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Satakunnan asutusoloista keskiajalla. 

Esitelmä, jonka. Marraskuun 9 p:nä .1896 piti  

J.  W. Ruuth. 

Olen  tämän päivän esitelmäni aineeksi valinnut kertomuk-
sen Satakunnan vanhoista asutusoloista keskiajalla. Kuitenkin  
on  tässä edeltäpäin mainittava että aion rajoittaa ainettani etu-
päässä esitykseen tämän maakunnan läntisistä osista, niistä jotka 
kuuluvat Turun ja Porin lääniin. Mitään uusia historiallisia 
tosiasioita  en  tässä tutkimuksessani ole tilaisuudessa esiintuo-
maan, mutta olen valtioarkistossa säilytetyistä vanhoista tuomio-
kirjoista ja muista lähteistä saanut kootuksi siksi paljon tietoja, 
jotka ovat omiansa valaisemaan tämän maamme vanhan kult-
tuuriseudun entisiä asutussuhteita, että olen katsonut sopivaksi 
lyhyen tutkimuksen muodossa esittää tulokset näistä ainakin 
paikkakunnallisessa suhteessa varsin tärkeistä tiedoista, jotka 

-perustuvat ennestään tietääkseni ihan käyttämättömiin läh-
teisiin  

I.  

Suomalaisen asutuksen alkusioina Satakunnassa esiintyy 
vanhimpina aikoina kaksi eri paikkakuntaa. Toinen niistä siaitsi 
Kokemäen virran keskiseutuvilla ja siitä eteläänpäin Köyliössä 
ja Eurassa; toinen tämän virran ylisessä laaksossa Kuloveden 
ja Rautaveden rannoilla ja, siitä ylöspäin: nykyisessä Karkussa 



— 2 —  

ja Pirkkalassa.  En  käy päättämään mitä tietä nämät ensim-
mäiset asutukset ovat näille paikkakunnille tulleet. Siitä että 
kielimurre Kokemäen puolella tuntuvasti eroaa ylisen Satakun-
nan kielestä näyttää miltei siltä, kuin asutus ei olisi suorastaan 
etennyt jokilaaksoa • myöten, joko sitä sitten ajatellaan seuran- 
neen virtaa ylÖspäin,. tai käyneen alaspäin mertä kohti. Myös-
kin nuo useat erillaiset paikannimet, joita tavataan noilla molem-
milla asutusaloilla; näyttävät viittaavan siihen että kumpikin 
asutus alkuaan  on  elänyt erikseen omissa oloissaan. Etelässä 
tavataan esiin. nimi Eura sekä pitäjän - nimenä että myöskin 
kylän nimenä Loimaalla. Tunnettu  on  että Varsinais-Suomessa  
on  sen niminen kappeli. Myöskin nimet Köyliö, Lapjoki, Loi-
maa, Kukonharja, jommoisia tavataan ainakin pari varsin eri 
seuduissa Etelä-Satakunnassa, ovat omituiset tälle asutuspiirille. 
Ylisen • asutuksen alalla ja yleensä pohjoispuolella Kokemäen 
jokea tavataan sitä vastoin useita nimiä,  jotka viittaavat siihen, 
että senpuolinen asutus  on  suoraan Hämeestä tullut, esim. Tyr-
vää, keskiajalla tavallisesti Tyrväntö, Vesunti, Saarijärvi,  Län  
gelmäki, Toijala  y.  m.  Mahdollista siis  on  että jotakin perää 
olisi sillä muinaistarulla, joka kertoo että Kokemäkeläinen kun 
kulki  virtaa ylöspäin tapasi ensimmäisen naapurinsa Tyrväällä, 
ja että siis nuo molemmat asutukset alkuaan olisivat olleet toi- 
siinsa nähden itsenäisiä eri haaroilta tulleita. Kokemäkeläiset' 
ja • Euralaiset ovat-  saattaneet tulla eteläpuolelta,  kuska  sen puo- 
leinen murre lähestyy Turun seutujen puheenpartta  1).  Mui-
naiseen Saastamalaan ovat ensimmäiset asukkaat varsin toden-
näköisesti tulleet Hämeestä. virtaa alaspäin.. Siihen viittaa 
vastustamattomasti, sekä paikkakunnalliset traditionit, •että paikan- 
nimet ja kielimurre. 

Mutta olkoonpa tämän asian laita miten tahansa, varma  
on  että niin kaukaisista ajoista saakka, kuin suinkin  historian  
soihtu saattaa menneisyyteen valaista, tavataan nuo molemmat 
asutusalat ikäänkuin emäpaikkoina, joista muu Satakunta  on  
asutuksensa saanut. Luonnollista  on  myöskin että väestö noilla 
vanhan kansan asumaseuduilla oli paljön harvalukuisempi, kuin 
mitä  se  samoilla aloilla myÖhemmin  on  ollut Såatamme luu!= 

') Tahdon tässä mainita - että tämä asutus  on  voinut seurata Sal-
pausselännettä, jota pitkin  on  kulkenut tuo ikivanha  ,,Orren  tie".  • 
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lakseni vielä  1500-luvun verokirjojen mukaan .jotenkin määrätä 
näiden asutusten laajuuden sellaisena kuin  se  nähtävästi jo 
keskiajan alkupuolella oli, ruotsalaisen valloituksen ajalla. 

Herra  A.  G.  Fontell  on  tutkimuksessaan Suomessa keski-
ajalla tavattavista  n.  s.  Ruotsin ja Suomen oikeuksista') lausunut 
sen mielipiteen että ne . paikkakunnat, jotka, vaikka kuuluen 
suomalaiseen kymmenysoikeuteen,• kuitenkin maksoivat ruoka-
lisänsä,  „matskott",  ruotsalaisen oikeuden mukaan, olisivat jäl-
keenpäin tapahtuneiden. siirtokuntien sekä yleensä viljelyksen 
leviämisen kautta syntyneitä myÖhäisempiä asutuksia  2), s. o.  
ne eivät silloin vielä olemassa olleet kuin nuo vanhat verotavat 
määrättiin. Tämän mukaan siis suomalaiseen ruokalisä-oikeuteen 
kuuluvat kyläkunnat olivat ainoat, jotka silloin vielä löytyivät 
ja joutuivat tuon uuden järjestyksen kanssa tekemisiin.  

Olen  näitä asioita miettiessäni tullut samaan käsitykseen 
kuin herra Fontell ja saatan tässä esiintuoda ainakin muutamia 
lisätodistuksia tämän arvelun tukemiseksi. Kokemäen pitäjässä 
oli muinoin Vitikkalan kylä, vaikka muutoin keskellä umpisuo-
malaista seutua, kuitenkin ruotsalaista ruokalisä-oikeutta. Eräästä 
Pietari Svärdin •  5  p.  heinäk.  1466.  antamasta tuomiokirjasta 
nähdään että tämä kylä oli alkuaan Ylistaron kylästä asuttu,  
„war  ep  aff gärdys  by  wthkomin aff Yllestarby pää  en  öö som  
kallas reykaloth"  2).  Ylistaron kylä oli itse suomalaista oikeutta. 
Tämä esimerkki näyttää meille miten perin suomalaisessa seu-
dussa kaksi lähellä toinen toistansa olevaa kyläkuntaa kuuluvat 
eri oikeuksiin, ja syynä siihen ei voi olla muu kuin  se,-  että 
toinen oli vanhaa asutusta, toinen taas siitä myöhemmin pe-
rustettu siirtokunta. Tahdon vielä mainita toisen samallaisen 
esimerkin. Panelian kylä nykyisessä Kiukaisissa kuului suoma-
laiseen oikeuteen. Siitä oli, sanotaan eräässä vanhassa tuomio-
kirjassa, Huhdan kylä Euråjoella  „en  afgjärda  by" 3).  Koska 
emäkylä oli suomalainen sekä asutuksensa että veronsa puo-
lesta olisi luullut myöskin sen tytärkylän tulleen suomalaiseen 
oikeuteen luetuksi. ,Mutta niin ei ole laita: Huhdan kylä lue-
taan ruotsalaiseen oikeuteen, huolimatta • kansallisuudestaan ja 
alkuperästään. Kolmannen esimerkin saamme Nakkilan Villilän  

1) Fontell:  Svenska  och Finska Rätten.  
2) Hansenin kokoelma Valtioarkistossa.  
3) Pöytåkirja Eurajoen ylim. käräjissä  *-3/1  1644.  



kylän synnystä. Vuonna 1451 sai Kokemäen Villiön, eli kuten 
se vanhoissa asiakirjoissa myöskin kutsutaan Villilän kylä Koke-
mäen kartanolta muutaman niittymaan Leistilän kylässä Nak-
kilassa. Luultavaa on — sanoo Lindström kertomuksessaan 
Kokemäen pitäjästä — että Villiläiset perustivat sinne jonkun 
torpan niityn suojaksi, josta aikaa myöten kasvoi nykyinen 
Villilän rustholli 1). Jos katsomme veroluetteloihin, niin tapaamme 
jälleenkin emäkylän, Kokemäen Villilän, suomalaisessa, mutta 
tytärkylän, Nakkilan Villilän, ruotsalaisessa oikeudessa. Lopuksi 
tahdon vielä mainita että eräästä v. 1456 Huittisten käräjillä 
annetusta todistuksesta nähdään, että Rudangon koski ympä- 
ristöineen, jonka miestapon sovintosakoksi Karhiniemen kylä 
Huittisissa oli antanut Kokemäen Ylistarolle, silloin vielä siaitsi 
asumattomassa erämaassa 2). Pian tämän jälkeen ilmestyy kui-
tenkin kosken läheisyyteen Rudangon kylä, luultavasti uutis-
asutuksena Ylistarosta. Ja tämä uusi kylä luetaan jälleenkin 
ruotsalaiseen oikeuteen, vaikka sekä Ylistaro että myöskin Karhi-
niemi, jos se mahdollisesti olisi sieltä käsin alkunsa saanut, 
olivat suomalaista oikeutta. 

Mutta olkoon tässä jo esimerkeistä kylläksi, luulisin yllä-
mainitusta käyvän selväksi, että siinä missä suomalaisen kym-
menysoikeuden alalla tapaamme ruotsalaista ruokalisä-oikeutta 
noudattavia kyliä, nämät viimemainitut ovat myöhemmin perus-
tettuja uutisasutuksia. Voimme siis, jos nyt otamme huomioon 
yksin suomalaiseen ruokalisä-oikeuteen kuuluvat kyläkunnat, 
määrätä maakunnan vanhojen asutusten alat. Kun sen ohessa 
tiedämme että ruokalisä säädettiin maksettavaksi piispa Ragwal-
din aikana, joka kuoli v. 1266, saamme siitä kuvaamiemme 
olojen perusteeksi ajanmääräyksen, joka johdattaa meitä ruotsa-
laisen valloituksen vuosisatoihin. 

Mitä nyt ensin tulee Euran, Köyliön ja Kokemäen asu- 
tukseen, siaitsivat sen puoliset kylät enimmäkseen järvien, 
Köyliönjärven ja Pyhäjärven, sekä jokien, Kokemäenjoen, Eura- 
joen ja Lapinjoen rannoilla. Tiheimmin asuttuja olivat tällä 
asutusalalla ensinkin Köyliönjärven rantamaat, joissa jo lÖytyi-
vät miltei kaikki ne kyläkunnat, jotka siellä vieläkin tavataan, 

1) Lindström Kumo socken i historiskt hänseende.  Suomi 1860, s. 288 
2) Hausenin  kokoelma.  
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esim. Polsu, Vinnari, Muntila, Karhia, Lähteenkylä, kaikki 
myöskin jo mainittuina Pyhän Henrikin surmarunossa. Eurassa 
oli tihein -asutus niissä seuduissa missä Eurajoki alkaa Pyhä- 
järvestä. Eurajoen ra.nnöilla oli paitsi sitä olemassa myöskin 
Vaanin ja Panelian kylät. Lapinjoen varrella., joka nähtävästi 
oli aikaisemmin Euran puolelta saanut asutuksensa, löytyi paitsi  
Lapin  kylää pari muutakin, Kivikylä ja „Kodiksema".  mom-
mat  kylät, meren rannalle päin, mitä tässä asutuspiirissä löytyi, 
olivat Irjante, Tarvola ja  Saari.  Niistä eteenpäin oli rannikko-
seutu, asumatoin. Mutta vielä tiheämpää asutusta, kuin mitä 
Eurassa ja Köyliössä oli, tapaamme Kokemäellä, jossa miltei 
kaikki meidän aikuiset kylät Ylistarosta alkaen aina Pirilään 
asti nyk. Harjavallassa jo löytyivät. Mutta Harjavallan ja Nak-
kilan välillä oli, eteläpuolella jokea, pitkä autio taipale, sillä nuo 
nykyajan suuret kylät Torttila, Lammainen, Kukonharja,  Tat-
tara  eivät vielä löytyneet. Sillä alalla, joka nykyään kuuluu 
Nakkilan pitäjään, löytyi myöskin muutamia kyliä, mutta ny-
kyisen Ulvilan alueella ei tavata muuta kuin yksi ainoa asuttu 
paikkakunta, nimittäin tämän pitäjän ylisin kylä, Haistila, joka 
nimestä päättäen oli, ehkä ei aivan kauan tätä ennen, tullut 
asutetuksi Kokemäellä löytyvästä samannimisestä kylästä.  Koko  
muu Ulvila, paitsi tämä sen viimeinen nurkka, oli asuinatonta 
rantaseutua. 

Puhuessani vanhan Satakunnan alisesta asutuksesta, tah-
don vielä lisätä muutaman sanan Huittisista, joka sekin  on  tähän 
piiriin luettava. Huittinen oli nähtävästi, ainakin suurimmaksi 
osaksi, saanut asutuksensa Kokemäeltä, mutta kuitenkin jo aikoja 
ennen kuin ruotsalainen valloitus järjesti asukkaat usein mai-
nittujen oikeuksien mukaan. Vanhin kylä Huittisissa kehutaan 
olevan Karhiniemi  1),  jonka asema myöskin viittaa siihen että 
asutus oli tullut sinne Kokemäeltä jokea ylöspäin. Myöskin  
se  seikka, että Kokemäkeläiset vielä  1500-luvun loppupuolella 
omistivat vanhoja niittyjä Vampulassa, osoittaa että nämä seu-
dut alkuaan olivat olleet heidän takamaitaan  2).  Karhiniemen 
ja Kirkonkylän tienoilta, jotka siis voidaan pitää tämän pitäjän  

1) Reinholmin kokoelma  51,  jossa  on  kirje Lindströmiltä koskeva 
Huittisten pitäjän muinaisuutta.  

2) Katso Lindström: Kumo  socken  i  historiskt hänseende.  Suomi 
1860,  siv.  286.  
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sydänmaina, oli asutus tunkenut Punkalaitumen ja Loimaan 
jokia ylöspäin, niin että sekä nyk. Punkalaidun että Vampula 
jo olivat asuttuja seutuja. MyÖskin Kauvatsanjoen rannoilla 
löytyi muutamia kyliä, jopa Sääksjärven luona pitäjän pohjoi-
sissa erämaissa myöskin Kulkkilan kylä. Sen siaan oli  köko  
KeikiÖn kulma vielä asumatoin. Nähtävästi tuli sinne vasta 
myöhemmin asukkaita Tyrvään •puolelta, ja kun kansantaru 
Karhiniemen ohessa mainitsee Hellilän kylän vanhimmaksi, tar-
koittanee  se,  että  se  oli pitäjän tämän puolisen asutuksen ensim-
mäinen. 

Mutta jättäkäämme jo tänpuoliset olot ja käykäämme tar-
kastamaan myÖskin tämän maakunnan ylisiä seutuja ja niiden 
asutussuhteita. Vanha kansantaru kertoo — niinkuin jo ylem-
pänä huomautettiin — että kerran suuri asumatoin taipale  on  
eroittanut Kokemäen ja Tyrvään seudut toisistaan, ja että Koke-
mäkeläinen kun,. nähtyään lastun tulevan jokea  alas,  oli lähtenyt 
naapuriansa etsimään, tapasi hänet vasta Tyrvään Kaukolasta. 
Vaikka tällaisia lastutarinoita tavataankin useassa paikkakun-
nassa, niin että niille yleensä ei saata aivan suurta arvoa panna, 
olisin kuitenkin tällä kertaa valmis myöntämään jutulle jonkun 
verran luotettavuutta.  Kansan  muisto  on  tämän tarun yksin-
kertaiseen muotoon pukenut kertomuksen samoista tosiasioista, 
joita edellisessä olen kuvaillut, vieläpä vähän kaukaisempiinkin 
aikoihin nähden. Kuten ylempänä mainitsin,  on  luultavaa että 
ennen muinoin koko Huittinen  on  ollut Kokemäkeläisten erä-
maata, ja siitä päättäen, että KeikiÖn kulmakunta Huittisissa 
sekä sen lisäksi vielä suurin osa alista Tyrväätä maksoivat ruoka-
lisäänsä ruotsalaisen oikeuden mukaan, voimme pitää varmana, 
että ainakin ne seudut vielä historialliseenkin aikaan ovat asu-
mattomia olleet. Ja jos kerran tällainen ääretöin taipale  on  ollut 
noiden molempien asutusten välillä, näyttää sekin todistavan 
että ne olivat eri teitä asemilleen tulleet, joka, niinkuin jo sa-
noin, •  on  mahdollista, myöskin näiden asutusten erilaisista kieli-
murteista ja tavoista päättäen. 

Kuinka tämän asian lieneekin, pidän ainakin varmana 
että Yli-Satakunnan asutus  on  suoraan seuraten vesiä alaspäin 
tullut Hämeen puolelta, vähitellen asuttaen Kuloveden ja Rau-
taveden rantamaat, eli •koko tuon ennenmuinoin niin sanotun 
Saastamalan alueen. Siihen aikaan, josta nyt puhumme, rajoit- 



tui tämä asutus -enimmäkseen vielä Kokemäenjoen .ja siihen 
kuuluvien järvien rantamaihin. Enimmät kylät Karkussa ja Tyr-
vä.ällä löytyivät jo silloin. Kuitenkin oli, kuten jo sanoimme, 
nykyisen Tyrvään a.liset seudut, jossa nyt on Kiikan kappeli 
monine kylineen, vielä autiota korpea. Mutta näistä asutuksen 
•emäpaikoista suuren virran rantueella oli asutus jo 1200-luvalla 
levinnyt jonkun matkaa pohjoiseen ja länteenpäin niitä vesiä 
myöten, jotka Hämeenkyrön ja Mouhijärven puolelta laskevat 
Kuloveteen. Pidän varmana että esim. Hämeenkyrön puolella 
jo löytyivät sen seudun vanhimmat kylät, Viljakkala, Lemak-
kala, Laitila, Mahnala sekä Kilvallkala nykyisessä Ikaalisissa, 
vaikkei sitä käy verokiijojen avulla todistaa, koska nämät seu-
dut jo jäävät ulkopuolelle sitä alaa, jossa nuo molemmat tämän 
esitykseni perusteeksi ottamani oikeudet olivat rinnakkain 
vallitsemassa. Koska paitsi sitä Hämeenkyrö ja. Ikaalinen eivät 
ole varsinaisesti vaikuttaneet Ala-Satakunnan asutusolojen muo-
dostamiseen, jotka etupäässä ovat tämän esitykseni aineena, en 
liioin ole katsönut tarpeelliseksi lähemmältä näitä pohjanpuo-
leisia olosuhteita tutkia. Varmaa sitä vastoin on että länteen-
päin Karkun emäseudusta Mouhijärven vesistön rannoilla tava-
taan muutamia Suomen oikeuteen kuuluvia kyliä, jotka siis 
olivat vanhaa asutusta, esim. Selkeen kylä ja sen-lähimmät naa-
purit Vestoila, Uotsoila, Miekla, Tervamäki. Äärimmäiset kylä- J/Z 

kunnat länteenpäin olivat tällä puolella Vesunti pienen Mouhi-
järven • rannalla sekä Märkätaipale ja Leppälampi nykyisellä 
Suodenniemellä. 

Olen nyt yleisissä piirteissä koettanut kuvata vanhan Sata-
kunnan `asutussuhteet sellaisina kuin ne yllämainttujen vero-
kirjojen perusteella olivat pakanuuden ajan lopulla tai oikeammin 
ruotsalaisen valloitusajan kuluessa. Jotenkin kapeana väylänä 
kulki tuo asutus poikki maakunnan koillisesta lounaaseen, kiin-
tyen erittäinkin Kokemäenjokeen sekä sen eteläpuolella oleviin 
järviin. Tästä asutuksen keskusväylästä erosi ainoastaan Siellä, 
täällä jotkut lyhyemmät haaraukset, jotka tunkivat ympäröitse-
viin erämaihin. Sillä koko muu Satakunta oli vielä metsien ja 
raivaamattomien korpien vallassa. Meren puolella oli koko ran-
nikko asumatoin, ainoastaan kesäisin kaukaa sisämaasta tulleiden 
kalastajien elähyttämänä. Koko pohjoinen osa Satakuntaa, Koke-
mäenjoesta alkaen aina Pohjanmaau rajoille • asti, muodosti 
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niinikään äärettömän erämaan, jossa yläseutujen asukkaat, kun 
metsästysretkillään sinne joutuivat, varmaankin vielä tapasivat 
kierteleviä Lappalaisia poroineen. 

Mutta eivät yksistään rannikkoseudut ja maakunnan poh-
joiset osat olleet asumattomia. Myöskin ylämaassa löytyi vielä 
laajoja autioseutuja. Sellainen oli nähtävästi esim. koko ny-
kyisten Alastaron ja Loimaan pitäjien alue. Viimemainitun pitäjän 
kaikki kylät maksoivat ruokalisänsä ruotsalaisen oikeuden mu-
kaan, josta voimme päättää että ne olivat myöhäisempää asu-
tusta. Myöskin Varelius arvelee että osa Huittisten pitäjää ja 
koko Loimaa ovat suhteellisesti myöhään tulleet asutetuiksi, ja 
että silloin etenkin viimemainittu pitäjä olisi saanut asujarnia 
kaukaisemmistakin seuduista, aina Savon puolesta asti. Hänen 
sanansa kuuluvat:  „Dessa socknar  hvilkas  flacka och bördiga 
ägor troligen,  • länggt  efter det kringliggande trakter  blifvit  be-
bodda, utgjort  ouppocllade  kärr,  hafva  säkert  emottagit  inne-
vånare ifrån fjärmare orter"  1).  Myöskin  se  seikka, ettei Loi-
maalla ole tavattu mitään pakanuuden aikuisia löytöjä, todistaa 
tämän seudun myöhäisempää asutusta  2). 

II.  

Mutta jos kohta suurin osa Satakuntaa vielä olikin autiota 
erämaata, ei se siltä kuitenkaan ollut jätettynä- yksin Lappa-
laisten valtaan. Nähtävästi olivat ylisiin seutnihin  ja sisämaan 
vesien rannoille asettuneet Hämäläiset, jotka siihen aikaan vielä 
etsivät toimeentuloansa suureksi osaksi kalastuksella ja inetsäs-
tyksellä, ruvenneet tässä tarkoituksessa hyväkseen käyttämään 
ympäröitseviä erämaita. Samoin kuin he sisämaasta olivat asuin-
sioilleen tulleet, samoin he nyt uusilta kotiseuduiltaan, erämai-
den virtoja ja järviä myöten, tunkivat alas merenrannalle päin, 
jonka kalarikkaat lahdelmat pian olivat heidän hallussaan. Tah-
don tässä, alkaen etelästä ja käyden pohjoista kohti, osoittaa 

') Suomi 1847, siv. 79. 
2) Aspelin. Muinaismuisto Yhdistyksen aikakirja  II,  1877. 
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miten Satakunnan asutus vähitellen levitteli vaikutustansa aina 
maakunnan etäisimpiinkin erämaihin, jopa rantaseutuihin asti. 

Näistä asioista tarjoovat meille vanhat tuomiokirjat run-
saasti valaisevia tietoja. Kun nimittäin ylämaan asukkaat olivat 
rannanpuolisia erämaita omikseen ottaneet, syntyi siellä vähi-
tellen uutisasutuksia ja siirtokuntia, jotka pian rupesivat riite-
lemään emäkylien kanssa noista muinoin yhteisistä kalavesistä 
ja niityista. Siten syntyi maanomistus- ja rajarettelÖitä, jotka 
usein kestivät poikki vuosisatojen, ja jotka niissä sepitettyjen 
asiakirjojen kautta ovat omiansa luomaan valoa tämän maakun-
nan menneisiin asutusoloihin. 

Sisämaan eteläisimmästä asutuksesta, Eurasta, johon silloin. 
myöskin kuuluivat  Lapin  pitäjän seudut, kulkivat sen puolen 
miehet, seuraten Euran ja  Lapin  jokia, jo ammoisista ajoista 
rannikkomaalla kalastelemassa, joten tätä seutua siitä syystä 
ruvettiinkin kutsumaan nimellä „Eurabominne". Minne käsin 
asutus näissä seuduissa eteni, näemme jo siitäkin, että — kuten 
ylempänä mainittiin = Panelian kylästä Kiukaisissa perustettiin 
nutisasutuksena Huhdan kylä nykyisellä Luvialla. Vielä  1521  
omisti tuo jotenkin kaukana sisämaassa oleva Lapinkylä osan 
Vahasalon luotoa, jonka eräs myöhemmin syntynyt rantakylä, 
Koivuniemi, koetti itselleen anastaa  1).  

Kokemäkeläiset taas kulkivat suurta virtaa ja sen silloin 
vielä löytyviä laskuhaaroja myöten Pohjanlahdelle, kalastelivat 
suistomaan saarilla, rakensivat niihin kalamajojansa, joista vä-
hitellen syntyi uusia asutuksia, taloja ja kyliä. Tästä.Kokemäke-
läisten berrastelemisesta Kokemäenjoen suussa  on  lukuisia muis-
toja säilynyt meidän aikaamme asti. Eräs silloinen saari, joka 
nyt  on  mantereesen yhdistynyt, sai heistä nimen „Kumboö", 
Kokemsaari  (main.  jo  1419).  Myöskin „Kumnäs", Kuumi-
nainen, säilyttää nimessään muiston heidän siellä käynnistään. 
Lattomeren väylää, ja ehkä erästä vielä vanhempaa Hämeen-
järven kautta Luvian lahteen purkautuvaa suuhaaraa seuraten, 
tulivat  he  nykyisen Luvian rantamaille ja joutuivat siellä kala-
vesistä riitaan eteläisten naapuriensa Euralaisten kanssa. Tämä 
riita kesti hyvin kauvan ja sillä välin ennättivät sekä vanhat kul-
kuväylät kuivua umpeen että Luvian rantamaat saada omatakeisen  

1) Hausenin kokoelma. 



asutuksen. Vasta vuonna  1420 se  lopullisesti ratkaistiin siten 
että sekä Kokemäkeläiset että Euralaiset kokonaan kiellettiin 
kalastamasta Luvialaisten umpinaisissa vesissä ja virroissa (thera 
inbwndan vijkor,  ok  thera fiskwwatin  ok  thera  ström),  jotka 
yksinomaan_ olisivat viimemainittujen käytettävinä  1).  

Mutta sen siaan Kokemäkeläiset yhä jatkoivat käyntiänsä 
Kokemäenjoen pohjoisten suuhaarojen kautta merelle. Huoli-
matta siitä että joen suistomaalla aikojen kuluessa syntyi uusi 
pitäjä Ulvila, jonka asukkaat tietysti karsain silmin katselivat 
ylimaalaisten liikettä heidän kalavesillään, puolustivat Koke-
mäkeläiset ikivanhat oikeutensa poikki vuosisatojen aina uuteen 
aikaan asti. Vielä  1630-luvulla tuomittiin Grootilan kylälle 
omaksi sen ikivanha kalavesi  n.  s.  Grootilan lahdessa, joka  on  
Kokemäenjoen suussa, Söörmarkun rannan alla  2). 1627  valit-
tivat Pirilän kyläläiset että Ulvilaiset, etenkin Kaasmarkkulaiset, 
estelivät heitä heidän kalastustoimissaan merellä, jonka vuoksi 
heille vahvistettiin oikeus tämän ikivanhan elinkeinonsa har-
joittamiseen. Kuusiluodon ja Pitkäluodon luona  3).  Vuonna  1621  
Pirkkalaiset vaativat saadaksensa kalastaa Pastuskärin luodon 
ympärillä olevalla selällä,  1651  Pirilä ja Torttila yhdessä nosti-
vat saman vaatimuksen Teräskirves-nimisen luodon luona ole-
viin apajiin, muut Kokemäkeläiset taas niihin, jotka olivat Tyltyn 
salmessa  4).  Vieläpä niin myöhään kuin  v. 1674  miltei kaikki 
Kokemäen kylät, Ylistarosta ja Villilästä alkaen aina Torttilaan 
ja Pirilään asti, yhdessä puolustivat ikimuistoisista ajoista pe-
rittyä oikeuttaan Anttooran ja Väkkärän saarien nuotta-apajiin3). 
Niin myöhäiseen aikaan kestivät siis Kokemäkeläisten jo paka-
nuuden ajalla perustamat ja- sittemmin keskiaikana ylläpitämät 
oikeudet kalastuspaikkoihin Kokemäenjoen suussa. Merikarvian 
rajoilta aina Euran rannoille asti vaativat  he  jonkillaista etu-
oikeutta, koska  he  — kuten heidän sanansa eräässä asiakir-
jassa kuuluvat — olivat olleet ensimmäiset näiden kalavesien 
käyttäjät. • 

') Arvidsson,  Handlingar,  I`', 2. 
2) Kokemäen käräjät  24-21/3  ja 2e_3o/Il  1634. 
3) Ulvilan käräjät  .1/3  1627. 
4) Ulvilan käräjät  5/5  1621  ja  223/6  1651. 
5) Ulvilan käräjät  4/7  1674.  
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Samoin kuin Kokemäkeläiset, pyrkivät heidän takamailleen 
asettuneet Huittiselaisetkin osallisiksi meren tuottamasta rikkau-
desta. On usein sanottu että Ahlaisten ruotsalainen nimi „Hvit-
tisbofjärd" on tullut siitä että vanhaan aikaan Huittiselaiset siellä 
kävivät kalastamassa. Samoin on väitetty Keikveden nimen' 
syntyneen siitä että Huittisten Keikiön kulmakunnasta siellä käy-
tiin samassa tarkoituksessa. Herra Killinen on myÖskin Ahlaisissa 
kuullut kansantarun, joka kertoo että kun Ruotsalaisia rupesi 
tänne tunkeutumaan, oli niillä kovat tappelut kestettävänä Huit-
tisten kalamiesten kanssa 1). Niin luonnottomalta kuin tuntuukin 
väite, että ylimaalaiset 15-16 penikulman matkan päästä poikki 
jylhien erämaiden olisivat kulkeneet aina täällä asti elantoansa 
etsimässä, täytyy meidän kuitenkin, asiakirjojen perustuksella, 
tulla siihen päätÖkseen että nuo paikannimet ja traditionit pu-
huvat täyttä . totta. 

Katsokaamme mitä asiakirjat tietävät kertoa Huittiselaisten 
käynnistä Satakunnan rantamailla. Ensinkin on tässä huomau-
tettavaa että Kokemäkeläiset heiltä tietysti sulkivat virran, niin 
etteivät sitä myöten päässeet merelle kulkemaan. Heidän oli 
siis tunkeuminen Kokemäenjoen pohjoispuolella olevien erä-
maiden kautta päästäksensä tarkoituksensa perille. Olemme jo 
ennen maininneet että he olivat levittäneet viljelyksensä Sääks-
.järven rannoille asti pohjosessa, jossa Kulkkilan kylä oli heidän 
viimeinen . asutuksensa. Täältä tunkivat he, kulkien mainitun• 
järven ohi, yli sen matalan kankaan, joka sen seudun veden-
jakajana on tunnettu Satakunnan selänteen nimellä ja tulivat 
Joutsijärvelle nykyisellä Kullaalla. Sammun kylän, Olulan ja 
Huittisten kylän miehet näkyvät etupäässä näitä erämaankäyn- 
tejä harrastaneen. V. 1455 lankee Henrik Klaunpojan laa-
mannituomio eräässä maariidassa, johonka useat Huittiselaiset 
olivat joutuneet Levanpellon elikkä Kullaan kyläläisten kanssa2). 
Vielä niin myöhään kuin vuosina 1587 ja 1588 rettelöivät Sam-
mun kylän miehet Levanpeltolaisten ja Kokemäkeläisten kanssa 
neljänneksestä Joutsijärven kalavedessä 3). Joutsijärven tienoilta 
ei Huittiselaisilla Harjankankaan kautta enää ollut pitkä matka 

1) K.  Killinen. Kiinteitä muinaisjäännöksiä Ulvilan kihlakunnassa, 
siv. 136. 

2) Syys- ja talvikäräjät Huittisissa 1588. 
3) Kokemäen käräjät 22/9  1587, 13/3  1588. 
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Noormarkunjoelle ja sitä myöten Ahlaisiin. Ja että heillä oli 
Noormarkun puolella niittymaita vielä vuonna  1587  osoittaa, 

eräs tuomiokirje, jossa sanotaan: ,,Gafs desse inän  emellan Når-
mareken och  Hwittisbyboer seije  sigh  haffue  skatten oeh fordom 
skall  wara wtsatt vndan theris boollstadh  samma  ängh,  och  
föregiffue adt  the  haffue fordhom forhullpit thöm skatthen  och  
welle nw inthet  mer för'  hiellpa"  1).  

Mutta omituisinta tässä Huittiselaisten retkien historiassa  
on  kuitenkin että heidän matkojensa johdosta keskellä erämaata 
syntyi uusi asutus, joka, vaikka  se  oli paljon lähemmällä meren-
rantaa kuin Huittista ja muuten siaitsi jotenkin lähellä Ulvilan 
kirkkoa, kuitenkin poikki koko keskiajan luettiin Huittisiin.  Se  
oli Paluksen kylä nykyisellä Kullaalla, Noormarkun rajan puo-
lella. Vasta  v. 1556  eroitettiin tämä kylä Huittisista ja lii-
tettiin Kokemäen pitäjään, -  „efter  — niinkuin sanat eräässä 
maakirjassa kuuluvat — hÖgbemelte  furste och utvald konung 
hertig  Erik  samme  Palhusboar efterlåtit hafver  för  theris läng  
väg  till  anrörda Hvittis  socken"  2).  Eräästä maantutkimuksesta 
valta  1590  nähdään että tällä Huittiselaisten uutisasutuksella oli 
ollut erämaita Noormarkussa  3).  Noormarkkulaisten silloiset taka- 
maat olivat taas Ahlaisten puolella — niinkuin vielä tänä päi-
vänäkin Noormarkkulaiset omistavat niittyjä, jotka pitkänä 
kaistaleena tunkevat Ahlaisten rajojen sisäpuolelle.  Me  olemme 
siis asiakirjojen nojalla voineet seurata Huittiselaisten retkiä 
rannikonpuolelle ja oikeaksi todistaa vanhan kansan kerto-
mukset. 

Mutta kääntykäämme jo Satakunnan ylisen asutuksen puo-
leen, tarkastaaksemme missä määrin  se on  ympäröitseviä erä-
maita omistanut ja niihin asutusta levittänyt. Katsokaamme 
ensin mitä kansan muisto näistä asioista tietää. -Herra Killinen  on  
tavannut pari kansantarua Saastamalaisten retkistä, joita tahdon 
esitykseni alusteeksi mainita. Noormarkun asutusoloista pu- 

1) Ulvilan  käräjiit  28/8  1587. 
2) Årliga Rentta oeh mantall aff Nedhre Satagundt pro  Ano  1554,  

n:o  1968. 
3) Jordransaknings register för Öfre och Nedre Satagunda från år  

1590.  Tilläggs handlingar. —  Thomas  Thomasson (i  Pains)  hafver „uthbys 
iordh i Nårmarck",  Michel  Närfve (i Palus) „uthbys iordh inthz, föruthan 
i Norrmarck". — 
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huessaan kertoo hän siellä kuulleen seuraavan jutun. Jokivar-
rella Sauvakosken vierillä oli ennen muinoin Karkkulåisten 
niittyä. Eräästä talosta Karkun ja Vesilahden rajamailla tuli 
kerran tänne niittyä. tekemään kaksi poikaa Kainu ja Paavo, 
heidän sisarensa Liisa, ynnä piika ja renki. Kainu oli vanhin 
veljeksistä, mutta oli suvun vihan voittanut sillä että oli pii-
kaan rakastunut. Heinänteossa tuli nyt veljeksille riita, jonka 
loppuna oli että Kaiun vannoi ei koskaan enää kotia mennäk-
sensä. Hän lähti jokea. alaspäin astumaan, soveliasta asuinpaik-
kaa etsien. Niin tuli hän nykyisen Noormarkun paikoille. 
Täällä liittyivät Kainu ja hänen morsiamensa pariskunnaksi ja 
rakensivat mÖkin joen rannalle, jossa asuivat. Heille syntyi 
kaksi poikaa Kaapeli ja Uoti, niistä saivat Kaapelin ja Uotin 
talot nimensä. Kylä nimitettiin perustajansa nimen mukaan Kai-
nunkyläksi, mutta kun näille tienoille tuli Ruotsalaisia, rupesivat  
he  sitä Finpyy1  si,  „suomalaiskyläksi" sanomaan, „kun siellä asui 
Suomalaisia"  1). Se  oli Noormarkun ja Finpyyn ensimmäinen 
asutus. =- Mutta vielä erään toisen tarun  on  Killinen Noor-
markun pohjoisemmissa seuduissa tavannut samoista Saastama-
laisista. „Eräs kasku kertoo" — sanoo hän puhuessaan Pomar-
kusta —" että Mouhijärven kalamiehen kolme poikaa ovat näiden 
seutujen vanhimmat asukkaat; niistä yksi asettui asumaan Las-
silaan, toinen Keskisiin Kivijärven rannalle ja siitä Kivijärven 
kylän alku;. kolmas Otamojärven rannalle Siikaisiin, siitä Ota-
mon  alku"  2).  Näiden tarujen mukaan olisi siis koko luoteinen 
osa Satakuntaa Noormarkunjoesta alkaen aina Pohjanmaan ra-
joille asti saanut ensimmäiset asukkaansa Saastamalasta. 

Myöskin näiden kansantarujen suhteen saatamme todistaa 
kansan muistin oikeaksi. Mitä ensin tulee Finpyyn alkuun, 
niin voimme askel askeleelta seurata Saastamalaisia heidän ret 

- killään sinnepäin.  V. 1628  väittää eräs Kallialan kylän mies 
Tyrväältä että hänellä  on  ikivanhaa maata niin sanotussa Las- 
silan niityssä, joka  on  Ulvilan rajain sisällä  3).  Seuraavana vuonna 
tapaamme Karkun Kairilan ja Kallon miehet täydessä riidassa 
Lassalaisten ja Pomarkkulaisten kanssa vanhoista kaskimaista,  

1)  Killinen,  yllämainittu  teos,  sivv.  144-145.  
") 	S:n 	s:n 	siv.  144. 
3)  Karkun kä.räjät  23/3  1628..  	. 
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joita viimemainitut olivat anastaneet, syystä että. ne olivat hei-
dän ,kyliensä alueella  1). V. 1633  määrättiin. Ulvilan käräjissä 
miehiä tutkimaan erästä länsipuolella Pomarkkua Poosjärven.  
rannalla olevata metsämaata, joka kuului Vahalahden kylälle 
Karkussa  2). V. 1660  valittaa eräs Mouhijärveläinen. Kortejär-
ven kylästä että hän oli kadottanut esi-isiensä omistaman niityn 
Torajärven luona Noormarkussa  3). V. 1689  vihdoin esittää 
eräs • Juhana Eskelinpoika Karkun Kutalan kylästä, että hänen 
taloonsa muinoin. oli kuulunut erämaata ja kalavettä Noormar-
kun Puhdasjärven luona, joka järvi eräässä toisessa paikassa 
nimitetään „byträsket". 4). Tämä „kylänjärvi"  on  ihan lähellä 
Noormarkun kirkkoa ja Finpyytä. Olemme siis saaneet todis-
tetuksi että Karkkulaisilla, jopa sellaisillakin, jotka eivät asu-
neet Kuloveden länsirannalla, vaan itse teossa olivat tämän 
pitäjän Vesilahden puolisesta osasta; Vahalahdelta ja Kutalasta, 
todellakin muinoin oli ollut niittyjä nykyisessä Noormarkussa, 
Poosjärven ja Kyläjärven luöna, miltei itse Finpyyn kylän koh- 
dalla. Luettiin  16  jopa 18:kin penikuhnaa • näistä emäkylistä 
heidän kaukaisiin niittymaihinsa. Tämän jälkeen tuskin enää 
tarvinne epäilläkkään, ettei Finpyyn kylä Noormarkussa ole 
aivan samalla tavoin Karkkulaisten perustama uutisasutus, kuin 
Palus Kullaalla oli Huittiselaisten. 

Mutta seuratkaamme myöskin Saastamalaisten retkiä Sata-, 
kunnan pohjoiskulmaan. Myöskin tällä reitillä voimme heitä 
-seurata Lassilaan, Kivijärvelle ja Otamoille, joita paikkoja tuo 
vanha kansantaru määrää ikäänkuin pysäkkeiksi senpuolisella 
reitillä, jopa vielä kauemmaksi aina meren rannalle asti.  Jon-  
duttiin nimittäin tälläkin tiellä, joka poikki erämaiden kulki 
luoteiseen, ensin Lassilaan, jonka luona, kuten jo näimme, Kark-
kulaisilla oli vanhoja kaskiinaita, ja jonka luona vieläkin Kai-
rilan kylä Karkussa lienee tiluksia omistavan. Vasta Pomarkun 
kohdalla erosi tuo pohjoiseen päin vievä reitti siitä tiestä, jota 
Saastamalaiset kulkivat Noormarkkuun päin mennessään. Ikään- 

') Karkun käräjät 24-_eo/a  1629. 
2)  Ulvilan käräjät  32/, 1633.  Että tämä erämaa oli Poosjärven luona 

nähdään siitä että  se  myytiin Anolan kartanolle, joka sitten kauan omisti 
. tämän järven eteläisen Tånta,maan.  

3j  Karkun ja Mouhijärven käräjät  —b/e  1660: 
4)  Ulvilan käräjät  3-4/7  ja "/,_  1689:  - 
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kuin itse tienhaarassa, Längelmäkosken rannalla, nykyisessä Po-
markussa, oli Mouhijärven Kallon kyläläisten maita  1).  Siitä 
eteenpäin luodetta kohti Kivijärven, Karvianjoen, Isojärven ja 
Siikaisjärven rannoilla tavataan rkoko sarja Tyrvääläisten . ja 
Karkkulaisten erämaita. Nuupalan kylä Vammaskosken luona 
Tyrväällä omisti. koko sen-  seudun, jossa nykyään  on  Levas-
joen suuri kylä.  Se  kutsutaan vanhoissa asiakirjoissa nimellä 
„Nuupala urfiäll i Otamo" ja sanotaan olevan  12  peninkulmaa 
linnuntietä emäkylästä Tyrväällä  2).  Vielä niin myöhään kuin  
v. - 1679  tuomittiin tämä erämaa Tyrvään Nuupalalle  3).  Tämän 
erämaan rinnalla, nähtävästi sen pohjoispuolella, omisti Karkun 
kylän Kollaisten talo suuren erämaan, joka kutsuttiin nimellä: 
„Kollaises  urfjäll"  4).  Myöskin Järventausta ja Pakkala Kar-
kussa omistivat vielä  1600-luvulla suuria alueita nykyisessä 
Siikaisissa, jopa Lautjärvelläkin Merikarviallå  5).  Mutta kaik-
kein laajimmalta olivat Selkeen kylän miehet osanneet aluettansa 
levittää. Pomarkun tienoilta luodetta kohti aina merenrännalle 
asti ulottui miltei katkeamatoin sarja „urfjällejä", joita omistivat 
joko • Selkeen kylä tahi •Selkeen : kartano. Siihen kuului suurin 
osa nykyistä Siikaista, miltei koko Lautjärven kylän alue Meri-
karvialla  6).  Kun  1550-luvulla toimitettiin rajakäyntiä Pomar-
kun ja Selkeen erämaiden välillä, mainitaan rajapyykkien jou-
kossa myöskin Kuvaskangas, joka siaitsee nykyisessä Merikar-
vian pitäjässä, Pohjanmaalle menevän valtamaantien varrella  7),  
Vielä  1600-luvulla mainitaan myÖskin „Lautjärven  sillin  kalastus" 
Pohjanlahdessa Merikarvialla.8).  Se  kuului siis myöskin  Sel-  
keen  kylälle, osaksi ehkä myöskin Järventaustalle Karkussa, 
koska tälläkin kylällä oli erämaita ja torppia Lautjärvellä. Siis  
on  täten todistettavissa, että muinaiset Saastamalaiset todellakin 
kävivät kalastusta harjoittamassa Pohjanlahden rannalla, nykyi- 

') Karkun käräjät 29_3o/b  1629. 
2) Ulvilan käräjät 3-6/6  1675. Tyrvään käräjät 4-6/,o  1680. UIvilan 

käräjät 2-10/1 1690. 
3) Tyrvään käräjät 4-6/,0  1680. 
4) Ulvilan käräjät 3-6/6  1675. 
6) Ulvilan käräjät 220/6 1658; maakirja valta 1674. 
6) Ulvilan käräjät 2-6/3  1665 ja Reduktioni-maakirja. 
7) Vanha muistoonpano 1550-luvun Ala-Satakunnan tuomiokirjan taka-

sivulla. 
5) Reduktioni-maakirja.  
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sellä  Merikarvialla, joka heistä  on  saanut ruotsalaisen nimensä: 
„Sastmola". 

Lopuksi olisi vielä mainittava että pohjoispuolella Meri-
karviaa oleva Närpiön ranta, joka koko keskiajan kuluessa 
luettiin Satakuntaan, myöskin ennen muinoin näkyy olleen 
Saastamalaisten käyttämä.  Prof.  J. R.  Aspelin mainitsee ko-
koehnissaan muinaistutkinnon alalla että Lapvärtiläisten kan-
santaru kertoo, että heidän ensimmäiset hautausmaansa olivat 
$aastamalassa  1).  Epäilemättä voisi tutkimalla vanhoja tuomio-
kirjoja myöskin saada. selville Hämeenkyröläisten retket ja asu-
tukset Suupohjässa, joista sillä seudulla samasta syystä ennen 
muinoin oli nimenä „Kyrobominne", kuin mistä olemme nähneet 
syntyneen nimet „Euraäminne", „Hvittisbofjärd", „Sastmola". 
Mutta koska nämät Hämeenkyröläisten takamaat eivät Satakun-
taan kuuluneet,  On  kertomus niistä ulkopuolella ainettani, jonka 
vuoksi jätänkin sen sikseen. 

Mainittakoon tässä vaan. että myöskin Loimaan seudut 
vasta keskiaikana näkyvät tulleen asutetuiksi, luultavasti osaksi 
Loimaanjokea ylöspäin Huittisista, osaksi mainittua jokea alas-
päin Tammelasta. Kenties ovat tähän asutustyöhön, niinkuin 
Varelius arvelee, silloin myöskin osaa ottaneet tulokkaita Itä-
Suomenkin puolelta, koska Loimaan pitäjän kielimurre näkyy 
sitä todistavan. 

Näin olemme siis nähneet kuinka nuo maakunnan alku-
peräiset asutukset olivat haltuunsa ottaneet heidän ympärillään 
olevat erämaat, erittäinkin lännen puolella aina meren rantaan 
asti.  Koko  maakunta oli ikään jakaantunut idästä länteenpäin 
kulkevien asutusvyöhykkeisiin, sen mukaan kuin nuot ennen 
mainitsemamme sisämaan 'kansankeskukset kukin tahollaan käyt-
tivät rannan puolisia erämaita hyväkseen. Eura, Kokemäki, 
Huittinen ja Saastamala ulottuivat, jos näitä nimiä käsitetään 
tarkoittavan vaan eri asutusaloja, aina Pohjanlahteen asti, jonka 
rannikko kokonaan, Närpiökin siihen luettuna, oli noiden sisä-
maa-asutusten .hallussa. Vaikka tosin tämä erämaiden omistus 
slliolslssa oloissa etupäässä tarkoitti niiden käyttämistä met-
sästystä ja kalastusta varten, johti  se  kuitenkin ainakin paikka 
paikoin .viljelyksen leviämiseen. Noissa kaukaisissa erämaissa 

') Suomi. Toinen jakso, 9 osa. 
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oli myöskin tilaisuutta heinäntekoon ja kaskenpolttoon. Olemme 
nähneet Huittiselaisten ja Saastamalaisten omistavan niittyja 
Noormarkunjoen, Torajärven ja Poosjärven rannoilla, sekä vii-
memainittujen myöskin harjoittelevan kaskenpolttoa Lassilassa, 

• Pomarkussa, Otamoilla ja Lautjärvellä. Vähitellen syntyi näi-
den niittyjen ja kaskimaiden luo ensin torppia, jotka aluksi 
kyllä kuuluivat emäkyliin, mutta joista aikaa voittaen kasvoi 
itsenäinen asutus. Sillä tavalla on epäilemättä jo kaukaisina 
aikoina monet Satakunnan rannanpuoleiset kylät syntyneet. 
Kuitenkaan ei ole luultavaa että vakinainen suomalainen asu-
tus olisi jo keskiaikana ennättänyt- sijoittua itse meren ran-
nalle. Ei ainakaan tavata mitään jälkiä siitä että Suomalaiset 
siihen aikaan olisivat merenrannalla muulla tavoin oleskelleet 
kuin tilapäisinä erämaankäviöinä ja kalastajina. 

Merenrantojen varsinainen asuttaminen on luullakseni sen 
ruotsalaisen väestÖn toimeenpanema, josta jälkiä Satakunnan 
rantamailla ja saaristossa on säilynyt aina meidän päiviimme 
asti. Tahdon tässä luoda lyhyen silmäyksen myöskin tämän 
asutuksen alkuvaiheisiin. Sekä rannikkoseutujen ikivanhat ni-
met että paikkaknnnalliset traditionit todistavat Ruotsalaisten 
myöhemmin ilmestyneen Satakunnan rannoille, kuin Suoma-
laiset. Että Ruotsalaiset oikeastaan asettuivat vanhoihin Suo-
malaisten kalastuspaikkoihin osottaa se, että ne yhä kutsuivat 
näitä paikkoja niiden ylimaalaisten mukaan, jotka he tapasivat 
kullakin eri paikkakunnalla liikkumassa. Muuten en saata käsittää 
sellaisten nimien syntyä, kuin „Sastamalafjärd", „Hvittisbofjärd", 
„Kumboö", „Euraåminne" Jos Ruotsalaiset olisivat näillä ranta-
mailla jo ennen Suomalaisia asuneet, niin olisi epäilemättä näillä 
seuduilla ollut omaperäisiä ruotsalaisia nimiäkin; joista ainakin 
joku olisi voinut säilyä meidän aikoihin asti. Nyt ovat sitä 
vastoin kaikki  ne nimet, jotka merkitsevät paikkakuntia yleensä, 
johdetut Suomalaisten perustamista oloista, ja ainoastaan yksi-
tyiset kylät, jotka myöhemmin syntyivät näihin Suomalaisten 
erämaihin, kantavat ruotsalaisia nimiä.1)  

I)  Sivumennen olkoon tässä myöskin mainittu, että kielitukimuk-
senkin avulla on, niinpaljon kuin olen voinut sitä seurata, tultu samaan 
päätökseen, että nim. ruotsalainen asutus on merenrannikoillemme aset-
tunut jotenkin myöhään, ainakin sen jälkeen kuin Ruotalaiset olivat kris-
tinoppiin kääntyneet. 

9 
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Ja 	niin kuin sanoin — paikkakunnallinen traditioni 
näkyy tätä mielipidettä tukevan.  Olen  jo maininnut  kuinka 
vanha kansantaru Ahlaisissa kertoo, että Ruotsalaiset sinne 
tullessaan siellä tapasivat Huittiselaisia kalamiehiä ja vasta an-
karien taistelujen jälkeen saivat rannikon haltuunsa. Samoin 
kertoo taru että Finpyyn kylä Noormarkussa ensin kutsuttiin 
Kainunkyläksi, — seikka jota muuten asiakirjoistakin voi todistaa 
— mutta että  se  sittemmin, kun seudulle tuli Ruotsalaisia, ru-
vettiin Finpyyksi sanomaan, syystä että siellä asui Suomalaisia. 

Nähtävästi  on  siis, niinkuin yleensä onkin otaksuttu, tämä 
ruotsalainen rannikko-asutus vasta ruotsalaisen valloituksen 
aikaan maahan siirtynyt. Luonnollistahan oli, että Ruotsin hal-
litus, jolla ehkä oli vaikeata hallita noita syvällä sisämaassa 
asuvia suomalaisia asutuskuntia, niinkauvan kuin rantaseudut 
olivat autioita ja asuttamatta, mielelläänkin turvasi valloitus-
tansa asettamalla näihin ulkoseutuihin luotettavaa väestÖä omasta 
maastaan. Että tämä rannikko-asutus todellakin sai alkunsa 
ruotsalaisen valloituksen ajalla, näkyy myöskin käyvän selväksi 
eräästä kuningas Birgerin vuonna  1303  antamasta kirjeestä, 
jossa hän turvaa muutamia uutisasukkaita Merikarvialla ja När-
piössä heidän omistuksessaan niihin  tiloihin, jotka olivat itsel-
leen erämaasta raivanneet.1)  Jos  saisimme luottaa erääsen laa-
mannin  käräjissä Ulvilassa,  12  p.  helmik.  1552,  annettuun tuo-
miokirjeesen olisi Karlsmarkin kylä, joka nimestä päättäen  on  
ruotsalaista asutusta, jo silloin ollut olemassa  „väl  i  tio mens 
åldrar,"  ja siis, jos miesikä luetaan 30:ksi vuodeksi, tullut pe-
rustetuksi  v:n  1250  paikoilla. 

Näyttää melkein siltä kuin Ruotsalaiset ensi aikoina usein 
olisivat yksitellen asettuneet noihin ylämaalaisteen rannanpuolei- 

') Porthan, Sylloge XVII.  
2)  „Korro för rette Tesse Eptr:ne  XII  landsynzeme(n) — —, som 

hafva syntt oc ransakad emellan Grels i varicxela oc hans skifftes brö-
der oc emellan lassz polsson Karsmark, så att  Gres  J varicxela mz sin 
skifftis bröder oc föräldrar  vell  j tijio mens  alder  hafva  af  older  nutidh  
then  Enghen hetadh Jowan  maa  Endgh  then  enghen ligger innan theres 
roor dogh hafva varecxela  boar  likuel nutidh samma enghen i tio menns  
older".  Alisatakunnan tuomiokirja  valta  1332,  laamanni-oikeuden  pöytä-
kirja  72/2  Ulvilassa. Tämä kirje näkyy  osottavan  että  Kaasmarkku  oli 
alkuaan Kokemäen  Varekselan takamaata. 
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siin • takamaihin, koska useat kylät ovat saaneet nimensä jon-
kun henkilön, nähtävästi kylän ensimmäisen asukkaan etuni-
mestä, esim. Pärnäs, TorbjÖrnnäs, Pålsmark, Klausmark,  Karls-
mark,  Ragvaldsby, Kälfjärd. Toiset kylät taas nimitettiin hei-
dän maantieteellisen asemansa mukaan, niinkuin  SÖdermark, 
Norrmark, j. n. e.,  muut saivat nimensä mikä mistäkin syystä. 
Sekä siitä että ruotsalaisen kymmenysoikeuden ala näillä seu-
duin ulottui jotenkin kauaksi sisämaahan, että myöskin paikka-
kunnallisista traditioneista ja muista asianhaaroista, voimme päät-
tää että tämä ruotsalainen asutus ensi aikoina ei suinkaan ra-
joittunut yksin merenrannikolle. Niin olivat esim. Lassila ja 
Pomarkku, jotka kuitenkin siaitsivat miltei suomalaisen erä-
maan keskellä, kaikesta päättäen ruotsalaisia uutisasutuksia. 
Sillä puhumattakaan siitä että molemmat kylät kuuluvat ruot-
salaiseen oikeuteen, tietää kummassakin paikassa kansantaru 
kertoa että näiden kylien ensimmäiset asukkaat olivat Ruotsa 
laisia'), samoin kuin vielä tänä hetkenä - suuri joukko peltojen 
ja niittyjen ynnä muiden paikkain nimet näissä nykyään pe-
rin suomalaisissa seuduissa ovat ruotsalaista perää. Myöskin 
Nakkilan Arantilan kylän alkuperäinen nimi Arnäs viittaa siihen 
että ruotsalainen asutus Kokemäenjoen suussakin tunki jotenkin 
syvälle sisämaahan. Vieläpä sekin seikka, että ennenmuinoin sen-
puolisilla suomalaisillakin kylillä tavallisesti oli toinen ruotsin 
muotoinen nimi, — Nakkilaa esim. kutsuttiin Nackebyksi, Villi-
lää  Villebyksi,  2)  — todistaa ruotsalaisuuden täällä muinoin la-
veammalta vallinneen, kuin mitä meidän päiviimme asti säi-
lyneistä paikannimistä taipuisi päättämään. 

Luonnollista  on  että pian syntyi rettelÖitä uusien tulok-
kaiden ja Suomalaisten välillä, jotka viimemainitut etenkään ei-
vät tahtoneet kalavesistään luopua. Kuningas Birgerin yllä-
mainittu vakuutuskirje v:lta  1303  Merikarvian ja Närpiön uu-
tisasukkaille osottaa että hallituksen täytyi rientää tätä uutta 
viljelystä turvaamaan.  V. 1348  kuningas Maunu niinikään mää-
rää että ne asukkaat, jotka asuvat pohjoispuolella Kokemäen-
jokea Ruotsin oikeudessa, saisivat rauhassa käyttää „umpinai-
set" kalavetensä3); — tässä jälleen tapaamme tuon keskiaikaisen  

3) Killinen yllämainittu teos; Lännetär  I,  siv. 44. 
2) 1550 luvun maakirjat. 
3) Mustakirja "/2  1348. 
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termin  „inbundna vatten",  joka näkyy etupäässä käytetyn Sata-
kannan rantaseuduista puhuttaessa. Mutta ettei Satakunnan ran- 
noilla vielä kaukaan aikaan rauhaan päästy, osottaa ennen mai-
nitsemamme etsikkokäräjien  v. 1420  Luvialaisille antama julis-
tus omistusoikeuteen heidän umpinaisiin kalavesiinsä, joista 
sisämaalaiset kokonaan suljetaan. Nähtävästi jo  v. 1415 „in  
octava nativitatis  Maxim  gloriosae" oli paitse sitä yleisissä etsikko-
käräjissä kaikkien Suomen ranta-asukkaiden hyväksi julistus 
tehty, jossa säädetään, että „alle  the  vid salta  siön  och strän-
derna  boo,  hvar thet  helst  vara  kan  i Österlandom,  the  ther  
inbunden  vaan hafva,  tå skall  hvar  för sina  lande hafva  vassa 
och värker,  katzeståndh  enkannerligen  .hvar  för  sin  åker och  
ängiom"  1).  Mutta tästäkään päätöksestä ei näy paljon apua ol-
leen, sillä  2  p.  kesäk.  v. 1466  täytyy  Erik  Akselinpoika Tottin 
jälleen erinäisellä kirjeellä turvata erään Ulvilan Helsingin ky-
län asukkaan omistusoikeutta hänen umpinaisiin kalavesiinsä.2)  
Klaus  Kurki, ollessaan Ylisen Satakunnan tuomarina  1463-74, 
on  myöskin ratkaissut erään riidan Merikarvialaisten ja Saas-
tamalaisten välillä, jossa hän määrää että viimemainitut saisi-
vat pitää „theres  ga(m)ble  fiskvatn  som  the  haffue  innan  Vatke-
koski  och  Karvejocki"  3).  

Vihdoin ruvettiin käymään rajaa ylämaan asutuksiin kuu-
luvien erämaitten ja rantaseutujen välillä.  V. 1473  käytiin sel-
lainen  raja,  niinkuin sanat kuuluivat,  „emellan  Öfre Sastmola  
och  the  Kainoboor i Norrmarck,"  4)  ja vasta myöhemmin  nä- 

2)  Tämä kirje löytyy ilman vuosi- ja päivämäärää Turun tuomio-
kirkon „mustassa kirjassa", jonka julkaisia  on  arvellut sen ilmestyneen  v:n  
1412-1417  välillä. Mutta  se  mainitaan Etelä Suomen laamanni-oikeuden 
pöytäkirjoissa v:lta  1688  ja sanotaan siinä olevan annettu  in  ottava nati-
vitatis  Mari  gloriosae  v. 1451.  Tässä  on  vuosi ilmeisesti väärin kirjoi-
tettu; luultavasti  on  siinä molemmat vuosiluvun viimeiset numerot • epä- 
huomiosta vaihdetut, niin että pitäisi olla  1415  eikä  1451. 	•  

2) Mitään Helsingbytä ei enää Ulvilassa löydy, eikä yleensä tie-
detä missä sellainen kylä siellä olisi ollutkaan. Kenties oli  se  sama lfuin 
Ahlainen, jossa ainakin vielä  v. 1522  mainitaan Alakylän edustalla oleva 
Helsingholman saari.  

3) Ulvilan laamannikäräjät  1551  (måndagen  nästä  efter  fastlags  
söndag).  

4) Hausenin kokoelma ja Pohjois Suomen laamannin tuomiokirjat  
2-1I/8 1690.  



— 21 — 

kyy samallainen rajakäynti tapahtuneen — niinkuin  sanottiin 
—  „emellan  Sastmala  Storbyn och  Sastmala  fjärding,"  joiden 
välisistä rajapaikoista puhutaan eräässä  Henrik  Steninpojan 
tuomiokirjassa v:lta  15351).  Nämät rajat olivat samalla poh-
joispuolella Kokemäenjokea ensimmäisenä rajana Yli- ja  Ali-
Satakunnan kihlakuntien välillä, ja huomattavaa  on  että tämä  
raja  kävi paljon lähemmällä merenrantaa, kuin näitten kihla-
kuntien myöhemmät rajat.  Olen  tuon vanhan kihlakuntarajan 
pyykeistä kartoilla löytänyt muutamia : Sauvakoski, itäpuo-
lella Noormarkkua, Saksikivi miltei sillä paikalla missä Kar-
vianjoki laskee Isojärvestä, ja Kuvaskangas, josta jo ennen 
mainittiin, ja joka löytyy Pohjanmaalle menevän rantatien var-
rella 2). Tästä näkyy että ainoastaan kapea rantaseutu, jonne 
Ruotsalaiset olivat asettuneet, ja jonka kylät myÖskin kaikki 
luettiin ruotsalaiseen oikeuteen, keskiaikana kuuluivat  Ali-Sata-
kuntaan.  Koko  Siikainen, vieläpä osa nykyistä Merikarviaa-
kin kuului luonnollisesti silloin vielä Yli-Satakuntaan. Mitä 
ulkopuolella tätä rajaa oleviin ja myöskin ruotsalaiseen oikeu-
teen kuuluviin Pomarkkuun ja Lassilaan tulee luettiin ne kyllä 
Ali-Satakuntaan ja olivat eri rajoillaan ympärÖidyt, Mutta ne 
olivat ikäänkuin kaksi viljeltyä kosteikkoa erämaassa, joilla ei 
ollut muuta yhteyttä rantaseutujen kanssa, kuin että kirkol-
lisesti ja hallinnollisesti luettiin samaan kihlakuntaan ja pitä-
jään kuin nekin. 3) 

Olemme edellisessä nähneet miten asutus jo keskiajan ku-
luessa oli Satakunnan saloihin levinnyt. Tämä asutuksen ja 
viljelyksen leviäminen oli tapahtunut sekä ylimaalaisten erä-. 
maaretkien johdosta syntyneitten siirtokuntien että myöskin  

1) Pohjois Suomen laamannin tuomiok.  3-6/12  16S1,  Hämeenkyrön 
käräjät, siv.  343. 

2) Katso vanhoja karttoja  1680  — ja  1690  luvuilta Maanmittausyli-
hallituksen arkistossa, joissa näitä paikkoja muiden ohessa mainitaan ni-
mellä  ,häradsrår".  

3) Nuot Hämäläisten erämaat otti kruunu vasta reduktionin ajalla  
1680  luvulla haltuunsa ja sioitti sinne uutisakkaita. Siten syntyi esim. Le-
vasjoen ja Otamoin kylät. Sen johdosta alkoi vanhempien omistajien 
kanssa uusia riitoja, joiden esitys ei nyt kuitenkaan aineesemme kuulu. 
Silloin muutettiin myöskin sekä pitäjien että kihlakunnan rajat nykyi-
sille paikoilleen. 
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Ruotsalaisten asettumisen kautta rantaseutnihin. Kaikki ne 
kyläkunnat sekä suomalaiset että ruotsalaiset, jotka olivat tätä 
myöhäisempää asutusta, maksoivat ruokalisäänsä Ruotsin oikeu-
den mukaan, niin että tarkastamalla 1500-luvun kymmenys-
luetteloja helposti saattaa niistä havaita missä määrin maakun-
nan asutussuhteet olivat kolmen vuosisadan kuluessa muut-
tuneet. Tutkimuksen näistä asiosta, samoin kuin siitä miten 
vielä jälellä jääneet erämaat vasta myöhäisempinä aikoina sai-
vat asutuksensa, jätän kuitenkin siksensä, koska ne eivät var-
sinaisesti kuulu aineeseni.  

Ennenkuin päätän tämän esityksen Satakunnan vanhoista 
asutusoloista tahdon kuitenkin vielä yhteydessä edellisen kanssa 
mainita muutama sana • Satakunnan maakunnan synnystä ja 
nimestä. 

Niinkuin jo esitelmäni alussa mainitsin olivat nuo Sata-
kunnan vanhat emä-asutukset alkuansa Hämeestä tulleita. Kun 
ne levittivät vaikutusalansa aina meren rannikolle asti, tuli si-
ten koko Satakunta olemaan vaan hämäläisenä rannikkoseutuna. 
Alussa ei liioin näy tätä maata eri nimityksellä Hämeestä eroi-
tettukaan. Sekä asiakirjojen johdolla että muista asianhaaroista 
päättäen ulottettiin nimittäen vielä ristiretkien ajalla nimi Häme 
myöskin Satakuntaan. 

Mitä ennen mainitsemaamme aliseen asutukseen — Eu-
rassa, Köyliössä ja Kokemäellä — tulee, niin ei tosin löydy 
mitään varmoja asikirjallisia todistuksia siitä että sitä historial-
liseen aikaan olisi Hämeesen luettu tai Hämeeksi kutsuttu. 
Mutta tietoja tämänkin kysymyksen valaisemiseksi ei kuiten-
kaan kokonaan meiltä puutu. 

Ensiksikin löytyy muisto näidenkin seutujen hämäläisyy-
destä säilyneenä eräässä kansanrunossa, joka nyt esillä olevan 
kysymyksen suhteen miltei on asiakirjan vertainen. Tarkoi-
tan  P.  Henrikin surmarunoa, joka kielestä päättäen on hyvin 
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vanha ja siis, jos kohta  se  yksityisseikoissa onkin antanut si-
jaa mielikuvituksen vapaudelle, kuitenkin, mitä yleisiin piir-
teisiin tulee, kuvaa olot sellaisiksi kuin ne keskiajan alkupuo-
lella olivat. Siinä kerrotaan että  Henrik  piispa kun lähti vii-
meiselle matkalleen, sanoi lähtevänsä Hämeesen. Kansanru-
nossa kutsutaan hän myöskin „Hämeen Heinrikiksi". Eräässä 
tämän runon toisinnossa asetetaan  Suomi, s. o.  Varsinais-Suomi,  
selvästi sen paikkakunnan vastakohdaksi, jossa piispa surma-
taan. Aavistaen kuolemaansa käskee nimittäin piispa ajurinsa 
asettaman hänen kuolleen ruumiinsa rekeen ja valjastamaan 
re'en eteen ori, „ori Suomehen vetää."  1)  

Että runon mainitsemalla Hämeellä ei tarkoiteta muuta 
kuin juuri nyt puheena olevaa Satakunnan alista asutusta, 
voimme pitää jokseenkin varmana. Mitään muistoa ei ole säi-
lynyt siitä että piispa olisi ulotuttanut vaikutustansa näiden 
seutujen ulkopuolelle, joko Yliseen Satakuntaan tai varsinai-
seen Hämeesen. Että piispa myÖskin näihin seutuihin rakensi 
kirkkoja ja asetti pappeja, näkyy selviävän Upsalan arkkipiis-
pan Jaakon kirjeestä Turun porvareille v:lta  1478,  jossa hän 
sanoo:  I  hafven  väl oeh  hiört  then  helge  herrens  Saneti  hin-
riex fixrdh,  at  för  then  skuld  at  han straffade  nagre  for  theris 
missgerning  oeh  offuervelle,  som  the  giorde  på hans  kirker  
oeh  elaerickerij bleff  han  dödh  före och  haffue i  oeh  vel  hört  
huadh  them  '  igen  widerfoors,  som  thess wollande  wore". 2).  
Viimeinen lause näkyy todistavan että rauhattomuuden toi-
meenpaniat rangaistiin, niinkuin myöskin Messenius tietää lau-
suessaan: „homieida eomplicesque rebelles  pro  meritis  a  rege 
muletantur." Luultavinta  on  että rangaistus keskiajan käsi-
tystavån mukaan suoritettiin siten että syylliset ikäänkuin sovi-
tussakoiksi saivat piispanistuimelle luovuttaa maatilojaan. Tätä 
näkyy  se  seikka todistavan että piispoilla juuri näissä seu-
duissa oli suurempia maatiloja hallussaan kuin missään muualla 
Suomessa, näiden joukossa Köyliön kartano, joka kehutaan 
olleen Lallin  asumahovi.3) Siitä että piispan vastustajat  ran- 

1) Suomi, 1856,  siv.  43. 0. A.  Forström, Suomen keskiajan historia, 
siv.  60. 

2) Arvidsson,'  Handlingar,  I, 49. 
3) Nämät piispan omistamat tilat käsittivät yhdessä jaaksossa kaikki  

maat Köyliön ja Euran pohjois-osissa pitkin Harjavallan ja Kokemäen 
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gaistiin, voimme päättää että Henrikin Satakuntaan perustama 
seurakunta, piispan kuoltuakin, pysyi voimissaan, joutuakseen 
uuteen vaaraan vasta niinä rauhattomina aikoina, jotka seurasi-
vat Tuomas-piispan levotonta hallitusta. Epäilemättä on se juuri 
tätä seurakuntaa, jota paavi Gregorius  IX  tarkoittaa, kuin hän, 
9/72  1237, kehoittaessaan ristiretkeen Hämäläisiä vastaan, sanoo 
Upsalan arkkipiispan ja tämän suffragaanien kirjeistä havain-
neensa vettä Hämäläiset, jotka muinoin näiden piispojen edel-
täjien kautta olivat tulleet käännetyiksi katoliseen oppiin, nyt 
barbarien avulla kokonaan hävittävät Jumalan kirkon uutta 
istutusta Hämeestä".1) Sana „muinoin" jota paavi, nähtävästi 
toistaen Upsalan piispan sanoja, tässä kirjeessään käyttää, to-
distaa, että tämä Hämeen käännytys oli tapahtunut jotenkin 
kau'an tätä ennen, ja muuta sellaista käännytystointa, josta jo 
vuonna 1237 olisi voitu sanoa että se on tapahtunut muinoin, 
„blim", ei tunneta, kuin piispa Henrikin  n.  80 vuotta sitä en 
nen Satakunnassa suorittamaa. 

Paitsi tätä asiakirjoista saatua viittausta siihen että Ali-
Satakuntaa muinoin Hämeeksi kutsuttiin, näyttää tätä todista-
van myöskin muutamat senpuoliset paikkain nimet. Sellainen 
on etenkin nimi Hämeenjärvi, jolla on tunnettu eräs pieni lampi, 
joka siaitsee miltei niissä paikoin, missä Ali-Satakunnan neljä 
tärkeintä pitäjää, Ulvila, Kokemäki, Eura ja Eurajoki, ennen 
toisiaan kohtasivat. Luultavaa . on että kaukaisina aikoina joku 
eteläisempi laskuhaara Kokemäenjoesta on, Lammaisista alkaen, 
kautta nykyään kuivatun Leistilänjärven, juossut tätä suun-
taa Luvian- ja Hämeenjärvien kautta purkautuen Luvian lah-
teen, joka varmaankin muinoin aaltoihinsa on peittänyt suu-
remman osan Luvian kappelin alaa. Hämeenjärvi säilyttäisi 
siis nimessään muiston siitä ajasta, jolloin Hämäläisillä tuon 
vanhan kulkuväylän kautta oli avoin tie merelle, samoin kuin 
Hämeenkangas Yli-Satakunnassa on nimensä saanut sen seu-
tuvilla asuvista Hämäläisistä, joilla sitä myöten oli vahvasti 
käytetty kulkureitti Pohjanpuolen erämaihin. Toinen sellainen 

rajaa.  V. 1486  käytiin  raja  piispan alueen ja talonpoikien välillä. Omi-
tuista  on  että rajapyykkien joukossa mainitaan myöskin eräs nimellä 
„Lallis  bostad".  Hausenin kokoelma,  3916  1486  ja  13/10  1488. 

1)  Porthan, Sylloge  XII. 
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nimi  on  Hämeenlahti, jolla merkitään Sääksjärven eteläisintä 
kulmaa, juuri niissä paikoin missä ammoisista ajoista Huittise-
laisten liike kulki merelle päin. 

Yllämainitusta käynee siis kyllin selväksi, että nimi  Häme 
keskiajan alussa käsitti myöskin  Ali-Satakunnan, joka oli siitä 
osana. 

Mitä taas Yli-Satakuntaan tulee, eivät historiotsiat ole epäil-
leetkään ettei sitä muinoin olisi Hämeesen luettu, enkä siis 
katso tarpeelliseksi uudistaa jo ennen esitettyjä todistuksia tähän 
kysymykseen nähden. Mutta vähemmin tunnettua lienee, että 
näitä seutuja vielä jotenkin myöhään Hämeeksi kutsuttiinkin. 
Ainakin  1600-luvun keskipaikoille asti oli hyvin tavallista että 
muualla maassa Yli-Satakunnasta puhuttaissa senpuolisia paikka-
kuntia sanottiin Hämeessä löytyviksi. Tahdon tässä vaan mai-
nita muutamat esimerkit. Turun kämnäri-oikeuden tuomiokir-
jassa v:lta  1639,  kun puhutaan eräästä riidasta, johonka Yli-
Satakunnan vouti oli joutunut Selkeen tilan haltian, evesti Fle-
mingin, palvelian kanssa veronnostosta Selkeen ja Sarkoilan. 
neljäsknnnissa, sanotaan tämän riidan tapahtuneen „siellä Hä-
messä".1) Samoin kerrotaan  1643  eräästä Selkeen ja Kuljun 
kartanoiden voudista TÖnius Boismanista, että hän „siellä Hä-
meessä" harjoitteli luvatonta kauppaa, kuten eräs talonpoika 
Karkussa todisti omin silmin  nähneensä. 2) Turun kämnäri-oi-
keuden pöytäkirjassa puhutaan niinikään  1640  eräästä henki-
löstä, joka Pirkkalan pitäjässä „Hämeessä" nosti erään Turun 
kauppiaan saatavia, sekä vuonna  1644  eräästä naisesta, jolla oli 
saatava perintöä -Ulvin kylästä Tyrväässä „siellä Hämeessä".  2)  
Turun tuomiokirjasta v:lta  1636  nähdään myÖskin että toi-
sinaan paitsi Hämeenkyröä, Pirkkalaa, Karkkua ja Tyrväätä, 
Huittinenkin luettiin siihen Satakunnan alaan, jota vielä sil-
loin jokapäiväisessä puheessa oli tapana Hämeeksi sanoa. 4) 

Aivan luonnollista  on  että, kun täten vanhan Saastama-
Ian asutusalaa vielä  1600-luvulla toisinaan kutsuttiin Hämeeksi, 
myöskin siihen kuuluvat erämaat Pohjois Satakunnassa aina  

1) Turun  kämnäri-oikeuden tuomiokirja  13/8  1639. 
2) Mainittu  tuomiokirja  19/, 1643. 
3) d:o 	d:o 	24/8  1460 24/„ 1644. 
4) Utdrag ur Åbo stads dombok  1636  siv.  227  ja  228.  
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merenrannalle asti nimitettäisiin Hämeen erämaaksi. Siihen on-
kin meillä selvä todistus. Maanmittaushallituksen arkistossa säi-
lytetään joukko karttoja v:silta  1684-97,  jotka koskevat näitä 
erämaita tai niissä löytyviä uutisasutuksia. Miltei kaikissa näissä 
kartoissa tapaamme vielä Hämäläisten nimen. Muutamissa kut-
sutaan noita erämaita suorastaan: „Tavasternes erämarker", 
toisissa sanotaan  „obesatt  erämark,  som  nu  fÖrtiden  innehafves 
af Tavasterna".  Se  ala, jota nämät vanhat kartat kuvaavat, ulot-
tuu Pohjanmaan rajoilta pohjoisesa aina Noörmarkunjokeen 
etelässä, sekä Iso- ja Poosjärvistä alkaen lännessä aina Karhi-
ja Sääksjärviin idässä. Siihen kuului siis melkoisia osia nykyi-
sistä rantapitäjistä, Merikarviasta ja Noormarkustakin. Ly-
hyesti koko luoteinen Satakunta, paitsi Ruotsalaisten asuttama 
kapea rantaseutu, kutsuttiin vielä  1600-luvun loppupuolella Hä-
meen erämaaksi. Nyt voimme helposti käsittää Birger ku-
ninkaan kirjeen v:lta  1303,  jossa hän sanoo, että  „Miehael de  
Låppafärd,"  „Andar  de  Sastamell" ja „Tobbe  de  Tenka" ovat 
tiluksia itselleen raivanneet  „de  silvis  in  Tavastia." „Silvae  in  
Tavastia"  on  keskiajan nimitys, sanasta sanaan vastaava sitä 
lausetapaa: „Tavasternas erämarker," jota vielä käytetään  1600-
luvun kartoissa. 

. Siitä mitä nyt olen maininnut, lienee käydä selväksi että 
ruotsalaisen valloituksen ajalla koko Satakunta vielä luettiin 
Hämeesen. Niin näkyy  alisen  Satakunnan laita olleen piispa 
Henrikin aikana, ja vielä vuonna  1237.  Ihan varmana voimme 
ainakin Birger-kuninkaan kirjeestä nähdä että koko pohjoinen 
osa tätä maakuntaa, johon, niinkuin ennen olen maininnut, sil-
loin myöskin Närpiö luettiin, kuului Hämeesen. Hämeen vouti 
Haraldhan antoi yllämainituille Andarille Sastamellissa, Miehae-
lille Lapvärtissä ja Tobbelle Tiukassa oikeuden näiden tilojen 
perustamiseen Hämeen metsiin. 

Milloinka Satakunta  on  eri maakuntana ensin Hämeestä 
eroitettu, ei voida saatavilla olevien lähteiden avulla tarkalleen 
määrätä. Omituista  on  ettei Satakunnan nimeä vielä mainita 
edes siinä sopimuskirjassa, jonka Kaarlo Näskonunginpoika 
vuonna  1326  Suomen maakuntain puolesta teki Räävelin kanssa. 
Siinä puhutaan vaan Suomesta, Ahvenanmaasta, Uudesta maasta 
ja Hämeestä, sekä muista Turun voutikuntaan kuuluvista alus-
maista.  Jos  Satakunta jo silloin olisi muodostanut eri maa- 
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kannan, olisi sitä luultavasti tässä kirjeessä mainittu, sillä oli-
han se tärkeä rantaseutu, jossa jo silloin lÖytyi tunnettu kauppa-
keskus, ja joka siis saattoi joutua tekemiseen Räävelin kanssa, 
pikemmin kuin esim. Häme, joka, siinä tapauksessa ettei Sata-
kunta siihen kuulunut, ei ulottunut merenrantaan muualla kuin 
kaukaisilla Pohjanperillä. Ensimmäinen kerta kun Satakunta 
mainitaan on v. 1331 1). Siitä päättäen että Ali-Satakunta jo 
tavataan asiakirjoissa neljä vuotta myöhemmin 13352), näyttää 
ainakin siltä, että Yli-Satakunta on tullut tähän maakuntaan 
liitetyksi vuoden 1303:n, jolloin se niinkuin ylempänä mainittiin 
vielä luettiin Hämeesen, ja 1335:n välillä. Mahdollista on kui-
tenkin että itse Satakunnan nimi on vanhempi, kuin maakunta. 
Mutta onko se sitten saanut alkunsa Suomalaisten vanhoista 
yhteiskunta-oloista, taikka onko se ehkä vasta syntynyt ruot-
salaisen valloituksen ajalla, merkiten alkuaan Ruotsalaisten 
vanhaa valloitusaluetta Ali-Satakunnassa, johon juuri saattoi kuu-
lua noin satamäärä hämäläistä kyläkuntaa, — näistä kysymyksistä 
en käy mitään päättämään. Jälkimäisessä tapauksessa olisi Sa-
takunta hyvinkin saattanut olla Turun linnan voudin välittÖ-
män hallituksen alla, olla niitä maita, joista 1326 rauhankir-
jeessä sanottiin: „ali2e terrae advocatiae aboensis subjaeentes." 
Silloin olisi myöskin helposti ymmärrettävä, minkätähden sitä 
ei asiakirjoissa aikaisemmin mainita, ja minkätähden ei liioin 
asiakirjoissa tavata ennen v. 1331 ainoatakaan Satakunnan voutia 
mainittuna, vaikka sellaisia jo aikaisemmilta ajoilta on muista 
Suomen maakunnista tunnettu. Vasta sitten kuin, nähtävästi 1300-
luvun alussa, Hämeestä eroitettiin nykyisen Yli-Satakunnan alue 
ja liitettiin tähän vanhempaan Satakuntaan, järjestettiin ehkä 
myÖskin molemmat nuo yhdistetyt alueet erinäiseksi eri vou-
din hallittavaksi maakunnaksi. 

Kuinka tämän asian lieneekin, luulisin kuitenkin edellä 
kertomistani Satakunnan asutuksen alkuoloista ja leviämisestä 

1) Mustakirja 9/1  1331. Eräs Satakunnan voudin Matti Aprahamin-
pojan kirje, joka mainitaan olevan vuodelta 1311, on nähtävästi erehdyk-
sestä kopiassa saanut tämän vuosiluvun. Sillä kaikesta päättäen on tämä 
kirje vasta seuraavan vuosisadan alulta. 

s) Ali-Satakunnan tuomiok. 1732, fol. 434, jossa mainitaan erästä 
rajakirjaa yllämainitulta vuodelta. 
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keskiajalla käyvän kyllin selväksi, että Satakunta alkuansa ei 
muuta ollut kuin Hämäläisten läntinen ratamaa, joka sellaisena 
ainakin vielä Ruotsalaisten maahan tullessa varsinaisesti Hä-
meesen luettiink  in.  Niin syvälle oli kansan mieleen kiintynyt 
muisti tästä Satakunnan asutuksen alkuperästä ja sen am-
moisina aikoina perustamista oloista, että vielä 1600-luvun lop-
pupuolella saatettiin hämäläisiksi kutsua tämän maakunnan  poli-
joisia seutuja miltei hamaan Pohjanlahden rannoille asti: 



Till fordne skolrektorn i Åbo, sedermera biskopen 

i Reval  Christian  Agricolas och hans närmaste 

efterlefvandes minne, 

nr 

K. G. Leinberg. 

I.  

Beträffande denne, biskop  Miehael  Agricolas ende son, 
som genom sina tvenne söner  Simon  oeh Barthold  Georg  blifvit 
stamfader såväl fÖr den ännu i  en  sista ättelägg fortlefvande 
adliga slägten  Agricola  i  Finland  som för den adliga ätten 
Leijonmarck oeh  en  ofrälse slägt Åkerman i  Sverige,  af hvilken 
senare talrika slägt i)  en  representant är förre svenske envoyén. 
oeh ministre plenipotentieren i  Wien  oeh sedermera i  London, 
Henrik  Åkerman, — beträffande biskop  Christian Agrieola,  som, 
ehuru hädangången vid ungefär  35  års ålder, hunnit göra sig 
bemärkt både inom skolans oeh kyrkans tjenst i sitt fädernes-
land, förefinnas det oaktadt ganska sparsamma notiser. Då 
dessa dertill ännu äro delvis vilseledande och oriktiga, har det 
synts mig vara skäl att söka sammanställa hvad man har sig 
bekant om denne man och att tillika beriktiga de orätta data, 
som insmugit sig beträffande hans lefnadsförhållanden. 

Såsom kändt är, var biskop  Miehael Agricola  tvenne gån-
ger gift: första gången med  en  till namnet okänd  person,  andra. 
gången med Brita Olofsdotter, om hvilken man härtills ej haft 
mera kännedom, än att hon öfverlefde honom och vid hans 
frånfälle  1557  blef egarinna af  2  gods i Rusko kyrkoby: Luk-
karla oeh Keskikylä  2),  hvilka af konung  Gustaf  I blifvit fÖr- 

1) Se L. M. V.  Örnberg,  Svenska  Ättar-tal, Sjette årgången.  
2) Enligt uppgift af nuv. pastor i Masku, hvartill Rusko lyder så-

som kapell, är Keskikylä hemman beläget i Märttilä by.  

1 
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länade åt biskop  Miehael  (Lagus, Finska adelns gods oeh 
ätter, sid.  224;  Leinberg, Handlingar rörande finska skolväsen- 
dets  historia  I, sid.  245).  Antagligen hörde ännu till arfvet efter 
den afiidne biskopen  en  skattegård i Torsby i Perno socken,  
Michael  Agrieolas födelseort (Lagus, a. a. sid.  462).  — I detta  
M.  Agrieolas senare äktenskap föddes sonen Christianus  
Michaelis  år  1551.  I händelse nämligen ieke Agrieolas första 
hustru jämväl hette  Brita,  bör man kunna sluta till, att Christians 
moder bar detta namn, deraf, att äfven dennes dotter var 
uppkallad  „Brita".  

Blefven faderlÖs, då han var endast  6  år gammal, erhÖll 
dock den unge  Christian  genom sin moders fÖrsorg  en  god 
uppfostran, hvartill man kan sluta deraf, att han ganska tidigt 
hade genomgått  en  aktningsvärd studiikurs och så vann befordran 
till maktpåliggande embeten. Då han veterligen var sin moders 
enda barn, var arfvet efter fadern sannolikt tillräekligt fÖr att 
i förening med möjligen något understöd från  Åbo  domkapitel 
bereda önskad framgång åt hans studier, om hvilkas bedrifvande 
med erforderlig begåfning, flit oeh ihärdighet hans hastiga 
avaneement på det fördelaktigaste vittnar. 

Efter all sannolikhet genomgick den unge  Christian  Åbo  
skola, vårt lands på den tiden fÖrnämsta bildnias . sanstalt, hvars 
rektorer från  1559  voro: mag. Henricus  Jaeobi  till  1562,  mag. 
Erieus Herkepä till  1568  och derefter  Jacobus Petri  Finno eller  
Suomalainen,  de två sistnämnde framstående män i den finska 
kyrkans tjenst. Beträffande hans sedan fortsatta studier är 
det kändt, att han den  23  april  1573  inskrefs vid universitetet 
i Leipzig. Om hans vidare studier i utlandet är ännu ieke 
något mera bekant; men antagligen bedrefvos de äfven vid 
andra protestantiska universitet, måhända med det resultat, att 
han återvände till sitt fädernesland efter i utlandet vunnen 
magistergrad. 

Alldeles utredt är dock ieke ännu, om  Christian Agricola  
blifvit graduerad.  Det  vill till oeh med synas  af  det sätt, på 
hvilket han efter återkomsten från utlandet länge nog titulera-
des  (se  Mantalsregister på  Åbo  slott i Finlands Statsarkiv, 
Leinberg, Handl:r rör. finska skolv:s hist. I, sidd.  244 o. 245),  
äfvensom  af alla  offieiela handlingar rörande honom och  af  
hans egna skrifvelser, såsom skulle han endast varit prestvigd, 
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hvarför det är nog möjligt, att han senare titulerats „mester" 
blott på den grund, att han flera år varit skolmästare i  Åbo,  
såsom fallet var med Agrieolas både fÖre- oeh efterträdare i 
detta embete  Jakob Petri  Finno. 

Efter det  Agricola  fullbordat sina studier utrikes, åter-
finna vi honom i hemlandet först om hösten  1577,  då han 
första gången den  16  november och derefter flere gånger intill 
medlet  af  mars månad  1578  nämnes bland främmande på Abo slott 
(Finlands Statsarkiv,  N:o  1334).  Att han då var prestvigd, fram-
går  af  epitetet „Her", som hvarje gång står framför hans namn. 

Agricolas derefter fÖr  en  längre tid inställda besök på 
slottet synes gifva vid handen, att han på våren eller somma-
ren sistnämnda år begifvit sig Öfver till  Stockholm,  der han 
med sådan framgång bedref sina ärender, att han den  9  au-
gusti  1)  1578  (enl. Baazius, Inventarium eeelesise Sveogotho-
rum, pag.  398)  af  Kungl. Maj:t utnämndes till rektor för  Åbo  
skola, hvarmed följde ledamotskap i  Åbo  domkapitel. Detta 
skedde dock fÖrst efter det  Agricola  afgifvit skriftlig förbin-
delse att antaga konung  Johan  III:s liturgi — något, som på 
den tiden fordrades ieke blott  af  dem, som första gången till-
trädde kyrkliga embeten i Sveriges  rike,  utan vid äfventyr att 
förlora sitt underhåll äfven  af  prester, hvilka redan innehade 
ordinarie tjenst  (se  Leinberg, Handlar rör. finska kyrkan och 
presterskapet I, sid.  169).  

Emellertid hade den förre skolrektorn  Jacobus Petri  
Finno ännu  icke blifvit befordrad till  annan  tjenst, hvarför ett 
särskildt  arrangement  blef  af  nöden, i det att  Jaeobus Petri  
den  12/10  1578  blef förordnad till poenitentiarius vid  Åbo  dom-
kyrka oeh tillika  theologise leetor  vid  Åbo  skola —  en  ny, för 
prestbildningen vigtig tjenst, som dermed inrättades — hvarjämte 
han erhöll Wårfrukyrko- eller S:t  Marie  pastorat, som fortfa-
rande var ledigt efter den två år tidigare aflidne biskop  Paul  
Iwsten (Handlingar till upplysning i Finlands kyrkohistorie IV, 
sidd.  21-23,  Waaranens Urkunder  V,  sidd.  106-107;  jfr. 
Leinberg, Handlar rör. finska skolv:s hist. III, sid.  10).  — Att 
tjenstemän på den tiden  lingo  till följd  af  kungligt maktspråk 
ofrivilligt  af  stå sina embeten åt andra, var alls icke ovanligt. 

i) Latinis a. a. sid.  224  har den  15  juli.  

1 
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Såsom nu skedde •med  Jakob  Finno, så hade  1559  inträffat 
med rektor Herkepä oeh så gick det senare år  1628  med theo- 
logie lektorn vid Abo skola, mag.  Thomas  Thoma? Florinus, 
då han fiek  vika  för den i  Sverige  uppgående theologen 
Aeschillus Olaui Petrus. 

Ehuru Agrieolas utnämning skett redan tidigare, är det 
dock troligt, att han till  en  början förblef blott praesumtiv 
skolrektor, intill dess den förre rektorn hunnit utnämnas till  
annan  tjenst. Åtminstone nämnes Herr Christianus såsom 
„skolmästare" bland främmande på  Åbo  slott fÖrst den  27  de-
cember  1578.  

Från tiden för Agrieolas rektorat har man ieke något sär-
skildt bekant beträffande hans egentliga verksamhet, såvida 
man ej vill anföra såsom bevis på, att han bevakat  Åbo  skolas 
ekonomiska intresse, det bref, som han i egenskap  af  dom-
kapitlets ledamot år  1579  tillsammans med domprosten Henricus 
Canuti, hvilken under biskopsledigheten skÖtte Abo stifts ange-
lägenheter, aflät till kyrkoherden i Eura Laurentius Wenne om 
Eura soekens återbekommande för djeknarnes soeknegång un-
der  Åbo  skola från Raumo  pedagogi  (Leinberg, Handlar rör. 
finska skolv:s  historia  I, sid.  244).  Men för Öfrigt framgår 
beträffande hans rektorstid ur mantalsregister på  Åbo  slott, be-
fintliga i Finlands Statsarkiv, att  Agrieola  ofta nog om sön-
oeh högtidsdagar offieierat vid gudstjensterna å slottet, isynner-
het på tider, då slottet var i afsaknad  af  egen slottskapellan. 

Förutom rektor egde  Åbo  skola först från denna tid  en  
annan  ordinarie lärare i den  1578  tillsatte theologie lektorn, 
som under Agricolas  hela  rektorat förblef  Jakob Petri  Finno. 
För öfrigt betjenades nämnda skola ända till  1604,  då konrek-
torstjensten inrättades,  af  s.  k. hÖrare (= fÖrhörare) eller hy-
podidascali, hvilka man måste betrakta såsom anställde på extra 
stat oeh hvilka derför till allra stÖrsta delen äro äfven till 
namnet okände. Ur ofta nämnda mantalsregister på  Åbo  slott 
har det dock lyckats att från Agricolas rektoratstid framleta 
namnen på några  af  dessa skolkolleger, hvilka varit prestvigde 
oeh derför jämväl  kunnat,  såsom skett, officiera vid gudstjen-
sterna på Abo slott. Bland hörare från denna tid finnas  namn-
gifne Herr  Anders Petri  och Herr  Simon Martini 1578,  Herr  
Sigfrid  Miehaelis 1578  och  1579,  Herr  Erik 1579,  Herr Johan- 



— 33 — 

nes Johannis  1581  oeh Herr  Johannes Petri 1583.  — Vid be-
mälda gudstjenster synas regelbundet oekså ha biträdt  2, 3  å  
4  „mässe diekrar" från Abo skola, hvilkas antal betydligt stegra-
des vid särskilda tillfällen, såsom begrafningar oeh bröllop, då 
messedjeknar och „discantatores" upptages ända till  20  oeh 
derutöfver. 

Från Agrieolas rektoratstid är ännu att nämna, det, till 
följd  af  Agricolas klagomål hos krigsöfversten  Pontus  Dela-
gardie Öfver fÖrminskadt underhåll, denne tillförsäkrade honom 
den  29  maj  1581  att framdeles få sitt underhåll till fyllest och 
tillika meddelade honom på Kungl. M:ts behag och vidare stad-
fästelse skattefrihet för hans fäderneärfda  2  hemman i  Rusko  
kyrkoby. 

Att döma deraf, att Agrieolas äldre son  Simon  Christians-
son  Agricola  var, enligt Anreps och Wasastjernas uppgifter, 
åren  1595-1598  konung Sigismunds höfvidsman i  Åbo  1),  äf-
vensom deraf, att  Simon  Agrieolas äldste son kyrkoherden i  
Uskela  Christiernus var född  1593,  måste vår  Agrieola  ha gift 
sig tidigt, åtminstone i början  af  1570-talet, antagligen redan 
innan han företog sin utrikes studiiresa.  Hans  hustru hette  
Elin  Persdotter Fleming och egde Wiliais gods i Rimito, hvil-
ket nu är ett allodialsäteri om ett mantal, beläget omkring  7  

kilometer i nordnordvest från Rimito kyrka. Genom detta 
giftermål kom äfven  Agricola  i besittning  af  Wiliais, hvarför 
han ock sedan, då den förre egaren var afiiden, skref sig till 
„Wiliais", oegentl. „Wilies"  2).  —  En  ledsam namnförvexling 
synes ligga till grund för Stiernmans, i Svea oeh Götha Höf-
linga  Minne,  2:dra delen, för Apreps oeh efter honom för 
Wasastjernas uppgift, att  Elin  Flemings  fader varit herre till 
Willnäs, hvars rätte innehafvare vid denna tid var  Per Fle-
mings  kusin  Henrik  Fleming, hvilken slutligen var öfverste 
befallningsman öfver Wiborgs och Nyslotts fästningar, död 

')  Simon  Christiansson  Agricola  upptages dock icke i Mantalsregi-
stren för  Åbo  slott åren  1595-1598,  utan nämnes i dessa främst Befall-
ningsmannen  Hans  Eriksson  Brinkalla.  

2)  Torde ha uttalats: Wiljäs. Åtminstone gäller ännu i vår tid, att 
ändelsen ais i finska ortnamn utbytes  af  svenska allmogen i  Nyland  mot 
ändelsen  äs.  Så försvenskas Linnais till . Linnäs.  

3 
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1583,  oeh efter hvilken sonen  Lars  Fleming, som afled  1602,  
innehade Willnäs. Afven hos  Sehlegel  och Klingspor,  Den  ej 
introducerade svenska adelns ättartaflor, har samma misstag 
gått igen. 

Antagligen närmast såsom anhängare till liturgin, men 
oek genom sin embetsmannaduglighet hade rektor  Christian 
Agrieola  blifvit  en  persona grata hos konung  Johan,  hvilken 
rätt snart befordrade honom till ett högre embete, till biskop 
i Reval. När detta inträffat, derom ges tre olika uppgifter. I 
Strandbergs Herdaminne, I:  15  oeh II:  256,  angifvas  af  samme 
författare till  och med olika årtal för denna tilldragelse, på det 
förra stället  1584  oeh på det senare stället  1582.  Sistnämnda 

år ha Anrep och  Wasastjerna  äfvensom Schlegel-Klingspor 
aecepterat i sina ättartaflor. Elmgren har i Finlands Minnes-
värde Män, I:  298,  angifvit  1584,  medan Lagus i Finska adelns 
gods och ätter, sida  224,  träffat, såsom mig synes, det riktiga 
årtalet  1583. 

De  grunder, på hvilka jag anslutit mig till sistnämnda 
åsigt, äro främst ett  af  konung  Johan  för  Agrieola  den  1  okto-
ber  1583  utfärdadt underhållsbref, deri fogdarne i  Söder-  oeh 
Norrfinland anbefalldes att hvardera leverera åt  Agricola,  som 
då var fÖrordnad till biskop i Reval,  3  läster spannmål oeh  
1/2  läst smör (Leinberg, Handlar rörande finska kyrkan oeh 
presterskapet, I:  206).  Vidare utvisar ett mantalsregister på  
Åbo  slott fÖr  1582  (Finlands Statsarkiv  N:o  1,398),  hvilket om-
fattar tiden från medlet  af  september  1582  till motsvarande tid 
följande år  1),  att  Agricola  ännu i medlet  af  augusti befann sig 
på sin förra plats. Deri upptages nämligen för den  18/81583  
bland främmande, som under veckan besökt  Åbo  slott, såväl  
M.  Christianus, seholmästare i  Åbo,  som  M. Jaeob  [kyrkoherde] 
i Rändämäki. Kort derefter måtte doek Agrieolas utnämning 
till biskop i Reval ha blifvit konstaterad, eftersom han tillika 

med Sveriges  alla  öfrige biskopar, utom den från Strengnäs, 
den  10  sept.  1583  deltog i det beslut, som beträffande kyrko-
seder inom Sveriges  rike  fattades i konungens närvaro i Up-
sala,  dit samtlige biskopar hade kallats för den nye erkebisko- 

1) För första månadens sista vecka är datum angifvet  23  sept. och 
för trettonde månadens fjerde vecka är datum  15  sept. 
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pens  invigning den  4  september, vid hvilket tillfälle äfven den 
nyligen tillsatte  Åbo-biskopen Erieus Erici blef till sitt embete 
invigd. Enligt  Anjou, Svenska  kyrkoreformationens  historia,  
Tredje afd:n sidd.  188-190,  „utmärker biskoparnes beslut  af  
den  10  sept.  1583  höjdpunkten  af  den liturgiska reformen, i 
det konung  Johan  nu hade för svenska kyrkan funnit styres-
män, hvilka samtlige tyektes ingå på hans åsigter och  vara  
redobogne att dem befordra". Sjelfva beslutet, kalladt „Bisko-
parnes bevillning till  1575  års Ordinantia" finnes  publieeradt i 
Bidrag till svenska kyrkans och riksdagarnes  historia  ur pre-
staståndets arkiv  af  Bexell,  Ahlqvist, Lignell,  sidd.  13-16.  I 
ingressen uppräknas  alla  deltagare i beslutet: erkebiskopen och  
6  biskopar, bland dem till sist: Erieus Eriei i  Åbo  och Chri-
stianus  Michaelis  i Refle. 

Att  Agrieola  äfven efter sin utnämning till biskop ännu 
någon tid skulle ha skött sitt fÖrra embete, är föga troligt, 
hvarfÖr man måste anse, att hans titulerande „skolmestare" 
ännu  i februari  1584 (Finks  Statsark.  N:o  1,414,  bl.  30 v.)  är  
en  lapsus ealami, beroende på gammal vana att så benämna 
honom. 

Efter återkomsten från  Stockholm  till  Finland  om hösten  
1583  anträdde  Agricola  i november resan till sitt nya stift. 
Färden fÖretogs i stort följe — de resande voro inalles  14  
personer — oeh färden gick längs allmänna vägen från  Åbo  
österut, hvarvid nattqvarter togos å prestgårdar, som lågo vid 
vägen. Sålunda gästades å Piikkis prestgård den  15  november 
oeh någon dag senare å Bjerno prestgård. Men sedan  Agri-
cola  lemnat sistnämnda ort oeh färdats vidare, måste han helt 
oförmodadt i följd  af  kunglig befallning afbryta sin resa oeh 
vända tillbaka, hvartill anledningen var, att konung Johans 
gemål drottning Catharina a$idit. 

I betraktande  af  de härmed sammanhängande data före-
faller det nästan ofattligt, med hvilken snabbhet kungliga bref 
på den tiden kunde befordras. Drottningen dog nämligen den  
16  november  1583,  oeh sex dagar senare har  Agricola  å Bjerno 
prestgård affattat  en  skrifvelse, hvilken utvisar, att han, efter 
att kort förut ha gästat nämnda prestgård, bekommit ett kunga-
bref, hvilket antagligen med ilbud nådde honom under hans 
fortsatta resa och kallade biskopen till drottningens begrafning. 
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I stället för att den gången komma till Reval blef således  
Agricola  nödsakad att Öfver Bjerno prestgård återvända till  
Åbo  och der förbereda sig på  en  ny färd till  Stoekholm.  
Tvenne för förenämnda resa upplysande qvittenser, daterade 
den  15  och  22  november, ingå bland bilagor till denna uppsats 
under n:ris  1  oeh  2.  

Från sin färd till drottningens begrafning återvände  
Agrieola  i början  af  1584. Fran  den tiden har man i behåll 
ett  af  honom å Letala prestgård utfärdadt qvittens, hvilket 
äfven åberopas i  Jaeob  Simonssons räkenskap för Masku härad 
pro anno  1584 (Finks  Statsark.  N:o  1437,  bl.  68 v.)  och ingår 
här bland bilagor under  n:o  3.  Qvittenset är dateradt den  17  
januari  1584,  och  2  dagar senare synes  Agricola  varit i  Åbo,  
såsom framgår  af  ett  annat  qvittens (bilagan  n:o  4).  Under 
februari  1584  förekommer  Agrieola  åter bland främmande på  
Åbo  slott  (F. S.  N:o  1414,  bl.  30 v.). 

Den  rundliga förtäringen  af  mat och dryck i nattqvar-
teret å Letala prestgård, hvarvid doek ljusåtgången var an-
märkningsvärdt liten, förklaras  af  det stora följe — inalles  10  
personer — hvarmed äfven denna resa verkställdes. 

Agrieolas uppvaktning hos konungen under hans näst-
nämnda svenska resa synes ha för honom burit särdeles goda 
frukter. Ty den  l/4  1584  fiek han sig  af  Kungl. Maj:t förlä-
nade på  2  års tid  3  gods i Rimito oeh dessutom allt „Capphö" 
från tvenne bol i samma soeken (bilaga  n:o  5),  der han förut 
innehade Wiliais gods, som han erhållit genom sitt giftermål. 
Dertill bekom han genom ett kungabref  af  den  5  maj  1584,  
för att kunna föra tillbörlig stat, „Feghefyr"  1)  hof och hus 
med kringliggande bönder i Räfle slotts län (bilaga  n:o  6)  samt 
blef den  12  maj  1584  upphöjd i adligt stånd oeh erhöll dervid, 
förutom skÖldemärke, adelig frälse och frihet ieke blott på de 
„gods och gårdar, som han med sitt giftermål bekommit oeh 
som tillförene varit frälse", utan ock på sina fäderneärfda 
skattegods i Torsby i Perno socken samt Lukkarla och  Keski-
kylä  i  Rusko  kyrkoby  (se  Leinberg, Handlar rÖr. finska kyrkan 
och presterskapet, I, sidd.  209-210,  hvarest tyvärr ett ledsamt 
bokstafsfel insmugit sig: Forssby, i st.  f.  Torssby = Torsby).  

1)  Nu Fegfeuer, beläget omkring  30  verst i sydost från Reval. 
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Tre dagar efter det denna Agrieolas upphöjelse egt rum 
eller den  15  maj  1584  utfärdades fÖr honom ett kungabref på  
2  läster smör (bilaga  n:o  7),  hvarjämte samma dag yttermera  
en  kunglig ynnest vederfors honom, i det att kyrkoherden i 
Reso JÖren  Michaelis  då blef beordrad att åtfölja den nye 
biskopen till Reval för att  vara  honom behjelplig i kyrkliga 
ärender (Leinberg, a. a. sid.  210),  hvilket jämväl synes gifva 
stöd för den förmodan, att  Agrieola  ej tog fullständig befatt-
ning med sitt stift fÖrrän om sommaren  1584.  

Från tiden fÖr biskop Agricolas fÖrsta vistelse i det ho-
nom anfÖrtrodda stiftet finnes  i behåll ett  af  honom till konung  
Johan  på latin skrifvet originalbref, hvilket jag haft lyckan 
uppdaga i  Svenska  Riksarkivet, der det anträffades i  en  stor 
samling  af  bref från liffländska personer.  Det  är skrifvet med  
en  mycket redig och vacker stil oeh är veterligen den enda, 
numera återstående skrifvelse  af  hans hand, medan  alla af  
honom utfärdade qvittenser blott såsom kopior ingå bland 
finska statsarkivets handlingar. 

I detta bref, dateradt Reval den  14/9  1584  oeh här intaget 
såsom bilaga  n:o  8,  skildrar  Agrieola  det beclrÖfliga oeh i för-
hållande till hans förmåga att verka nära nog hopplösa tillstånd, 
hvari han funnit det Revalska stiftets kyrkoväsende,  en  följd  
af  föregående krigs härjningar. Framhållande svårigheten att 
under sådana förhållanden bringa adeln, presterskapet oeh fol-
ket till att iakttaga kyrklig ordning, anhåller han på det be-
vekligaste om kungabref såväl för sitt eget underhåll — hvilket 
med afseende på stiftets utarmade belägenhet borde tillsvidare 
helt oeh hållet utgå från  Finland  — som fÖr att ingifva den 
mot presterskapet Öfvermodiga oeh sina underhafvande fÖr-
tryekande liffländska adeln behÖrig respekt. 

Huruvida konung  Johan  med anledning  af  Agrieolas an-
hållan adresserat något allvarsamt bref till junkrarne i Liffland, 
har jag mig icke bekant. Åtminstone förekommer intet sådant 
i riksregistraturet fÖr  1584.  Deremot blef den Revalske bisko-
pens behof  af  underhåll från  Finland  väl tillgodosedt genom 
tvenne kungabref  af  den  14  oktober och den  4  december  1584  
(bilagor  n:o  9  och  10).  Genom det förra tillförsäkrades honom 
i årligt underhåll  10  svenska pundläster spannmål från  Borgå,  
Raseborgs oeh  Åbo  län samt  2  läster smör att uppbäras från 
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0  
konungens varuhus i  Åbo  oeh  Helsingfors*).  Genom det senare 
brefvet bekom han yttermera  6  pundläster spannmål från Wit-
tenstens län i Liffland, medan det öfriga underhållet bestämdes 
att fortfarande utgå från  Finland,  intill dess med tiden hans  hela  
underhåll kunde, såsom tillbörligt vore, erläggas från Liffland. 

Från år  1584  gifves ännu ett dokument, som ganska för-
delaktigt vittnar om vår Agrieolas personlighet. Detta är ett 
bref från  en  arm fånge på  Åbo  slott.  

Den  i början  af  år  1578  genom  Pontus  Delagardies åtgö-
rande till  Sverige  Öfverkomne, i konung Johans tjenst såsom 
handsekreterare anställde och till  en  bÖrjan väl aeerediterade 
lärde holländaren  Jakob  Typotius, hvilken dock innan kort 
råkade i onåd hos konungen och  1579  kastades i fängelse, blef 
väl derifrån befriad, men försyndade sig snart åter så svårligen 
mot sin höge beskyddare, att han ånyo fängslades och affördes 
till  Åbo  slott, i hvars mantalsregister han första gången upp-
tages bland „inmante" den  8  oktober  1580.  Han satt der sedan 
inspärrad  en  lång fÖljd  af  år, åtminstone in i juli månad  1590,  
hvarefter han förflyttades till Tavastehus slott och hölls i fän-
gelse, ända till dess han strax efter Johans frånfälle  af  konung 
Sigismund fÖrsattes i frihet. — Från nämnda sitt fängelse på  
Åbo  slott skref Typotius den  30  april  1584  till rikskanslern  
Erik  Sparre  ett bref, hvari han klagar öfver hård medfart, köld 
oeh svält, men berÖmmer biskop Chr.  Agricola,  som lånat honom 
böeker, dem han eljest ej hade  kunnat  erhålla, samt hemligen 
sändt honom mat (Svenskt Biographiskt  Lexieon  XVIII, sidd.  
13-23).  

Äfven efter sin Öfverflyttning till Reval vistades  Agricola  
rätt mycket i sitt gamla hemland, hvarifrån han uppbar sitt 
biskopliga underhåll oeh der han fortfarande innehade flera 
gods. Oafsedt ett qvittens på underhåll från Norrfinland för  
1583,  utfärdadt  af  honom i  Åbo  den  19  juni  1584 (F. S.  N:o  
1,425,  bl.  5),  antagligen innan flyttningen ens verkställts, och 
ett  annat  dateradt  Helsingfors  den  19  september  1584,  finnas 
från påfÖljande vinter fem qvittenser, hvilka utvisa, att  Agricola  

*) Äfven  en  föregående biskop i Reval, mester Petrus Follingius, 
som efter  Michael Agricola  varit ordinarius i  Åbo,  uppbar för sitt under-
håll i Liffland prestränta från Södra  Finland,  nämligen från Kimito soc-
ken  (Finks  Statsark.  n:o  1,068,  bl.  27 v.)  
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en  längre tid, om än något ofrivilligt uppehållit sig i  Finland.  
Jämlikt dessa akter anträdde han i början af februari  1585  
från sin fÖrra hemtrakt  en  resa till Reval, hvilken färd dock 
ej lyekades bättre, än att han, efter att ha varit inemot  en  
månad på vägen, nödgades för oväders skull återvända från  
Esbo  kungsgård „hem till sitt", dervid han tog vägen öfver  
Kisko  prestgård. 

Nämnda fem handlingar ha i flera afseenden synts mig 
nog intressanta för att kunna in extenso återgifvas.  De  ingå 
bland bilagor, under n:ris  11-15.  

Af dessa qvittenser finnas  n:ris  12, 13 o. 14  jämväl åbe-
ropade i  Hans  Kielekes räkenskap fÖr år  1585 (F. S.  N:o  3,414,  
bl.  73  oeh  74).  

Huru Agricolas uttryck „hem till mitt" i  n:o  14  bör för-
stås, kan ej med nutida kännedom om hans lefnadsförhållanden 
fullt utredas, utan måste det lemnas oafgjordt, om dermed kan 
menas något i Åbo då ännu bibehållet qvarter, eller kanske 
hellre hans egendom Wiliais i Rimito. Med visshet synes man 
doek deraf kunna sluta, att han fortfarande kände sig främ-
mande inom sitt biskopsdÖme. 

Efter de tilldragelser, som i fÖrenämnda aktstycken 
skildrats, blef den unge biskopens lefnadstid helt kort. 
Säkert är, att han ånyo begifvit sig på färd till och äfven 
framkommit till sitt stift samt der ännu någon tid verkat oeh 
der äfven aflidit, eftersom han blifvit begrafven i Revals dom-
kyrka. DessfÖrinnan har man doek ännu att observera ett 
besÖk af honom i hans gamla hemland, hvarpå tvenne bevis 
kunna anföras. 

Det ena är ett qvittens, veterligen det sista af Agrieolas 
hand, hvilket återfinnes i  F. S.  under  N:o  3,419,  bl.  163,  oeh 
jämväl åberopas i  Thomas  Hinderssons räkenskap pro anno  
1586 (F. S.  N:o  3,418,  bl.  40 v.)  samt här ingår bland bilagor 
under  N:o  16.  

Det andra beviset på Agricolas besÖk i  Finland  om hÖsten  
1585  förekommer i Mantalsregister på Åbo slott för  1586 
(F. S.  N:o  1,458,  bl.  8),  der bland främmande på slottet under 
första månadens fjerde veckas måndag upptages: „Mesther  
Christian  bistop i Lijffland, sjelf femte". Då dessa mantals-
register med sina  13  månader, å  4  veckor hvarje, vanligen löpa 
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från medlet  af  september föregående år till motsvarande tid 
under följande år, så måste Agricolas sistnämnda besök på  
Åbo  slott ha inträffat omkring medlet  af  oktober månad  1585.  

Efter sist anförda tidpunkt finnas mig veterligen inga 
närmare underrättelser om biskop Chr. Agrieolas lefverne. 
Några månader derefter synes han ock hafva skattat åt för-
gängelsen. Med fullt skäl har härtills  af  historiei uppgifvits, 
att Chr.  Agrieola  aflidit  1586,  oeh i supplementbandet till Wasa-
sjernas ättarta$or finnes till och med såsom hans dödsdag an-
gifven den  21  eller  22  februari nämnda år. 

Häremot strider väl datum i ett  af  Agrieolas enka någon 
tid efter mannens frånfälle utfärdadt qvittens, hvilket förekom-
mer i Finlands Statsarkiv under  N:o  1,450,  bl.  41 v.,  och lyder 
såsom bilagan  N:o  17  utvisar. 

Såsom synes, är dokumentet dateradt den  10  augusti  1585.  
Men anakronismen i denna akt, jämförd med datum i det sista 
qvittenset  af  biskop  Agrieola,  är så påtaglig, att den endast 
kan förklaras såsom tillkommen genom misskrifning vid dag-
tecknandet:  1585  i stället för  1586.  

Biskop  Agricola  öfverlefdes  af  enka, den förenämnda  Elin  
Pedersdotter Fleming oeh två söner,  Simon  oeh Barthold  Georg,  
samt  en  dotter  Brita.  Sehlegel  och Klingspor, a. a., uppgifva 
blott  2  barn:  Simon  oeh  Brita.  

Genom vederbÖrande myndigheters bref  af  den  25  februari 
oeh  23  mars samt kongl. maj:ts bref  af  den  23  augusti  1586 
(se  bilagan  n:o  18)  bekom enkan hvad som vid hennes mans 
frånfälle innestod  af  dennes underhåll. Sedermera åtnjöt hon 
ännu åtminstone fÖr  1587  i underhåll  en  läst spannmål och tre 
tunnor smÖr  (F. S.  N:o  1,475,  bl.  65).  Kallad helt enkelt: „Hu-
stru  Elin  till Wilies" upptages hon i Mantalsregister på  Åbo  
slott pro anno  1588 (F. S.  N:o  1,482)  bland främmande på 
slottet  4  särskilda gånger blott  en  dag i  sender,  sjelf tredje, 
eller sjelf femte. 

Annars är det om henne bekant (Lagus, Finska adelns 
gods och ätter, sid.  98),  att hon den  17  november  1588  trädde 
i nytt gifte med  Hans  Johansson  Stålarm till Dregsby*) i  Borgå  

*) Skrefs i äldre tid älven „Dragsbo", hvilken form förekommer i 
Stiernmans Svea och Götha Höfdinga Minne äfvensom i Finlands Statsarkiv. 
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socken, och att hennes egendom Wiliais, hvartill hon äfven 
skref sig såsom enka, genom detta giftermål öfvergick till Stål-
arms familj, jämte det bemälde Stålarm samma dag han gifte 
sig gaf Dregsby till morgongåfva åt sin maka (Lagus, a. a. 
sidd.  95 o. 98).  Hennes dödsår är tillsvidare okändt. 

Beträffande biskop Agrieolas barn känner man, att begge 
sönerne egnade sig åt militärståndet.  Simon  dog såsom krigs-
öfverste i slaget vid Kirkholm i Liffland den  17/9  1605  och 
efterlemnade enka  Brita  Sigfridsdotter, som åtminstone ännu  
1639  lefde hos sin son kyrkoherden i  Uskela  Christiernus Si-
moms  Agrieola.  Biskop Agrieolas andre son Barthold  Georg  
blef ryttmästare och  clog  i rysk fångenskap. Var gift med 
Catharina  Malm  oeh efterlemnade  en  son, från hvilken den 
nuvarande finska ätten  Agrieola  leder sina anor. Biskop 
Agricolas enda dotter  Brita  blef gift med  Karl  Pedersson  
Svinhufvud  till Torlax i Nykyrka socken i  Åbo  län och 
till Märinge i SÖdermanland. Med henne öfvergingo  Agri-
eolas 2  hemman i  Rusko  kyrkoby till hennes man, hvilken 
dog  1634  såsom assessor i  Åbo  hofrätt (Lagus, a. a. sidd.  
223 o. 224).  Så länge hon lefde, synes doek dessa hemman 
varit bokfÖrda under hennes namn, hvilket framgår ur tvenne 
akter i  Svenska  Riksarkivet.  Den  ena är ett „Kort Vttogh 
[= utdrag] på årlige Rentans vthi  Finland,  Ålandh medh Öster-
botten Afkortning ifrå Johannis  1606  till Johannis  1607",  hvari 
bland andra „Fruger, Jungfruger oeh Barnn" nämnes: „H.  
Brita  M.  Christians" [dotter] —  „14 3/4  Daler".  Det  andra do-
kumentet är ett förläningsregister för  1613,  deri det heter: Fru 
Brijta Mester Christians Dåtter hafuer under frälse vthi Maskå 
Häredt [„Hemman  2",  tecknadt in margine], der opå  S.  K. 
Johans bref  af  den  17  Maj  64  [? =  12/5  84].  R. [Räntepersedlarna 
uppräknas]. Löper  14  Daler  24  öre  20  deninger. Då i det 
förra dokumentet bemälda  Brita  tituleras H[ustru], så utvisar 
detta tillika, att hennes giftermål inträffat före  1606.  Ett för-
läningsregister i Finlands Statsarkiv (Tilläggshandlingar  N:o  
30  bl.  90)  utvisar åter, att  „M.  Christians arffuinger" år  1590  
åtnjöto frälsefrihet för förut nämnda hemman i Torsby i Perno 
soeken och  Borgå  län. 

Biskopens son  Simon  förde ännu fadrens vapen (Anrep, 
II, sid.  647),  men dennes son, som blef prest oeh dog såsom 
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kyrkoherde i  Uskela  1662,  synes ej ha vårdat sig om adelska-
pet, hvarför hans son [? sonson]  Sven Agricola,  (Åkerman  1. Aker-
marek), blef på grund  af  egna förtjenster ånyo adlad och då 
antog namnet Leijonmarck. 

Men fÖrutom  af  förenämnda nära anförvanter öfverlefdes 
biskop  Christian Miehaelis,  och detta i flera år,  af  sin moder, 
biskop  Miehael  Agricolas efterlefverska. Om henne har efter 
mannens död så godt som intet  annat  härtills varit kändt, än 
att hon vid biskop  Miehaels  frånfälle blef egarinna till de  2  
förenämnda godsen i  Rusko  kyrkoby oeh möjligen äfven till  
en  skattegård i Torsby  af  Perno socken. Nu är jag doek i 
tillfälle att icke allenast meddela, det  Miehael  Agricolas enka i 
mera än tre årtionden öfverlefde honom, utan ock att något 
så när angifva årtalet, då hon lemnade detta jordiska. 

I  Svenska  Kammararkivet finnes  nämligen under  N:o  42  
ett'„Förläningsregister aff  Finland  pro Anno ete.  1593  oeh  1594".  
Deri förekommer bland andra rubriker: „Frwer oeh Andre 
Qvinnefåleks Personer" oeh derunder fÖljande  post:  

„H. [= Hustru]  Brita  S:  Mester Miehils efterleffuerska i  
Åbo  haffuer opå K:  M:  nådige behagh så lenge  Hans  K.  M.  
synes, Efther  lion  nu ähr een ålderstigin Qninna oeh förråds 
lööss oeh hennes Salige Man haffuer mykit ondt lidit för Rik-
sens gagn oeh bäste, såsom han oeh ähr bliffuen dödh, på  then  
Sendebodz Reesan, som han var till Storfursten i Rijdzland 
medh Riksens ärerader, der på Greffue Axels breff datum  30  
Junij a:o ete.  88  oeh K:  M:  breff datum  26  Junij a:o ete.  90.  

Spannemåll —  24  Tunnor 
Smör —  1  T:a ähr  16 L.  
Kiött —  10  Lig 
Oxe —  1  st:e. 
LÖper  44  Daler  24  öre." 

Jämte biskop Agrieolas efterlefverska finnas  under före-
nämnda rubrik i samma förläningsregister upptagna fem andra 
enkor efter finske prester oeh skolmän — så H.  Anna  framlidne 
Biseop Påwels Eflterleffuerska — äfvensom den sista nunnan 
„Jungfru  Elin  i Nåendals Clöster". Men i nästföljande jäm-
väl i  Svenska  Kammararkivet förvrande förläningsregister för  
1595,  signeradt  N:o  44,  befinnes anadat  af  dessa pretiösa 
qvarlefvor från reformationstidehvarfvet i  Finland  reduceradt 
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till inalles fyra, hvarvid saknas ieke blott „den ensamma nun-
nan" i Nådendal utan också Hustru Brita, som följaktligen då 
var afliden. 

Med säkerhet kan således. nu uppgifvas, att biskop  Michael  
Agrieolas enka Brita Olofsdotter afled vid hög ålder i början 
af 1590-talet. 

Till dessa säkra notiser beträffande biskop  Michael Agri-
eolas  efterlefverska beder jag att ännu få framställa  en  för-
modan, som torde befinnas ha myeket skäl för sig. 

I Finlands Statsarkiv  N:o  1,345,  bl.  30 v.,  förekommer 
kopieradt ett  af  Christian Agricola,  några månader innan han 
blef skolrektor i  Åbo,  utfärdadt qvitto  af  följande lydelse: 

„Bekennes Jagh Christianus  Michaelis Agrieola  att iagh 
aff thenne breffuisare  Mareus  nässon aff Mertile fierdingz-Mann 
på min khäre faders  M:  Henrieh Kirckieherres j  Åbo  Vnder-
holdh bekommit haffuer tuå spann mindre än  tree  pundh Thes 
till wisse wnnder mitt Signete Datum  Åbo  thenn  29  Deeem-
bris a:o  77."  

I qvittenset omnämnde kyrkoherden  M. Henrik (Jacobi)  
hade efter i Tyskland idkade studier (Leinberg, Handlar rö-
rande finska kyrkan och presterskapet I, sid.  23)  varit skol-
rektor i  Åbo  åren  1559-1562,  efter hvilken tid han var kyrko-' 
herde derstädes intill  1580  å  1581,  då han blef från embetet 
afsatt. Han afled sedan på 1580-talet, efterlemnande enka, vid 
namn  Brita  Olofsdotter  (F. S.  N:o  1,520  bl.  80*).  Då nu denna 
qvinna bar samma namn, som biskop  Miehael  Agricolas enka, 
oeh då  Christian Miehaelis Agrieola  i ofvanstående qvittens 
kallar kyrkoherden  Henrik  sin „käre fader", så fÖrefaller det 
högst sannolikt, att  Michael  Agrieolas enka  Brita  Olofsdotter 
efter sin förste mans frånfälle trädt i nytt gifte med  Åbo  skolas 
rektor oeh sedermera  Åbo  stads kyrkoherde, inester  Henrik 
Jacobi.  I honom hade då biskop  Michael  Agrieolas efterlem-
nade son erhållit  en  stjuffader, som han synes ha värderat oeh 
som sannolikt också nitälskat för den unge Christians fortkomst. 

*)  Den 17  Januari  1579  upptages bland främmande på  Åbo  slott: 
,,Hustru Birita  M. Hinrichs,  kyrkoherdens i  Åbo"  (F. S.  N:o  1.349  bl.  33 v.)  
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Ett ytterligare stöd för denna förmodan kan man finna  i 
den omständigheten, att H.  Brita  (Olofsdotter) icke finnes upp-
tagen i förläningsregister före 1590-talet, under hvilken tid 
hon antagligen var genom sitt senare giftermål fÖrsÖrjd, i hvilka 
förläningsregister emellertid H.  Anna  [Sigfridsdotter], „biskop 
Påfwels efterlefverska" regelbundet fÖrekommer.  Se  i förlä-
ningsregistren för  Finland  åren  1578-1579, 1585-1587  oeh  
1589.  

Att . i. förläningsregistret för  1593  och  1594  H.  Brita  är 
upptagen såsom enka efter mester  Miehael  oeh ej efter sin 
senare man, som måtte ha varit afliden fÖre d.  30/6  1588,  då  
Brita  Olofsdotters första underhållsbref är dateradt, kan ej anses 
såsom bevis mot hennes andra gifte, enär det var för sin förste 
mans förtjenster, som hon åtnjÖt det  af  Finlands generalguver-
nör grefve  Axel  Leijonhufvud  1588  oeh  af  Kong'.  Maj:t  1590  
beviljade underhåll. I likhet härmed upptages jämväl i före-
nämnda fÖrläningsregister H.  Anna  städse såsom biskop Påfwels 
[Iwstens] efterlefverska, oaktadt äfven hon, såsom kändt är, 
trädt i nytt gifte med  en  „Rytter, benemndh  Erich  Mårtensson"  
(F. S.  Tilläggshandl:r  n:o  29,  bl.  81 v.)  oeh blifvit fÖr andra gån-
gen enka. Såsom Salig] mester Påwals efterlefverska upptages 
H. 

 
Arma ännu  1610  i ett förläningsregister, befintligt i  Sven-

ska  Riksarkivet. 
Var förhållandet, såsom det på ofvan anförda grunder vill 

synas, verkligen sådant, att biskop  Michael  Agrieolas enka 
ingick nytt gifte med förenämnde mester  Henrik Jaeobi,  så 
bidraga ock dennes embetsverksamhet oeh samhällsställning i 
någon mån att fÖrklara den synnerliga framgång i studier oeh 
snara befordran, som utmärkte  Christian  Agricolas lefnadsbana. 
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II.  

Såsom kändt är, efterlemnade biskopen i Reval Christia-
nus  Miehaelis Agricola  vid sin död enka  Elin  Persdotter, född 
Fleming, till Wiliais, oeh tvenne söner,  Simon  oeh Barthold  
Georg,  samt  en  dotter  Brita.  Från sönerne härstamma tvenne 
adliga slägter; från den äldre sonen  Simon:  ätten Leijonmarck 
i  Sverige,  och från den yngre sonen Barthold  Georg:  den ännu 
existerande ätten  Agricola  i  Finland.  

Det  är vidare kändt, att  Simon Christian Agrieola  tje-
nade konung Sigismund, hvars höfvidsman på  Åbo  han var år  
1595  (Stiernman, Svea och Götha Höfdinga  Minne,  II, sid.  376),  
ehuru  Åbo  slotts mantalsregister ieke bestyrka detta. Senare 
var han dOek krigsÖfverste hos konung  Carl  IX och stupade 
den  17  september  1605  vid Kirkholm i samma fÖr svenskarne 
olyekliga slag, der ryttmästaren  Henrik  Wrede  offrade sitt lif 
för konungens räddning. 

Huruvida  Simon  Agricolas enka redan snart efter sin 
mans frånfälle  af  konung  Carl  IX hugnades med underhåll, 
har jag mig ieke bekant, men från  Gustaf  Adolfs tid förekom-
mer i Finlands Statsarkiv, Haliko Härads Räkning fÖr  1635,  
bl.  112,  ett kungabref  af  följande lydelse: 

„Wij  Gustaf  Adolph etc. Göre witterligitt, att wij hafue 
gunsteligen effterlathit, som wij och nu medh detta wårtt öpne 
breff vane och effterlathe, denne brefwijserska och Kneehtt Höf-
widzmans  Simon  Nilssons effterlatne Enckia Britha Sigfredz-
dotter, huilken sin Man för Rijkzens Fiender mist hafwer, Åtta 
tijnnor Spanmål aff Fougten i Pijkho Häredt åhrligen så lenge 
hon Enckia ähr oeh ährligen fÖrhåller  sigh,  Befale för  then  
skuldh här medh Fougten i för:t häredt, att han henne för:t 
Span:l åhrligen leffrerer. Aff  Åbo  den  3.  Aprilis, åhr ete.  1614. 

Gustavus Adolphus."  

Det  synes väl litet svårt att tillämpa detta kungabref på  
Simon Christian  Agricolas enka, då i brefvet talas om  Simon  
Nilssons efterlemnade enka, men senare dokumenter ådagalägga 
tydligen, att enkan i fråga var moder till kyrkoherden i  Uskela  
Christianus Simonis  Agrieola,  som var född  1593  och således 
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vid fadrens frånfälle endast  12  år gammal. Prestvigd  1617  
och blefven  1626  kyrkoherde i  Uskela,  blef han sedermera 
äfven kontraktsprost och afled  1662.  Af  flera qvittenser å de 
årligen åt hans moder  Brita  Sigfridsdotter enligt ofvanstående  
af  honom åberopade kungabref utbetalda  8  tunnor spannmål, 
dem „Christianus Simonis in  Uskela"  undertecknat, framgår 
tydligen, att med den i brefvet nämnda  Simon  Nilssons efter-
lefverska icke kan menas någon  annan,  än öfverste  Simon  
Christiani Agrieolas enka.  Den  motsägelse beträffande namnen, 
som härvid förefinnes, kan fÖljaktligen ieke förklaras annor-
lunda, än såsom beroende på misskrifning i förestående kunga-
bref :  Nilsson  i st.  f.  Christersson. Dylika fel äro långt ifrån 
sällsynta i äldre handlingar och saknas ieke heller i riksregi-
straturen.  

De  till enkehjelp åt  Simon  Agricolas efterlefverska an-
slagna  8  tunnor spannmål voro ursprungligen anbefallda att 
utbetalas  af  häradsfogden i Piikkis härad, men bestämdes  20  
år senare att utgå från  Halikko  härad, måhända för beqväm-
lighets skull på anhållan  af  kyrkoherden  Christian Agricola,  
som hade sin verksamhet inom  Halikko  härad oeh äfven synes 
haft sin moder boende hos sig. Angående denna öfverflytt-
ning  af  i fråga varande enkekjelp finnes jämväl i Finlands 
Statsarkiv å samma ställe ett så lydande dokument: 

„Effter såsom dee  Otto  tijnnor Span:ll, som Hederlighe och 
Gudfruchtige Qninna hustru Brijtha Sigfredzdåtter efter H. K. 
M:tz Högberömligh oeh Christmildeligast i åminnelsse breef  af  
Pijckio Häredhe här till bekommitt hafwer, ähr nu på dette åhr 
fördt vthi Staten  af  Halieko Härede här effter att lefwereres, 
Därföre befales Häreds Fåugten den där nu ähr, eller her effter 
tilfÖrordnedh blifwer,  sigh  där effter således att rätta oeh henne 
för:ne  8  T:nor Span:ll åhrligen och vthi rättan tijdh tilställe 
och fölie låthe, Enär hon där på fordrar, Rättandes  sigh  här 
effter.  Af Åbo  Slått, den  30.  Augusti,  1634. 

Johan  Erichsson, 	 Jönss  Sehmidt".  
Detta dokument åtföljes på anförda ställe  af  ett qvittens  

af  kyrkoherden  Agricola,  hvilket har följande lydelse: 
„Afwanb:te Atto tijnnor Spannmål, effter H. K. M:tz 

HÖgberömligast i åminnelsse, Konungzlige breefz lijdelsse, hafwer  
W.  Hindrich Jörenssonn Befallningzman i Halicko Häredhe 
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mijn Khere Moder fulkomligen för åhr etc.1635 lefreret. Til wisså 
medh egen håndh sehrifwit oeh Vnderschrifwit, Datum Vskela 
Prästegårdh den  30.  Maij åhr ete.  1636.  

Christianus Simonis in  Uskela."  
Sedermera förekomma för några år i Åbo läns Afkort-

ningsbok likartade qvittenser af kyrkoherden  Agrieola.  Det 
senast anträffade, som återfinnes i Abo läns Afkortningsbok 
fÖr  1639,  är dateradt  Uskela  Prästgård den  9  Martij  1640.  

Beträffande kyrkoherden Christ. Simonis Agricolas em-
betsverksamhet har ett det mest fördelaktiga vitsord afgifvits 
af Åbo domkapitel den  1  mars  1657.  Han var då redan af 
ålder och sitt föregående arbete så medtagen, att han icke en-
sam förmådde sköta sitt embete, hvarfÖr hans son kapellanen 
i Lojo Christiernus Christierni  Agricola  tillika blef förordnad 
att såsom vicepastor biträda sin fader, med utsigt att jämväl 
få ~i tjensten efterträda honom. Detta senare giek äfven i full-
bordan efter fadrens frånfälle  1662,  hvilket allt framgår af bi-
lagorna n:ris  19  oeh  20. Den  nye kyrkoherden blef det doek 
ej förunnadt att länge verka på denna plats, ty han afled redan  
1669.  
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Bilagor.  

1.  

Från Finlands Statsarkiv  N:o  1434,  bl.  35.  

Christianus  Michaelis Agricola  de Wilies medh Gudz Försijnn 
Biskop i Räfle och Administrator till Hopsall, Bekennes, att Jagh 
medh mitt medfölie haffuer  Den  Ehrligh och Wäl Lärdt man, Her 
Pedher i Pijche Kierche Härde, gest sielff fiorttonde, hwarföre är min 
wenlige begäre till Konungl:e Ma:tz Befalningzman i Södher-Fin-
landh, att honom på Konungl:e Ma:tz wegne måtte min förtäringh 
bliffue betaledt Dat:m Pijche prestegårdh  then 15  Nouembrj Anno 

etc.  83.  
Wnder mitt Signete. 

2.  
Från Finlands Statsarkiv  N:o  1434,  bl.  35.  

Konungl:e Ma:tz wår Aller Nådig:te Herris troplichtigh wnder-

såthe Christianus  Miehaelis  till Wilies Effther Gudhz Försijnn Biskop 
i Reffle och Administrator till Hopsall Gör her medh wetterligit Att 
Jagh på min Rätte Resee till Lijfflandh bådhe framfärdt, så och i 
åtherfärdt thå Jagh Igenom Högbe:te Konungl:e Ma:ttz breff bleff 
kalledt tillbake att  lathe  befinne migh på Wår Salige Dråttninges 
begraffningh, haffuer medh mitt medh fölie legedt till härbärge hoss 

dhen Wällärde och Wälbördige man Her Jöns Grijndh Kijrchiehärde 
wdi Bierno twå T:nor [sic! = nätter), thenn ene i fram färdhtt och 
thenn andre wdi åtherfärdt, Så efther at Högbe:te Konungl:e Ma:ttz 
igenom sin troo tienare och Commissario wälbördigh mann Henrich 
Madzsson haffuer migh tilsachtt frij förfordringh wdi thenne resee 
till Lijfflandh, och Högbe:te Konungl:e Ma:ttz wegebreff som jagh 
till min åtherfärdt ifrå Konungl:e Ma:ttz bekommet haffuer, lijdher 
om thz samme till  alle  them  som befalningen hafue Dherföre är 
min khärlige begären till Konungl:e Ma:ttz befalningsman här i 
Södher Finnlandh, att han på Konungl:e  M:  wegne wille läffuerere 
för migh och mith medfölies Presters och Hoffmens förtärningh vdi  
en  summa  Tree  T:nor Spannemåll medh huilche förbe:de Her Jöns 
som någast kan warda betaledt. Thes till wiszo wnder mitt Sig-
nete Datum Bierno  then 22  Nouembrj A:o  83.  
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3.  

Från Finlands Statsarkiv  N:o  1440,  bl.  73.  

Christianus  Michaelis Agricola  till Wilies Effter gudz försijn 
Biscop vdi Räffle och Administrator till Håpsall Gör wetterligit, 
dhet Jagh haffuer hooss dhen Erlige Wellerde Man Her Henrich 
Kierkehärde vdi Letala Sochn sielff tijonde een natt waridh på 
min reese till Salighe Drotningens begraffningh effter K. M:tz 
schriffteligh befalningh Dherföre begärer Jagh wenligen wdaff hög:te 
K. M:tz, Min Allernådig:te Herres Befalningsman i Nårfinlandh Er-
ligh och Welförstondigh  Jacob Simonson,  att han för:te Her Henrich 
wille dhen wmkåstnen bettale Effter K. M:tz wäghe breff lijdher, 
dhet Hög:te K. M:tz befalningsmän migh vdi mine reese meedh  alle  
Nödtorffter försörie skole. Thess till mhäre wisså vnder mith Sig-
neth Datum Letala prestegårdh  then 17  Januarij Anno etc.  84.  

Marginalanteckning: Är förtärt Bröd  2  Lii, Ööll  1  T:na, 
Smör  5  , Köth  1 LS,  Lius  4  st:er. Är infört.  

4.  
Från Finlands Statsarkiv  N:o  1440,  bl.  59.  

Jagh Christianus  Michaelis Agricola  till Wilies effter gudz 
försyn Biscop udi Räffle och Administrator till Hopsall Bekennes 
och wetterligit gör, att Jagh annamedh haffuer och wpburidh aff 

Erligh och Welförstondigh  Lasse  Mognsson Herädhzschriffuere i 

Nårfinlandh tilfulle åtnöije Tuå punde lesther Spanmåll och  Sex  
tunnor Smör huilcket migh Min Allernådig:te Herre och Konungh 
till wnderhåldh nådheligen effterlatijdh haffuer pro Anno etc.  84  Thes 
till wisså vnder mith Signet. Datum Abå  then 19  Januarij Anno 

etc.  84. 

5.  
Från Finlands Statsarkiv  N:o  1440,  bl.  86.  

Wij  Johan then  Tridie etc. Göre wetterligit att wij aff ynnest och 
nådhe haffue wndt och effterlatijdh sosom wij och nu medh thette 
wårt öpne breff wnne och nådigt effterlathe, Att thenne wår tro 

wndersåthe, wijrdeligh man Her  Christian Agricola  Biscop vdi 

Räffle etc. må på tw års tijdh niuthe och behålle dhesse epther:ne 
bönder nempligh Jons och Thommes vdi Rouckoranmaby [= Ruok-
rauma] sampt  per  i Liikilax [= Lieklaks] vdi Rijmitto Sochn frij  

4  
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för  alle  årlighe wthskijller och rättighether, som bör och pläger 
wtgå aff the hemman de besittie Sosom han och på samme Tw års 

tijdh skall niuthe och behålle alt dhet Capperhöö som årligen 

faller udi Righas [— Riiais] och Kiriala Boo11 i för:ne Rijmitto 
Sochn Ther wår Cammererer fougter och  alle  andre som oss medh 

hörsamheet och lijdne förplichtedh ähre wethe  sigh  effter rätthe 

Jcke görandes för:de Biscop  Christian  här emoth någor hinder eller 
förfångh. Schriffuet på wårt Slott Westeråhrs  then  förste Apri-

lis Anno etc.  84  vdi wår Regements tijdh på thet Sextonde. 
Wnder wårt Kongl. Insegell.  

6.  
Från  Svenska  Riksarkivet. Konung Johans Registratur  1384,  bl.  42 v.  

Öppedt Bref för Her  Christian Agricola  Biskop i 

Räfle på ett huus Feghefyr benempdtt. Datum  then 5  
Maij. 

Wij  Johan then  Tridie etc. Suerikes etc. Konung. Göre wetterligit 
att effter wij haffue nu tilbetrott thenne wår Troo wndersåthe wyrde-
ligh Her  Christian Agricola  Biskopz embete vthi Räfle Biskopz 

stift, på thett att han må haffue een Oviss wårdningh och Biskopz 
acht. Derför haffue wij vndt giffuit och effterlatitt honom thett 
hoff och huus feghefyr vthi Räfle Slotz lähn Sampt bönder som der 
nermest vmkringh äre liggendes Förbiudhendes för thenskuld här-
medh wår Stathållare och Befalningsmän Sampt  alle  andre vthi 
huadh stadh och wilkor som dhe hälst wara kunne och för wåre 
skuld plichtighe äre till att göre och  lathe,  att göra här emot nå-
gott meen hinder eller förfångh etc. Datum ut  Supra. 

7.  

Från Finlands Statsarkiv  N:o  3411,  bl.  124. 

Johan then  Tridie etc. 
Efther thett Henrich Erichsson och Lijdick  Nilsson  wij hafwe 

nu förordnet wår tro vndhersåthe wijrdeligh man  M: Christian 
Agricola  till Biscop vdj Räff le, Dherföre hafwe Wij nådeligen vndt 
honom till hielp och vnderhold Twå läster Smör, Befale edher för  
then  skuld her medh att j låthe honom dher vpå bekomme aff den 
vpbörd som j haffwe halff annen läst Smör, fram för någen annen 
när så tidh ähr och han dher vpå krefier,  Der  medh sker thett som 
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Oss är behageligit, och j hafwe edher efther rätthe, Schrifwit på 
wårt Slåt Westerårs  then 15  Maij Anno etc.  84.  

Utanskrift: Till wåre tienere Henrich Erichson Fougdte vdj 
Rassbårgz Lähn, och Lijdick Nilson Fougdte vdj Bårgo Lähn.  

8. 

Fran Svenska  Riksarkivet. Livonica, Lijffländske Åttskillige pärso-
ners Bref A:o  1578  till  1588.  

Sereniss'. Potentiss:e  ac  inuictiss:e  Rex  & Domine, Domine 
clementissime. 

Studium obseruantiam & fidelitatem quo ad vicero, Sacrm Re-
Maiestati vestrm suppliciter offero & commendo. 
Postquam Reualiam appullissem, vt Deo  opt. Max.  seruirem & 

Sacrm Regim Maiestati vestrm parerem, nihil prins vel antiquius 
esse duxi, quam vt Ecclesim statum cognoscerem. Difficile non 

fuit Ecclesim e medijs bellorum faucibus ereptm conditionem deplo-
rare. Laboriosum erit ad normam Ecclesiasticam nobilitatem, clerum 
& populum reducere. Rerum mearum, quantum hac ingenij tenui-
tate  possum,  satago : Sed temporis anteacti & bellorum licentia  gum 
net  parta  pace  conquieuit, atque etiam prmsidiorum & necessaria-
rum rerum inopia infrangit conatus meos. Vereor  Rex  clementis-
sime,  ac  multum quidem vereor  ne  vt graciles  column  immanis 
mdificij  mole  subsidunt, Sic  ego  imposito humeris oneri subsidam,  
nisi Sacra  Regia Maiestas vestra literas suas vere Regias tanquam  
fulcra  infirmitati atque imbecillitati mem subijciat. 

Quamobrem litet agere deberem (: quemodmodum  ago  & agam 
dum vivam:)  S.  R.  M.  vestrm pro acceptis beneficijs gratias immor-
tales audeo tamen å  Sacra  Regia Maiestate vestra beneficium mihi, 
maxime necessarium postulare, non quod mea hactenus id promeruit 
seruitus, Sed quod Regium  sit  beneficia beneficijs cumulare.  Peto  
autem supplex non tantum subsidium a  S.  R.  M.  mihi clementer 
conferri in  Finlandia,  quandoquidem Liuonia bellicis tumultibus se-
dativ vig dum respirare quiuit. Verum etiam literas Sacrm Regim 
Maiestatis vestrm ad Nobilitatem Liuoniensem (:qum eam quam an-
teactis temporibus in clerum usurpauit potestatem adhuc non  sine  
maximo salutis subditorum periculo retinere molitur :)  cum  dextrm 
victricis Regim Subscriptione  peto  et  spei plenas expecto. Magnam 
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illae mihi consiliabunt autoritatem, sine pia omnis mea opera inn--
lida est.  Sic enim pijs admonitionibus facilius nobilitas obediet & 
clerus obtemperabit, postquam intelligent, nihil hic geri quod S. R. 
M. V. ex  illa Regim  Sua? prudentix Specula non contempletur. 
Pluris agerem, nisi diuina  res  & Regia ageretur. D E V S opt. Max. 
S. R. M. V. ad Sui nominis gloriam illustrandam & propagandam 
nobis perpetuo Florentem & incolumem conseruet. Datae Renalim 
XIIII die Mensis Septembris.  Anno  Salutiferi partus M D LXXXTIII 
Sacratissimae Maiestatis Vestrw 

humillimus famulus 
Christianus Michaelis Agricola.  

Utanskrift: 
Serenissimo & potentissimo principi  ac Domino, Domino  Io-

hannj eius nominis tertio Suecorum, Gothorum, Wandalorumque 
Regi inuictissimo, magno duci  Finlandiaa,  Careliae, Ingriae, Solontiae, 
Esthonia'que Principi  Domino  suo  longe clementissimo.  

9.  
Från Finlands Statsarkiv  N:o  1440,  bl.  90 v.  och  1455,  bl.  99.  
Wij  Johan then  Tridie etc. Göre wetterligitt adt wij aff ijnnest 

och nådhe haffue vndt och effterlatidt, som wij och nu här medh 
(: Oss till enn behageligh tijdh:) nådeligen vnne och effterlathe war 
troo vndersåthe wördeligh man Biscop  Christian  vdi Räffle och 
Administrator vdi Hapsala till åhrligitt vnderhåld Spannemåll Tiije 
Swenske Pundeläster att bekomme vdi Bårgo, Rassbårgz och Abo 
Lähn, Thesligest Twå Läster Smör adt bekomme aff wåre Wharehwss 
wdi Abo och Helsingfårs,  Der  wåre Stådthåller, Fougder, Befalningz-
män och Whareschriffuere måge wethe sig effter rätte, Jcke gören-
des förbe:de Biscop  Christian  här emoth nogott hinder eller för-
fångh, Schriffuitt på wårtt Hwss Swartzö dhen  14  Octobris Anno 
etc.  84  vdi Wårth regemäntz tijdh på det Siwttonde.  

10.  
Från  Svenska  Riksarkivet. Konung Johans Registratur  1584,  bl.  126.  

Öppedt Bref för Biskop  Christian  j Räfle att be-
komme sitt vnderhåld. Datum Swartzöö  then 4  De-
cembris Anno etc.  1584.  

Wij  Johan  etc. Göre wetterligit att ändogh wij Oss till  en  behage-
ligh tidh och synnerligen till thess att wij till någonn opbörd vdti  Lif-
land  komme kunne, haffue nådeligen vndt och effterlatitt, att war tro 
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vndersåte hederligh och vyrdeligh Man Biskop  Christian  i Räfle och 
Administrator vthi Hapsal, må bekomme sitt vnderhåld vthi  Finland,  
Så haffue wij dogh nu nådeligen tillatit, att han må till  then  Summe 
bekomme årligen vthi Wittenstens lähn i  Lifland  Span:ll Sexton 
Suänske pundlester, fyra läster att bekomme  af  norre och Södre  
Finland, 6  af  Borgo och Rasborgz lähn, och  6  af  Wittenstens lähn, 
Sammaledes Tijo Tunnor Smör  af  Norre och Södre  Finland  och  14  
Tunnor  af  Bårgo och Rasborgz lähn, till thess honom medh tiden 
hans hele vnderhåld ther i för:ne  Lifland  såsom ock tillbörligit ähr 
kan bliffue leffuereret. Biudhe fördenskuld wår Stothållare opå 
Räfle såsom och elfest opå för:ne Wittensten, att the rette  sigh  här 

effter, Icke görendes för:de Biskop  Christian  emot thenne wår nå-
dige tillatelse något hinder, meen eller förfångh. Datum ut  Supra. 

11.  

Från Finlands Statsarkiv  N:o  1450,  bl.  56.  Ur Copije Registret på 
Quittentier pro anno  1585.  

Konungl:e Ma:ttz till Swerige wår allernådig:te herres troplich-
tigh vndersåthe Jag Christianus Michelis  Agricola  till avilies med 
Gudz försijn Biscop wdi Refle och Administrator till Håpsala, Be-
kennes adt effter Jag nu på mijn rette reesen til Liffland effter K.  M.  
mijn Allernådig:te Herres befalningh stadder ähr, och H:te K.  M.  min 

Allernådig:te Herre migh för fordring nådigest effterlatidt haffuer 

sosom och den Edle och welbårne herrens her Henrich Claessons till  

Kaukas  Stodthollers här [i] finland wegebreff wthwiser haffuer Jag 
waredt hooss den Erlige och wellärde her  Knuth  Kyrkherde i 

Sagw öffuer enn natt sielff ottonde med nogre hester tilbörligen och  

well  trachteredt bliffue. Begerer fördenskulld wenligen aff H:te 

K.  M.  trogen tienere, Befalningzmannen, Erligh oeh Welachtedt 
Jörenn Oluffsson *) min besijnnerligh gode wenn, adt han  ville  för:te 

her  Knuth  på H:te K.  M.  wegne med höö och hwad elliest efter 

nödhtarfwen förtärdt är för nöjie Ty K.  M.  min allernådig:te 

Herre  warder  dhet  well  beståendes, Datum Sagw prestgård den  11  

Februarij anno etc.  85  vnder mitt Signett. 

Opå denne quittentie Schrifft är giffuith opå Konungl:e  M.  

gådhe behagh aff Tiende Spannemåll —  3  T:nor Höö —  3  åmar 

Haffra —  1  T:na. 

*) Var fogde i Södra  Finland. 	 Utg:s anm. 
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[Dock står in margine: „Bliffuer inthet beståth efter han hade 
vnderhold aff K.  M."] 

12.  

Från Finlands Statsarkiv  N:o  3413,  bl.  58.  

Christianus  Michaelis Agricola  till Villies medh Gudz försynn 
Biskop vdij Reffle och Administrator [till] Håpsall, bekenner och vit-
terligitt gör, att dhenn tijdh iag på min resse till Lijfflandh stadder 
waar, hafuer iag waritt vdij Helszinngefors Stadh, och der  af  Erlig 

och förståndig  Thomas  Hindersson befallningen haffuendes der j 
Bårgå lhenn, halff  annan  tunna hafra och  two  Parmast hö till mine 
hesters behoff bekommedt haffue. Att så j saningen ehr, trycker 
Jag mitt Signet her vnder Datum Helsingefors, thenn  29  Februarij 

Anno etc.  85. 

13.  
Från Finlands Statsarkiv  N:o  3416,  bl.  46.  

Christianus  Michaelis  agricola dill Viliess medh guds Försijnn 
Biskop wdii  Raffle,  administrator  äi11  Hopsaall Bekienness och wit-
terligett giör migh haffue bekomedh aff ärligh och welförståndigh  

Hans  Kielke befalningsman j Rassborgs län thre Suenske punde-
lester spannemåll pro anno  84  tiill fulle åttnöijo på dett vnderhold 
Konungl. Ma:tt min allernådigeste Herre migh aff Rassborgs Län 
nådigest effterlåtiidh haffuer wdij Rogh siu och femtijo T:or j malt 
Siutiie T:or wdii haffre tuå tijnor haffre för huar tunna  annan  sädh 
räknadh siuttije och fijre tijnnor Thess till  mere  wisso wnder mitth 
Signett Dat. Espo Konungs gårdh den  5  martii anno etc.  85. 

14.  
Från Finlands Statsarkiv  N:o  3416,  bl:  46.  

Christianus  Michaelis  agricola till  Willies  med guds Försijn 
Biskop wdii Räffle och administrator tiill Hopsall Bekienner och 
witterligett giör att den tidh jagh på min rette rese tiill lifflandh 
stadder war haffuer jag nödgast migh medh mitt medh föllie för 
hålla någon tidh på Espå gårdh för guds wederleek skull dänn ther 
oss icke öffuer fogha wille och där aff ärligh och förståndigh  Hans  
Kielke anammedth desse partseler, huilke emedler tidh förtärde are, 
somm ähr först Brödh — tuå tijnnor Här ööll [— Herr-öl] halff annenn 
tijnna Suen ööll tre tijnnor Tortt kiötth  half  fierde 	Fåår ett stycke 
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Saltt fiisk halff annen fierdingh Smör ett Lffi Saltt tolf  Yå  Lins tre 

Hafrre tuå  Stockholms  tijnnor Thess till mera wisso wnder 
mitth Signett Dat. Espo Bongs gårdh dänn  5  martij anno etc.  85.  

Där thill haffuer jagh för mine klippere bekommedh höö fijra 
draghun Dat. wtt  Supra. 

15.  

Från Finlands Statsarkiv  N:o  3416,  bl.  46.  

Christianus  Michaelis  agricola  tiili  wilies medh guds Försijnn 
Biskop wdii  Raffle  och administrator till Hopsalla bekienner och 

witterligett giör atth den tidh jagh på min rätte rese till lifflandh 
stadder war och nödgeest migh tiilbaka igen för mottståndigh vä-
derlek skull där jagh icke kunde öffuer komma hem till mitt be-
giffua, haffuer jagh waridh hoss erligh och wellärde her jöns kijr-
kie herde wdii Kiiskoo Sokenn och aff honom tiill mine hesters be-
hoff tuå parmast höö och haffre  en  spenn anammedh Thess  tiili  

mere  wisso wnder mitt Signett Dat. Kiisko prästegårdh thenn  9  
martii anno etc.  85. 

16.  
Från Finlands Statsarkiv  N:o  3419,  bl.  163.  

Bekennes iag Christianus  Michaelis Agricola  till  Willies  mz Gudz 

försijnn Biskop vdi  Raffle  onh Administrator till Hapsall, Adt iag 
thz vnderhåld som K.  M.  Minn Allernådig:te Herre migh aff Borgo 
ihänn Nådig:t effther latedt, som är  3  Suenske pund lester Spanne-
måll och  7  Tunnor Smör årligen till fulle åthnöije Aff Erlig och 
wellförståndigh  Tomas  Hinrichsonn, både för anno  84  så och för 

anno etc.  85  bekommet haffuer, Thes till mera Wisso vnder mitt Sig-

nett  Datum  Helsingfors  thenn  16  Septembris Anno etc.  85. 

17.  
Från Finlands Statsarkiv  N:o  1450,  bl.  41 v.  

Jagh Elin persdotter till Wilias, Salige framledne Biskop 
Christians vdii Lijffland efterlathne Hustrw, Bekenner mig tilfijllest 
bechommit och annammatt haffua aff Kongl. Maij. Mijn Allen Nådi-
geste Herres beffalningsman vtij Söderfinland försichtig Jören 01-
sonn *) för mijn  S.  framledne käre mans vnderholdh för Anno etc.  85.  

Var fogde i Södra  Finland. 	 Utg:s arm. 
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Rog  och maltt  3  punde lesther. Smör  6  Tror som högb:e Kongl. 
Maij: breff widare vm samme vnderholdh för för:ne  åår  widere för.-
mäler, Till visso vnder mit Signet Dat. åbo thenn  10  Augusti 

Anno etc.  85. 

18.  

Från Finlands Statsarkiv  N:o  1468,  bl.  105.  

Wij  Johann  thenn Tridie med gudz nåde etc. Göre witterligitt, 

att wij aff ijnnest oeh nåde haffue vndt och efftherlatid, att fram-
ledne Biscop Christians vdi  Raffle  efftherleffuerske hustru  Elin  

peers  dotter må ännu vdi thette åhr, niuthe och beholle halffparthenn 
aff alt thz wnderholdt såsom hennes man hade aff oss och Cro-

non,  bode  vdi finlandh och Lijfflandh, såsom och elfest niuthe ähnnu 
för thette åhredt Rokorauma och Lekilax Bönder och  Capp  höed  af  

Rigais och asla[?] Booll vdi Rijmmitto Såchnn såm wij framledne hen-
nes man hade förläntt, frij för  alle  vttskijlder såm ther aff bör att 
vtgå, vdi lijke motte wele wij och att wåre fåugter, hwilke ännu 
kunne haffue jnne mz  sigh  obesweredt något aff the förre åhrs 
vnderhold skole mz thz förste nu i thenne höst  lathe  för:de hustru  

Elin  sådant bekomme vthan någon widare opholdning  Der  wåre 
Ståthollere Beffalningzmen, Fåugter och  alle  andre så  well  vdi fin-
landh såm i Lijfflandh måge wethe  sigh  effther rätte, jcke görendes 
för:ne hustru  Elin  emott thenne wår nådige tillatilse någet hinder, 
meen eller förfångh, Schriffuitt på wårtt Slott Staekeborgh  then 23  
augusti Anno etc.  86  vdi wårtt Regementz tijdh på thz adertonde. 

Sigismundus P. P. H. R.  S. 

19.  

Från  Svenska  Riksarkivet.  Acta  Ecclesiastica.  Åbo  stift.  Uskela.  

Wij Vnderskreffne Episcopus och Consistoriales 
vthi  Åbo  doom  Capitel. 

Giöre här medh witterligitt, att såsom Pastor uthi  Uskela  
Sochn wyrdige och wällärde her Cristianus  Agricola  een långh tijdh 
uthi dedh heliga Prediko ämbetet tient hafuer,  sigh  och sålunda, 
både för än han kom till  Uskela  Pastorat, såsom sedermehra uthi 
be:te kyrkioherde tiensten dersammastädes förhållit, att hwar ehrligh 
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man medh oss, och wij medh dem honom derföre itt uthförligitt 
och fast loford gifua kunna, i sitt ämbete uthi Församblingen  sigh  
ombetrodde, hafuer han waritt såsom och än är så mykitt hans 
kraffter medhgifua, waaker, idogh, troghen, nijtelskande, uprichtigh, 
alfuarsam: Oss uthi Consistorio lydigh, hörsam och tienstachtigh: 
Emoot hwar man och menniskia, så innom som uthom sin församb-
ling, effter stånd, wärde och sin legenheet, ährbödigh, godhwillig 
och from. Nu äro åhren medh mykieheeten och Swagheten på ho-
nom komne, att han icke såsom han sielf, ia heela församblingen 
fast önskade, sitt ämbete förrätta förmår: hafuer altså flydt till oss, 
att wij honom medh een tienligh vice  Pastore  försöria wille, begä-
randes sin egen Son der till, hederligh och Wällärde Dn. Christier-
num Christierni Agricolam, för dette uthi Stor lojo Capplan medh 
heela församblingenes sampt wårt goda nöije: Hwarföre och de för-
nemste inwånare uthi  Uskela  Sochn medh mehrendeels heela den 
församblingen honom  sigh  till vice Pastor så wäl som hans ålder-
stigne fader,  af  oss inständight skrift- och mundteligen eskadt och 
begieradt hafua, denne deres begäran tillijka medh Pastoris, ärachte 
wij icke oskäligh  af  betrachtande och afseende både på Herren kyr-
kioheerdens höghe tarf, heela sin lijfztijdz wälförhållande och de 
förnemstes  af  hans medh mehrendeels heela församblingens goda  
affection  til sin kyrkioheerde, i ty att the hans roligheet effter hans 
begieran främia wilia, wederbogne, Så, och på  Hans  Sons goda 
gåfuor, qualiteter och Skickeligheet, jempte ostraffeligh tienst uthi 
krigz Predijko embetet, och sedhermehra widh Sacellaniam uti 
förbe:te Stoor Lojo försambling; Wij hafue altså eenhälleligen be-
slutitt att Dn. Christiernus Christierni  Agricola  blifuer vice Pastor 
uthi  Uskela  Sochn, såsom han medh dette wårt öpne bref der till 
Confirmeres fulleligen och skall wara för-obligeradt först och för 
all ting, hafua itt noghe och wakande nijtt på sitt ämbete, såsom 
dedh i  alla  måtto fordrar medh gudeligh alfuarsamheet församblin-
gen förestå. Sedan skal han wete wara sin plicht, sin ålderstigen 
fader tiene på all sätt som- een lydigh Son ägnar och bör, att han 
sin fader der medh måtte hugna, oss och hwar ehrligh Man i leng-
den emoot  sigh  och sijna til wijdare benägenheet bewecka, så att 
der genom den tijmeliga döden någon förandring skedde medh hans 
ålderstigne Fader, skal ingen honom föredragas, uthan han först 
ställas i wahlet till Succession, niutandes i  alle  måtto åfuenskrefne 
skiäl medh mehra wärkeligen  sigh  till godo, dette hwar som weder- 
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bör till und- och effter rättelse. Gifuit af Åbo  Dom  Capitel den  6  
Martij Anno  1657.  

(L. S.)  

Aeschillus Petrus 
E. A. 

Georgius Alanus  
Past.  Ab.  

Abraham  Thavonius.  
Andreas  Nijcopensis.  

Nicolaus  Laur: Nijcop. 
Acad. Ab. p.  t.  Rector. 
Martinus Stodius S.S.Th.P.  
Simon  Kexlerus Mathem. P.  
Johannes  Pratanus.  
Andreas  Petrus  v. Cons. Secret.  
Gudmundus Rothovius 

Oecon. Aboensis.  

20.  
Från  Svenska  Riksarkivet.  Acta  Ecclesiastica.  Åbo  stift.  Uskela.  
Reverende Dn. Christierne  Agricola  amice dilecte, Thet som 

Eders Wijrd:t blef för nåltre wekor sedhan  af  migh och Reverendis 
Collegis enhelleligen låfuadt och tilsaght, ther widh blifuer thet och 
fast och stadight, fast icke Consistorij bref enkannerligen ther på 
fölier, nemligen att såsom i uthi the förre åhren hafwen waritt 
Eder Faders uthi hans siukdom vicarius både uthi Prwpositura så 
wäl som uthi pastoratu, Altså sedan Gudh genom döden honom he-
dankalladt hafwer Suecederer E. W:t honom så uthi Proste som 
kyrkioherde ämbetet, och hafwen til löhn the wanlige Prostetön-
norne att upbära een  af  hwar försambling som i här til ären  wane  
att upbära, Beder Gudh om nådh och bijstånd att uthi eder flijt 
och omsorgh uthi ämbetes förrättande inthet desidereras, så skall 
ingen finnas som eder denne hederen och ähran missunnar Och eme-
dan iagh nu i Herrans nampn begifuer migh på Österbotns visita-
tions reesan, hafuer iagh weladt eder medh denne skrifft försäkradt 
hafue, önskandes E.  W.  till begge ämbeternas förrättande Gudz 
milderijke wälsighnelse, Befaller E.  W.  här medh Gudh Alzmech-
tigh och förb: 

E. W:tz gode wän altijdh  
Åbo  den  13  Dec.  1662. 	Joannes Elai Terserus.  
Confirmation  på pastoratet skolen i bekomma så snart Gudh 

hielper migh heem igen och till  Ed.  Sal. Faders begrafning. 
[Brefvet är egenhändigt skrifvet  af  Terserus.] 



Ur Åbo Slotts minnen. 

Af  

K. G. Leinberg. 

Finlands förnämsta fornminne, Åbo slott, för att icke tala 
om dess äldsta oeh fÖrnämsta arkitektoniska prydnad, Åbo 
domkyrka, har i förgången tid både utvärtes värnat landet mot 
fientliga angrepp oeh invärtes tjenat såsom  en  härd såväl för 
ståt oeh glans som jämväl för många menskliga lidanden. I 
sistnämnda afseende har det fått tjenstgÖra ieke blott såsom 
häkte för missdådare, utan oek såsom förvaringsrum för poli-
tiskt misstänkta oeh farliga individer, ja oek för personer, 
hvilka . hållits fängslade för sin religiösa öfvertygelse och be-
kännelse.  

En  bland de märkligaste i nästnämnda hänseende har 
varit  en  man, hvars ihärdiga motstånd mot konung  Johan  III:s 
liturgi ieke blott beröfvade honom innehafda embeten, utan 
äfven bragte honom i fängelse oeh landsflykt, tills han i gen-
gäld för alla sina lidanden år  1593  upphÖjdes på erkebiskops-
stolen i Upsala, hvarifrån han efter några år af sin förre gynnare 
hertig  Carl  åter förflyttades till fängelser, der han fick för-
smäkta, intill dess  en  välkommen död gjorde slut på hans lef-
nads dagar. Då Åbo slott under flera månader fått utgöra 
denne mans ogästvänliga hem, har jag ansett det vara skäl att 
i någon mån söka belysa de personliga beröringspunkter, som 
fÖrre skolmästaren i  Stoekholm,  senare Sveriges erkebiskop 
mag. Abrahamus  Andrew  Angermannus haft med vårt land. 

I Radloffs Beskrifning öfver Åland, sid.  72,  upptages 
denne man bland kyrkoherdar i Saltviks församling, oeh an-
föras der hans lefnadsöden i korthet sålunda: 



— 60 — 

„Han var Reetor i  Stockholm 1576,  oeh flyttades då till 
Öregrunds pastorat; men som han fortfor i sin motsträfvighet, 
lät konung  Johan 3  föra honom den  9  februari  1577  fängslig 
till Häringe kungsgård. Någon tid därefter lÖsgifven, var han  
1580  pastor här i Saltvik. På nya anledningar blef han åter 
fängslad oeh fÖrdes till  Åbo.  Genom Fältherren  Pontus  de la 
Gardie blef han likväl innan kort befriad och återvände till  
Aland.  Efter förnyade förfÖljelser rymde han slutligen Riket, 
sedan han någon tid haft sin fristad hos Härtig  Carl.  Han vista-
des under sin flykt merendels i Tyskland. År  1593  valdes han  af  
Rikets församlade Presterskap till Erkebiskop. Ändteligen kom 
han äfven uti onåd hos Härtig  Carl,  emedan han befanns  vara  
konung Sigismund tilgifven. Han dömdes från Embetet  1598  
oeh dog efter  et  långvarigt fängelse på Gripsholm  1607.  

• Drysselii uppgift (i hans Kyrkohistoria öfver  Nya  Testa-
mentet`), pag.  561),  at Angermannus varit Pastor i FinstrÖm, 
är oriktig." 

Med afseende på detta Radloffs påstående, att Abrahamus 
Angermannus varit kyrkoherde i Saltvik oeh ej i Finström, 
beder jag få genast nämna, att detta synes mer än tvifvelaktigt. 
Antagligen har Radloff stödt sitt påstående på uppgiften i 
Rhyzelii år  1752  tryckta oeh såsom ieke fullt tillförlitlig kända 
Episcoposeopia, sid.  62,  att  „M. Abraham  från Öregrund för det 
liturgiska partiets fÖrsåt och mordiska stämplingar begaf sig öfver 
sjön till  Aland,  der han  en  tid vid Saltviks församling blef 
sittandes såsom kyrkoherde, dädan han ock med  en  allvarsam 
skrift varnade  hela  rikets presterskap för den fÖrföriska Messe- 

*)  Det  citerade arbetet har följande titel: Kort och Enfaldig Kyrc-
kio-Historia öfaser  Nya  Testamentet  af  M.  Erlando Dryselio  Prost  & Pr. 
Juneeop., tryckt i Jönkiöping  1708.  I dess „Sextonde Centuria" å sid.  
561  läses rörande den liturgiska striden:  

..M.  Abrah:  Andrew  Rector Scholce i  Stockholm  reste hemligen till  
Aland  oeh antog Pastoratet Finnström på det han måtte få så mycket 
bättre tillfälle att förfäckta den Himmelska sanningen och förlägga den 
Antichristiske willfarelsen, men när han derifrån skref  en Warning  till Prä-
sterskapet i Swerige, huru de måtte wachta sig för den skadeliga Litur-
gien, sände konung  Johan sine Executions  Karlar, som skulle föra Mester  
Abraham  fången till  Stockholm,  men han kom medelst den Aldrahögstes 
Bijstånd på Flychten till Lybeck, der han uppehöll sig så länge konung  
Johan  lefde." 
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boken". — I öfverensstämmelse med Rhyzelii och Radloffs upp-
gifter har sedan äfven Strandberg i sitt Herdaminne under 
kyrkoherdar i Saltvik refererat  M.  Abrahams lefnadsöden, lika-
som äfven  W.  G. Lagus i sin Samling  af  Domkapitlets i  Åbo  
Circulärbref  1564-1700,  sidd.  39-40,  med åberopande  af  Rhy-
zelius och Radloff uppger, att Abrahamus Angermannus varit 
kyrkoherde i Saltvik. 

Emellertid gifves det  en  myeket respektabel auktoritet, 
som sannolikt varit alldeles okänd fÖr förenämnde författare, 
hvilken ger bekräftelse åt Dryselii  af  Radloff bestridda upp-
gift, att  Abraham  Angermannus varit pastor i FinstrÖm; oeh 
denna auktoritet är tvenne samtida, i Finlands Statsarkiv under 
haris  1,370  och  1,383  befintliga ,,Mantalsregister på  Åbo  Slott".  

Det  förra, som omfattar  4  månader  af  år  1580  från den  
29  maj upptager för sista veckan, som är daterad den  16  sep-
tember, bland främmande på  Åbo  slott under denna veckas  alla  
dagar  „M. Abraham  j FinnestrÖm, sjelf andra". I det senare 
registret, som omfattar tiden från medlet  af  september  1580  
intill samma tid  1581,  nämnes den  24  sept.  1580  för  hela  
veckan oeh, såsom det vill synas, då redan „inmani", efter 
främmande på  Åbo  slott:  M. Abraham  j FinstrÖm, sjelf andra. 
I samma register står fÖr den  8  derpå följande oktober: „Are 
Inmaante" Mester  Abraham  iffro FinstrÖm  —s.--2  och  Jaeo-
bus  Tipotius —s.-2.; och så upptagas vecka efter veeka 
samme „inmante" eller fÖr ransakning fängslade till oeh med 
den  29  april  1581,  hvarefter  M.  Abrahams namn försvinner 
och blott  Jacob  Tipotius blir qvar för resten  af  året samt kom- 
mer allt vidare före bland „inmante" i mantalsregistren på  Åbo  
slott under flera år framåt. Under  hela  den tid, som  M. Abra-
ham  satt fängslad på  Åbo  slott, var slottets fogde Larentz 
Hindersson [Hordeel, j  6/, 1591],  hvilken hade högsta befallnin-
gen der, intill dess fältÖfversten friherre  Pontus  Delagardie 
från den  25/3  1581  åter residerade på Abohus" ).  

5)  Kon.  Johan  III hade före sitt giftermål med Catharina Jagello-
nica trenne naturliga barn med Catharina Hansdotter, nämligen:  Julius  
Gyllenhielm, född  1560,  ståthållare på  Åbo  slott och öfver dess län  1580,  
död ogift  1581, Sophia  Gyllenhielm  (t 1583),  som den  14/1 1580  blef gift med 
ofvannämnde  Pontus  Delagardie (j  1585),  och  Lucretia  Gyllenhielm  (f 1585).  
Förenämnda Catharina Hansdotter blef sedermera två gånger gift. Hennes 
senare man var ofvannämnde slottsfogde  Lars  Henriksson  Hordeel. 
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Något tidigare under samma års mars månad hade  M. 
Abraham  haft glädjen att på  2  veekor ha besök  af  sin maka, 
hvilken i nämnda mantalsregister upptages bland främmande 
för den  11/3  och den  18/3i  hvardera gången för  hela  veckan 
med dessa ord: „Hustru Madelin  M.  Abrahams —s.-2."  med 
tillägg på det förra stället efter 'Abrahams: „frå Finnström." 
Härigenom erhålles således yttermera bekräftelse derpå, att  
M. Abraham  hade från sitt hem i Finström (icke Saltvik) 
förflyttats till  Åbo  slott. 

Förbemälda  M.  Abrahams hustru Magdalena var dotter till 
Sveriges fÖrste evangeliske erkebiskop, den om reformationen 
hÖgt förtjente mag. Laurentius  Petri  Nericius, som dog  1573.  
Hennes syster  Margareta  var gift med fadrens tvenne närmaste 
efterträdare på biskopsstolen: Laurentius  Petri  Gothus  och 
efter dennes död  (1579)  mag.  Andreas  Laurentius Bothniensis  
(-1.  1591).  — Hustru Madelins besök på  Åbo  slott blef dock icke 
inskränkt till denna  2  veekors vistelse hos hennes man, utan 
fiek hon äfven senare för  en  icke alldeles kort tid göra be-
kantskap med detta fängelses murar. 

Efter  Pontus  Delagardies ankomst till Åbohus inträffade  
en  förändring i  M.  Abrahams läge, i det att Delagardie lösgaf 
honom, hvilket synes ha egt rum omkring  5  veekor efter fält-
öfverstens ankomst till slottet och sedan  M. Abraham  hållits 
fängslad der i  30  långa veckor. Härmed Öfverensstämmer ock 
den utförligare skildring  af  sakförhållandet, som förekommer 
hos  Anjou, Svenska  kyrkoreformationens  historia,  IIl:dje afd:n 
sid.  183,  enligt hvilken Delagardie, upplyst om beskaffenheten  
af  M.  Abrahams sak, på eget bevåg befriade honom ur fän-
gelset och återfÖrde honom till Saltvik ['], der han borde qvar-
stadna, medan Delagardie oeh Abrahams hustru sökte i  Stock-
holm  utverka nåd för honom. 

Men oaktadt Delagardie, ett  af  Sveriges rikes Råd, var 
gift med konung Johans naturliga dotter  Sophia  Gyllenhielin, 
misslyckades han alldeles i nämnda sitt bemödande, emedan  
Åbo  stifts dåvarande  interims-styresman, domprosten Henrieus 
Canuti,  en  nitisk anhängare  af  liturgin, skall hafva förklarat, 
att all ordning i stiftet skulle upplösas, om  Abraham  återfinge 
friheten. I stället gafs befallning, att  M. Abraham  skulle åter-
föras till  Åbo  och derifrån till lifstidsfängelse i något  af  gräns- 
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slotten mot Ryssland. Förgäfves anhöll denne att med sin 
sjukliga hustru oeh sina barn få vistas i frihet i någon afläg-
sen  del  af  fäderneslandet. Redan hade de, som skulle gripa 
honom, ankommit till hans vistelseort på  Aland,  då han i  en  
båt flydde Öfver till  Sverige  och fann skydd hos hertig  Carl.  

Medan mester  Abram  uppehöll sig i hertig Carls fursten-
döme, lät konung  Johan  utfärda för honom och tvenne andra 
liturgins motståndare ett stämningsbref, som i  Svenska  Riks-
arkivet finnes  intaget bland „Någre Concepter vtgångne anno 
Ett tusend femhundrade  81. 82. 83,"  bl.  38 v.,  och har fÖljande 
lydelse : 

. „Efftter dette sättet ähr  M.  Mårthen,  M. Peer  Jone*) och  
M: Abram  stemdde till K: M:t Anno  82 then 24  Februarij. 

Wij  Johan  etc. Stemme digh  M: Peer  Jone, uti detta 
wårtt Öpne Konungzlige Brefz krafft, att du kommer här vtij 
wår Hufwudh Stadh Stocholm tilstedes allessenest innen  then  
dagh vtij thenne närwarendess Martij månedh, att sware till 
allt thettz, wij medh rätte kunne hafe tigh tilltale, oeh opå dett, 
du härvtinnan ieke hafr digh att Enskijlle, så welle wij oeh 
här medh hafe digh frijtt oeh vthan altt hinder oeh twång 
efterlatitt, att du här för oss eller  wårtt Rijkz Rådh må dina 
orsaker berätte oeh tillkenne gife, Män huar du denne wår Kong-
lige Citation oeh stemning ieke eftterkommer, vthan  af  OhÖr-
samheet försitter och fÖrsumar, då skall du wette, att wij 
welle digh derföre efter lagen straffe  lathe,  oeh skaltt du inge-
städz här vtij wårtt Korsunge Rijke  ware  säker eller frij, ehuar 
du kantt stadd  ware,  anthen innan eller vthan Furstendömett, 
vthan altidh blife achtett och hollen fÖr  en  oprorisk oeh otro-
gen Mhan, och ther eftter blife straffatt. Dher du aldeliss och 
fulkomligen skalltt wette digh eftter Rätte. Datum etc." 

Då mester  Abram  jämlikt detta manebref, hvari fristen 
doek var något otydligt angifven, ieke kunde anse sig säker-
ställd ens under hertig Carls beskydd, begaf han sig från den-
neg furstendÖme till Bohuslän, som då lydde under Danmark, 
samt omsider de sista dagarna  af  1582  till norra Tyskland, 
der han uppehöll sig, förnämligast i Lybeck och  Hamburg,  

*) Mag.  Mårten,  biskop i Linköping, afsatt  1580,  och mag. Petrus 
Jonro, lektor vid Collegium i Upsala, voro ifriga motståndare mot Litur-
gin. Äfven de hade funnit skydd hos hertig  Carl.  
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intill dess han på Upsala Riksmöte blef den  15  mars  1593  af  
det å mötet församlade presterskapet enhälligt med  243  röster 
vald till erkebiskop. 

Att döma  af  förestående stämningsbref måste  M.  Abra-
hams flykt från  Aland  ha inträffat om sommarn eller hösten  
1581.  Då brefvets syfte vis å vis honom blef utan resultat, 
fiek hans hustru följande år umgälla sin mans sjelftagna fågel-
frihet, i det att konung  Johan,  då han ej mera förmådde er-
tappa  M. Abraham,  lät insätta dennes familj i samma häkte, 
der den numera biltoge familjefadern förut sutit. 

I Mantalsregister på  Åbo  slott fÖr  1581-1582 (F. S.  N:o  
1,398)  upptages bland inmante från och med den  16  juni  1582:  
Hustru Madlin  M.  Abrahams  —s.— 4,  med  2  barn, men från den  
11  augusti  s.-3.  Hvaraf denna minskning i den hustru Magda-
lena tillhöriga personalen kommer sig, om hennes lidande möj-
ligen ännu hade ökats dermed, att hon i fängelset genom dÖden 
förlorat det ena  af  sina barn, finnes ej angifvet. För sista 
gången upptages hon i samma register bland inmante den  1  
september  1582,  märkligt nog vid samma tid, då åter krigs-
öfversten  Pontus  Delagardie upptages såsom varande tillstädes 
på slottet, efter det att under  en  längre tid slottsfogden  Lars  
Henriksson  ensam haft befallningen på Åbohus.  Det  vill så-
ledes synas, såsom hade P. Delagardie varit den, som denna 
gång befriat  M.  Abrahams hustru från hennes fångenskap — 
sedan denna räekt i  12  veekor — liksom han året fÖrut från  en  
ännu längre fångenskap frigifvit hennes man. 

Då nu emellertid på skilda ställen i bemälda mantals-
register efter  M. Abraham  är tillagdt: frå eller j eller iffro 
Finström, men aldrig nämnes Saltvik, så lemnar ju detta ett 
vigtigt stöd för Dryselii uppgift, att  M. Abraham  Angerman-
nus, så kallad  af  sin härkomst från Ångermanland, varit  en  
tid kyrkoherde i Finström, och icke i Saltvik. 

Sedan mester  Abraham  blifvit vald till Svea rikes erke-
biskop, befanns det nödigt, att rikets presterskap äfven beredde 
honom utväg att infinna sig till sin nya verkningskrets, hvari- 
från han hindrades  af  iråkad gäld. FÖr sådant ändamål insam-
lades oekså medel oeh till deltagande i denna insamling upp- 
manades äfven Finlands presterskap  af  sin dåvarande biskop  
Erik  Eriksson.  Uppmaningen, som troligen jämväl åtlyddes, 
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utgick genom eireulär  af  den  10  april  1593  oeh hade i det 
exemplar, som sändes till pastor  et  prsepositus i  Sääksmäki  Dn.  
Nieolaus  Eriei, följande lydelse: 

„Effther thet menighe Presterskapet, som i Upsala war 
försambladh, vdhi senaste Prestmötet haffve uthlofwat att the 
wele göra dhen wÖrdigh Man  M.  Abrahamo  Andrew,  som nu i 
longh tijdh uthrijkes warit haffuer, någen hielp, dermedh han 
kan lösa  sigh  ifrån dhen geldh, som han vdi kommen är, 
bådhe igenom the böcker som han haffuer låtit gaa i tryck, 
oeh elliest; DherfÖre på thet att wij her i landet ieke motte 
finnas emoot honom otaksamma meer än andhre, wele I för-
thenskuld handla medh the gode män Presterskapet dher i 
häredhe [= kontraktet], att the hwar effter sin rådh wele hielpa 
honom något i sådane warur, som han i Tysklandh kan för-
yttra; oeh hvadh the i sådana måtto skiuta tillhopa, att thet 
måtte medh thett fÖrsta fÖrskiekas hijt till  Åbo,  oeh man sedan 
straxt kundlie sende öffuer till honom. Herom I så beställa 
wilie till thet bäste. Erit  hoe  Deo gratum,  et  ipsi neeessa-
rium. Gudh Eeder härmedh befalande. Datum  Åbo  d.  10 Apr. 
1593"  (Lagus, Samling  af  Domkapitlets i  Åbo  Circulärbref  
1564-1700,  sidd.  39-40).  

Såsom erkebiskop synes  M. Abraham  vid ett tillfälle ha 
utÖfvat ett tillsvidare ofÖrklarligt inflytande på Finlands skol-
angelägenheter. Bland Ecelesiastica Handlingar i Finlands 
Statsarkiv finnes nämligen  en  skrifvelse från  Claes  Fleming 
till fogden i  Sääksmäki  härad  Christoffer  Bertilsson  af  den  22  
mars  1595,  deri brefskrifvaren • uppger, att Erkebiskopen  M. 
Abraham  i Upsala hafver „förordnat"  M. Marcus  att  vara  „Läse-
mästare" i  Åbo.  — Att med personen i fråga åsyftas mag.  
Mareus  Henrici Helsingius Nylandus, hvilken var  theologise 
leetor  i  Åbo  skola, innan han nämnda år  1595  blef skolans 
rektor  (se  Pedag. FÖren:s tidskrift  1897,  sid.  2),  är alldeles 
tydligt, men oförklarligt är tillsvidare, på grund  af  hvilken 
myndighet erkebiskopen i Upsala  kunnat  förordna honom till 
tjenst vid  Åbo  skola, medan  en  sådan rättighet tillkom regen-
ten och då  Finland  på den tiden egde sin egen kyrkliga myn-
dighet i biskop Erieus Erici. 

Såsom kändt är, blef erkebiskop Abraha,rnus Angerman-
nus, efter att ha ådragit sig hertig Canis synnerliga onåd,  af  

5  
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denne anklagad vid riksdagen i Jönköping infÖr Riksens Stän-
der, hvilka den  3  och  7  februari  1599  dÖmde honom förlustig 
embete, heder och ära, dock icke lifvet. Han hölls derefter 
fängslad på skilda ställen i  Sverige:  Stegeborg, Örebro och 
Gripsholm. 

Under denna sin senare fängelseperiod tyekes han ännu  
en  gång varit fÖrpassad jämväl till  Åbo.  Dertill kan man näm-
ligen sluta  af  den förteckning öfver „fångar på  Åbo  slott den  
24  julij Åhr  1602",  som ur Gottlundska samlingen i Finlands 
Statsarkiv blifvit publicerad  af  Waaranen, Urkunder I, sidd.  
316 	318.  FÖr tillfället synes  „M. Abraham"  likväl icke då, 
varit inqvarterad på slottet, utan liksom  15  andre, antagligen 
mindre farliga, fångar ute i staden — förmodligen i följd deraf, 
att rum ej fanns på sjelfva slottet för flere än de  69  svenska, 
finska och polska fångar, som enligt förteekningen voro der 
inqvarterade.  Lika  lott med honom delade då den i förteck-
ningen upptagne  „M.  Eerieh Skeppare", hvarmed utan tvifvel 
menas den jämväl från Ångermanland härstammande prest-
mannen oeh  f.  d. skolmästaren i  Stockholm  Ericus Olai Schep-
perus, hvars lefnadsbana i myeket liknade  M.  Abrahams, utom 
att Schepperus slutade såsom kyrkoherde i EnkÖping.  

Den  sista ort, der  M. Abraham  under sitt vexlande lif 
satt fängslad, var Gripsholms slott, der han  ailed  i början  af  
år  1608.  



Grefve  Axel  Leijonhufvuds diarium öfver 

utgångna bref. 

(Fragment.) 

Meddelad 
af 

K. G. Leinberg. 

Under åren  1587-1590,  då grefve  Axel  Stensson Leijon-
hufvud, arfvinge till grefskapet Raseborg, friherre till Gräfnäs 
och Kägelholm, innehade ståthållareskap i  Finland,  utfärdades 
af honom  en  mängd embetsskrifvelser, af hvilka ett stort antal 
förekommer bland inbundna akter i Finlands Statsarkiv. An-
tagligen ha äfven diarier fÖrts Öfver hans officiela korrespon-
dens, hvilka, om de fanmes i behåll, säkert skulle lemna  en  god 
öfversigt öfver Finlands förvaltning under nämnda tid. Men 
tyvärr saknas numera spåren af dessa diarier. Endast ett kort 
och myeket svårläst fragment af ett dylikt diarium öfver ut-
gångna bref förvaras i  Svenska  Riksarkivet bland Regeringens, 
Guvernörers, Ståthållares  m.  fl. skrifvelser, hörande till finska 
samli,.gen, oeh har ansetts värdt att här publieeras.  

Then 25  Maij Anno etc.  88  åhrs Extracht, efther Gref Axels 
befalning och försegling. 

Till  Jacob Simonson,  att han ställer dhen Schepperen tilfridz 
för  50  daler i fracht som Gref Axell haffuer haft ifrå Dansik, och 
skall han lefrere honum vtaf dhen vpbördh som han best hafwer 
rådh till, och heter han Jören Gåthwich. 

G[ref] A[xel]. 
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26  Maij. 

Till  Nils  Olsson  och  Bengt  Söfringson att dhe medh thett 
allerförste skole holle  en  flitig randsakning vdj Espo,  Sibbo  och 
Helsinge Sochner om  then  grefwe tynnen som dhe haffue berätted 
för K: Ma:tt:  

Item,  att randsake om  then  köpslagen som kyrckeherden i 

Helsing Sochn bedrifwer medh sin Schute och sedhen kennes dhen 

vnder K: Ma:tt:  
Item,  att randsake j Helsingefors  S:  om thett dyre brödh som 

ther är sålth, efther som widhere finnes j Con: 

G: A:  

26 M.  

Till  Hans  D: 011enborg att han skall  ware  dher hos när som 
dhen randsakningen blifwer vdi Espo,  Sibbo  och Helsinge Sochner, 
intedh Con: 

G: A:  

26 M:  

Till  Johan  Boson och hans hustru att hon  wile  begifwe  sigh  
till Swerige på G: A:s pincke efther hans Nådz barn, jntedh Con : 

G: A:  

En  zedell till  Nils  Olsson, att han skall förhandle på G: A:s 
wegne om tiäru j Helsingefors. 

G: A: 

Gregers Thomass 	200  daler 
på Wasilij bestälning.  

then 26  Maij  88.  

Till Lass  Michelson  Borgmester i Helsingefors om  4  Skål- 
pundh Stärkelse.  

27  Maij. 

Till Biörneborg att bådhe Borgmesterne dher samestedz skole 
begifwe  sigh  till  Åbo,  och dher  14  dager för  S.  Johanni möthe 
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Gref Axell och sware  en  Knechtehöfwitzman som dhe hafwe afwijst 
och icke wele  lathe  honum bekome dhen dhell som han hafwe bör 
och han ähr dijtt inwist till.  

28  Maij. 
. Till  alle  Städher här i  Finland  om Tull Tax och Accijs, att 

Gref Axell  will 14  dager för  S.  Johanni wethe dher om all besked 
j  Åbo  huru dher om ähr, och skall alth sådant efther K. M:s be-
falning wäsles j gåth gull, och sedhen dett öfweranthwarde welbe:te 
Gef Axell.  

28  Maij. 

Swar till  Bengt  Söfringson om dhen stempnen som han haf-
wer haft i Borgo och dhen ene bonden som hafwer rymdt sin bor-
gen och han icke weth om han ähr dragen till Swerige eller hwart 
för dhen skall han sende hijtt hans lyftes män, och dhett som han 
skrifwer om att han hafwer sath dhem alle vdi Borgen som sådanth 
hafwe kornet till wäghe, och nu förfråger om dhe skole vthgifwe 
Sakören, så weth han wäll sielf' vtaf thet K: M:s bref som hijt är 
kornet att same sak skall gifwes vth til Kyrckebygningen j  Stock-
holm  derom prophossen ähr hijt kornen, men om hele Sochnerne 
dher till icke ähre skyllige, Sakören ähre för monge, dhå skall han 
göre medhell medh dhem.  

28.  
Swar till Jören Munck om thett vnderhåld han begärer.  

30  Maij. 

Swar till Jören Munck om dhen främmande Köpman som 
haffuer bruket olaglig handell i Åbo, att han skall Arristera hans 
godz, och tage af honum stark borgen.  

30  Maij.  

Per  Claeson j Södherstrand j Thenele Sochn berättedh att han 
om  S.  Lartz afthon haffuer mist sith hemman af wådheldh, bekom 
bref till fougten att han skall niuthe eth åhrs frijhett för all åhr-
lige vthlager. 
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30. 

Matz  Hanson j Trnnbböle,  Michell Anderson,  Lasse Hansson,  
Per  Erichson, och Oluf  Anderson  i Lapwich, Gregers Matzson j 
Kåfwerböle, sittie vdi  en  stor leedh, bekom Gref Axels bref att  ware  
frij för skiutzfärdz peninger, och att lendzmannen skall medh 

skiutzfärdher intedh haffue medh dhem till att beskaffe.  

30.  

Till  Lasse  Henrichsson att han skall vthwälie dhen bäste  af  

Barekerne eller Galleierne, och dhen  lathe  pynthe färdig, efther 

Grefwen  will  dher medh sendhe efther  sine  bref.  

30.  

Till  Bengt  Söffrringson att han hafwer medh  sigh  all uthräk-
ning på Siöfolcketz lön hwad som thett  sigh  belöper, efther man  

will  hålle  en  wijs Reckenskap bådhe medh  en  och annen.  

31.  

Till  Bengt  Söfringson att Gref Axell haffuer afferdiget här 
ifr å och till Helsingfårs ett Skep som dher skall hafwe  en  ladning 

Tiäre, som dhen skall bekome som wälbe:te Gref Axell hafwer 
förhandlet medh j  Danske  [= Dantzig] att åhrligen lefrere till K. M:s 
och kriga fålcketz behof bådhe klädlie och anneth  mere,  och efther 
dhen same ähr här, och man förnimmer att han fhår sin ladning in, 
drager han medh skepeth sin koos till Tyslandh, och efther man icke 
weth hwad för klädlie till same krigzfolckz behof skall wara för 
nödhen, dherföre haffuer welb:te Gref Axell medh honum ingen wis 
vthrekning kunneth göre, han skall för thenskuld heemligen och 
oförmärcht  lathe  inskepe same Tiere litedh j sänder såsom och skall 

seies till  Lasse  Michelson  Borgmesteren att han icke  lather  honum 
för drage sin koos än såsom  then  andre kommer. 

Sameledes sendes honum  en  Copie vtaf Kongl. Ma:ttz bref 
förmäles om Käxholms bygningsförfordring, och skall dher, efther 
same Säth så beställes såsom i  fiord  när Gref  Axel  dher war blef 
bewilliget, och skall han tilseie Borgerne vdi Helsingefors så monge 
som Schep och Schutor hafwe att dhe skole tage  en  ladning kalk 
och dhen dijtt framfordre, och dhen som  af  mothwillighet icke  will,  
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skall böthe sin  40 4,  dhen som same kalck framför skall tage 
dher han dhen lefrerer bewijs, och skole dhe försörie dher vpå  en  

godh och wis karll som dher om beställer; 
Theslikes och  alle  dhe prester j Borgo län som Skutor haffue 

och bruke Seghlas. 
Sameledes till  alle  Fougdter här j  Finland.  

Såsom till  Bengt  Johanson,  

item  om Sakfallet j Borgo län.  

31  Maj. 

Swar till Hartwich Henrichson på hans Schrifwelse etc. förmäles 
hwar han skall möthe Gref Axe11, och han j medler tidh skall fordre 

på Schep och Schutor som skole sändes efther kalcksten.  

31  Maij. 

Till Gabriell Matzson att han skall  lathe en  Tysk b:d  Hans  
Bärentz bekome vtaf sin vpbördh som han haffuer best rådh till  

50  daler peninger j fracht för någet godz han skall före till  Danske,  
och lefre  en  Tysk som Gref Axell dher på Kongl. Ma:ttz weghne 
hafwer förhandlet medh och haffuer åhrligen vdi Comisset låfwed. 

Lefre till H: B:  M:  krigzfolckz behoff bådhe klädhe och annet  
mere  efther som findz j Con: 

vnder  af  G. A.  

31  Maij. 

Her  Thomas  Byrckeherde vdj Loijo bekom Gref Axels bref 
att hafwe tilgift på dhen tridie dhell honum för  85  och  86  står 
tilbake medh, och synnerligen till thes han förskaffer  sigh  B: M:s 
bref dher på etc. och findz j Con: 

vnder  af  G: A :  

31  Maij. 

Till alle Foudter och Städer vdi Gref: Axels Stadtholler döme, 
om Schep och Schutor som skole sändes efther kalcksten till Daghön 
och föres till Wijborg.  

31  Maj. 

Till Hartwich Henrichson, att efther Greff Axell ähr förekomet 
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att  en hoop  Swerigis  boor handle  oeh wandle j Söderfindland medh 
böndren så wäli j Kimethe Skäriegårdh såsom annerstedz och dher 
salthe fisk  Åbo  borgerne till meens dher om skall han medh alfwar 

pålle Jören Olson före, att han genom dagh och nath vptager  alle  

sådane personer, och  lather  fisken kome på  Åbo  Slott, Så frampt 

han icke skall blifwe straffedh. 

Till Borgmester och Rådh i  Åbo  att  alle  dhe som Schep och 
Schutor haffue, skole sände dhem till Daghön och Roghön efther 
kalk och dhen  lathe  kome till Wiborg,  then  thet icke gör och äger 
Skutan skall böthe  sine 40  daler. G: A: på K:  M:  weghne, och 
haffuer dherifrå bewijs.  

Item  till  Lasse  Henrichson om same Schep och Schutor.  

Then 31  Maij. 

Till Hartwich Henrichson att han skall tilseije Jören Olson 
om dhe landzköpmän som äre i Schären.  

31  Maij. 

Till  alle  Städher här i Findland att all Tull och Tax penin-  
gar  skall wäsles vdi gåth vngerst gull, och thett lefwere till  Åbo,  
Så att dhet ändeligen är dher  14  dager för  S.  Johannis. 

hielp Jesus.  
then 1  Junij A:o etc.  88.  

Till her  Claes  Acheson  och hans Frw Frw Kirstin, att dhe 
wele begifwe  sigh  hijtt till Grefwen och Grefwinnen.  

2  Junij. 

Till  Hans  Wårthman och hampn Fougden j Räfie om  then  
öfwerwåldh som Kongl. Ma:ttz vndersåther wedherfars dher i Räfie 
hampn, att han medh sådanth skall afstå.  

2  Junij. 

Till  Joen  Joenson att efther G: A: icke kan så hastigt kome 
till Åbo, och han' haffuer på K: M:s weghne för handlet medh  en  
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Tysk köpman om så mycket klädhe som  will  åhrligen  ware  för 
nödhen till alth krigzfålket, dhet man förmodher att bekome  af  

honum för lidheligere kööp än som här till  ware  sketh; Och h: G: 
N: hafwer förnume vtaf krigzöfwersten Jören Boije sosom och  af 
alle  Rytthmesterne som här i Findlandh ähre att han haffuer  alle  
längder på hwar fhane, så och på thet welb:te G: motte wethe på 
wisse Sumer förhandle medh same köpmän; Dherföre skall han vth-
rekne till huru mycket som hwar och  en  fhane vdj sunderhet bör 
hafwe, Såsom och Summann på thet som Siöfålcket skall bekome, och 
hwad som alnen gäller thet hwar och  en  bör  f  hå, Såsom han och 
dher i  Åbo  skall gå j gatubodherne och sende hijt eth  1/2  quarter  

af  hwart slagh vtaf sådanth klädhe. 

G: A:  

3  Junij. 

Till Borgmester och Rådh i Gäfle om  en  borgere ther same-

städz b:d  Lasse  Claeson som ähr blefwen Jören Boije skyllig  500  

daler, och  Lasse  Torstenson och  Olof  Ångerman haffuer saght godh 
före, och nu haffuer rympdt sin borgen, att dhe inställe honum i 
borgen igen. och befaler same summe, elliest nödges G: A: att gifwe 
K:  M:  dher om tilkänne, eller  lathe  så mycket Arristere vtaf Gäfle-
boerne här i Findland som hijt k ... .  

3  Junij. 

Arfuedh  Person  j Krokby vdi Thenele Sochn berätter att hans 
Syster benempd  Karin  Persdåtter som haffuer  both  vdi Stocholm 

och  Erich Person  ähre nu för någhen tidh sedhen blefne dödh och 
hafwe ingen barn efther  sigh,  vthan thenne Arfwedh som ähr hans 

brodher, Bekom bref till Borghmester och Rådh att dhe skole för-

skaffe honum räth.  

4  Junij. 

Till Frw  Karin  framledne  Hans  Biörsons till Läppas att hon  

lather Anders  Marcuson i Raickola vdi Hattula Sochn bekom sin 

engh igen som hon haffuer honum ifrå.  

6  Junij. 

Till Henrich Larson om Tuhundre tynnor korn som  Nils  Ols- 
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son hafwer taget vtaf  en  Tysk och skall anwendas j Tiäru, dhen  
en  köpman sedhen bekome skall, och nu ligger medh sith Schep 
der j Helsingefårs, och skall han icke för drage medh same Schep 
sin koos än som dhen köpman som här är hos G: A: kommer dijt 
till honum. 

Och när som Henrich Larson här om bestälth haffuer, skall 
han begifwe  sigh  till  Åbo  medh sin Reckenskap.  

7  Junij  88.  

Till Joenson att han annammer vtaf  alle  fougdter Kårth 
Reckenskapnr bådhe på inwisninger och annedh  mere,  och sedhen 
begifwe  sigh  till  sine  fögderij.  

6  Junij  88.  

Till  Gabriel  Mattzson att han vtaf sin vpbördh ställer  en  Tysk 
b:d Ignotus  Wå  ... knechte tilfridz  af  sin vpbördh för Fämpton daler 
som han vpå Jören Gåthvikz wäghne haffuer till att fordre, hwilcket  
Jacob Simonson  vthaf dhe  50  daler som han är inwist till skall  af  
same Sume hålle så monge peninger inne hos  sigh  och sädhen 
sefrere för:de Gabriell.  

7  Junij  88.  

Till Gabriell Matzson att han  lather  Henrich Böcker sielf 
fämpte bekome för Fäm månadher  en 14  dagars kåst medh  sigh  på 
hwardere till  Danske.  

8  Junij  88.  

Paas för Henrichson Olson Grefwens Schepper till Danske.  

9  Junij  88.  

Till  Olof  Ångerman att dhen menige man som boendes ähre 
vdi Thenele, Poijo och Loijo Sochner skole göre dheres hielpe dagz-
werker (som ähr  6  hwar man) till Gref Axels gårdh Eknes, dhem 
hans Grefwelige nådh  will  förfordre hos Kongl. Ma:tt: Men om han 
icke kan dhem bekome, dhå skole dhe räknes vdj dhen besåldring 
som han hafwer till att fordre. 
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9  Junij  88.  

Till Gabriell Matzson, att han  lather  Henrich Böcker bekome 
till  15  daler  af  sin vpbördh. Thette befalthe Gref Axell wedh mål-
tidhen på Eknäs.  

9  Junij  88.  

Sthemning till Gödich Fincke och  Jacob  Dirichsson att stå  
Erich  Johanson till rätte.  

10  Junij  88.  

Sthemning till  Hans  Erichson på Kärckis att suare Ture 
Johanson till Åby.  

10  Junij  88.  

Till Kyrckeherden j Halicko och hans hustru att dhe medh 
thett allerförste begifwe  sigh  hijtt, hafwandes medh  sigh  dhen quin-
nen som  en  be:d  Nils  Anderss hafwer belegredh vdi prestegården, 
och skall honum icke blifwa till godhe hållet att han sådanth haffuer 
så länge förtegedh.  

11  Junij  88.  

Till her Henrich Claesson att han medh thet allerförste begif-

wer  sigh  hijtt till dhen räthgångh här stå skall, så att han ähr 
här om Tidzdagh aller senest.  

11  Junij  88.  

Stefanus Calothethes Grecus till Lijfland och till Pålen.  

11  Junij  88.  

Till  Erich  Knutzson att han skall  lathe  twå pärsoner som 
hafwe wared fongne vdi Rydzlandh efther Kongl. Ma:ttz brefz inne-
håldh till Gref Axell bekome  20  daler penningen tilhope.  

12  Junij  88. 	- 

Henrich Göries bekom Grefwens förskrift till Borgmester och 
Rådh i Åbo. Raumo och Biörnebårg att bekome thet godz som för 
honum är qvarsath.  

Sam  eledhes  en  Fulmacht att inkräfie all sin gäldh. 
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12  Junij  88. 

Abraham  le bekom  en  förskrift till Jören  Olsson  att han 
skall quarsättie hööeth på  en  Engh liggiendhes i Kimethe  S  : mellen 

Koestola och Lambkulla och han förmener  sigh  haffwe räth till.  

13 Junij 88. 

Jören Dawichson j Kyreby vdi S. Mortens S: 

14  Junii  88.  

Till  Hans  Morthenson, Att han icke gör her  Hans  Kyrcke-

herde vdi Sahalax Cappelgäldh någeth hinder eller förfång, vthan  

lather  honum och dhen som ähr Kyrckeherde wedh Morkyrkian 
blifwe bådhe tillhope att åhrligen vthgöre  Rust  gärdhen.  

14  Junij. 

Till  Jacob  Simonsson Att han  af  sin vpbördh ställer  Erich  

Johanson till fridz för thett Schep som blef för honum borthe vndher 
K. M:s och Cronenes förtzler och skall böndren  ware  förtänchte att 
ställe honum för  en  dhell tilfridz.  

16  Junij  88.  

Till  Jacob Simonson  att han  lather Erich  Johanson till Perno 
bekome sin vthspisning honum bör haffwe like som dhå han war 
proweanthmester, efther han derom haffwer K. M:s bref.  

16  Junij  88.  

Till her Henrich Claeson att han ställer  Ture  Johanson til-
fridz för eth godz han hafwer honom ifrå, och rätter  sigh  sielf vdi 
saken, hwar och icke, att han dhå begifwer  sigh  hijtt och swarer 
honum till rätte om lördag.  

16  Junij  88.  

Her  Thomas Jacobi  Skolemester vdi Raumo bekom Gref Axels 
bref, att han skall behålle same vndherhåldh som hans Antecessor 
för honum haft hafwer, nemlig  8  pundh.  

17 Junij 88. 

Bertell Simonson fougden j Säxmäki häredh. 
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17  Junij  88.  

Till  Hans  Morthen och Bertill Simonsson att dhe icke för-
wäghre Axell Kurcke till Anula sith undherhåldh synnerligen på 
thet  3  parth igenkalledh ähr, efther han haffuer waredh till Pålen.  

18  Junij  88.  

Morthen  Jacobson  Rytter undher Morthen Boijes fhane begärer 
niuthe sith hemmen b:d Rautijocki liggiendhes vdi Törfwes  S:  i 

öfre Sathegunden frijtt för  then  Schadhe han bekomet haffuer dher  

ups,  han haffuer  Lasse  Tårstensons Restz:  

18  Junij  88.  

Till  Johan  Boes Att han mother och swarer Hartwich Hen-
richson och  Anders  Boije om framledne Bertell Jönsons Morgen-
gåfwer.  

19  Junij  88.  

Till  Jacob Simonson  Att han  lather  her  Michell  Sthefani 

Kyrkeherde j Raumo bekome sith vndherhåldh till fyllest, dher vpå 
han framdeles skall förskaffe  sigh  K. M:s breff.  

22  Junij  88. 

Anders  Olson i Wimalåll j Vskele Sochn bekom Förswarelse 

bref emoth h: Henrich  Person. 

22  Junij  88.  

Her  Anders  Kyrckeherde j Efrebominne begärer behålle thet 
vnderhåld som hans Anthecessor för honum haft hafwer.  

23  Junij  88.  

Till  Alf  n: n: Salig Swanth Erichssons barns gårdz fougder att 
Ture Johanson till Åbo haffuer waredh till rätte medh  Hans  Pers-
son till Kärckis om dhen Eng som Salig Swante Erichson sampt 
Lasse Hanson på Kälwich haffuer tageth honum ifra  en  Eng j Möl-
neby vdi Borgo Sochn, Att han skall afsts, medh samme Eng.  

24  Junij  88 

Nils  Olsson till Gamblebacke bekom Grefwens öpne vndherskrefne 
bref att niuthe  3  hemmen b:d Meldola, Mennisto och Akois liggien- 
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des vdj Pemar Sochn att niuthe dhem frij in till thes han dher 
vpå kan förskaffe  sigh  K: M:s bref, för Tu godz som K:  M:  ho-
num hafwer eftherlatidh liggiendes j  Ekenäs  by vdi Borgo Sochn.  

24  Junij. 

Till  Jacob Simonson  att han ställer framledne  Johan  Joensons 

efther:ske Hebbla Johansd: tilfridz för  245  daler som hon på hans 
töön och Borgelege haffuer till att fordre.  

25  Junij  88.  

H: Elssa Kristophersd: framledne  Jacob  Möllers efther:ska 
bekom  en  förskrift till Jören  Olsson  eller dhen vdi hans stadh blif-

wer förordnedh, att han  lather  henne bekome  en  läst Spannemåll 

som hon på sin mandz wegne  af  K: Ma:tt: hafwer till att fordre 
dher om hon och haffuer H: K: M:s vndherskrefne bref.  

26  Junij  88. 

Nils  Hansson  i Kimetho är förskrifwen att han medh thett 
allerförste skall begifwe  sigh  till Gref Axell.  

28  Junij  88.  

Knut Gladh bekom frijhet på eth hemmen b:d Högfårs lig-
giendes j Wäckelax  S  : j Lapwäs h :  

28  Junij  88.  

Knut Jönsson  bekom  en  förskrift till Måns Henrichson att 
han skall  lathe  honum på  2  hans hester bekome fodher och måll 

och vthspisning så lenge han ähr j Swerige hos K: Ma:tt:  af  Ryt-
tergärden.  

28  Junij  88. 

Nils  Ifwarson bekom  en  förskrift till Jören  Olsson  att niuthe 
eth Skattehemen frijtt till thes han kan förwärfwe  sigh  K. M:s 
bref b:d Kaliumpä j Safwe Sochn.  

28  Junij  88. 

Marcus Person  Tromether bekom  en  förskrift till Henrich 
Larson, att han skal ställe honum till fridz för hans månedkåst för 
thet han haffuer waredh bårthe. 
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29 Junij SS. 

Her Matz Michaelis en blindh prest  bekom  en förskrift till 
Jören  Olsson  på Tw pundh Spannemåll. 

30  Junij.  

Nils  Ifwarson bekom eth ödhes hemmen benempd Kaliumpä, j 
Safwo Sochn vdi Söderfindlandh på  3  åhrs tidh frijtt för alle åhr-
lige vthlager.  

30  Junij  88. 

Hans  Rauelson hafwer vptageth eth ödhes hemman j Pännäs 
vdj Vlzby  S:  j nedre Sathegunden ligger för  31 2  öre j Skatt.  

30  Junij  SS. 

Nils  Olsson  bekom  en  förskrift till Gabriell Matzson att han 
skall  lathe  honum bekome  af  gården  8  t:r Smör för någet klädhe 
som han haffuer anamet  af  Henrich Ställ till  sine  hofmäns behof, 
hwilket skall lefreres  af  SS  vpbördh.  

30  Junij  SS. 

Nils  Ifwarson bekom  en  förskrift till Jören Olsson på  4  t:r 
Smör af gärdhen för  44  daler peninger som han haffuer af sith 

egeth lefrereth  Jacob  Pathon.  

30  Junij  88.  

Hebbla Johansd:  Johan  Joensons efther:ska bekom  en  förskrift 
till  Jacob Simonson  på  80  daler för dhen besåldning som hon på 

sin  S:  mandz weghne haffuer till att fordre, som är för  86  och  87. 

Item  skall han lefrere  af  Borgelegers gärden för  9  måneder på  3  
hester efther dhen ordning som var anno  59. 

30  Junij  88.  

Her Philpus Kyrckeherde vdi Halicko Sochn bekom tilgift på 
dhen igenkalle ränthen som ähr sketh af hans vndherhåldh; efther 

han hafwer mist altt thet han ägher.  

30  Junij  88.  

Hebbla Johansd: bekom  en  förskrift till  Jacob Simonson  att 
han icke skall befatte  sigh  medh  2  godz liggiendhes j Kaisele vdi 

Nosis  S:  jn till thes hon kan förwärfwe  sigh  K: M:s breff. 
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30  Junij  88.  

Menige man ydi Norfindlandh bekom Grefwens öpne bref att 
fhå  handle  och wandle j Mälerne, 

och  af  dhem icke skall tages strömpenninger j  Stockholm  så 

myckit som här till skedt ähr.  

30  Junij  88.  

H:  Jacob  j Wemo bekom G: A: Förswarelse bref att behålle 
eth hemmen b:d Andola som han af ödhe vptageth haffuer.  

30  Junij  88.  

Jöns Skytte bekom  en  Fulmacht att han skall hafwe Befal- 
ningen öfwer Åijs, Sarijs och Hetele ladhegårdher j Tawesthws län.  

30  Junij  88.  

Till  Jaeob Simonson  att han skall  lathe  Rulf  Håkanson  be-
kome  16  daler efther munster Schrifwerens Rästzedell på  84  åhrs 
löön.  

30  Junij  88. 

Michell  Schredder är förlammet och ähr för högt lagdt j Skath.  

30  Junij  88.  

Knap Morthen om någet klädhe.  

30  Junij a:o  88.  

Olof  Ångerman bekom  en  förskrift till  sigh  sielf, att vpbäre  

40  daler peninger för  en  Schuthe som han hafwer mist vnder Rik-
zens förtzler.  

1  Julij  88.  

Till Henrich  Manson  att han af landbo Ränthen ställer  Erich  
Johanson tilfridz för  100  daler som han hafwer till att fordre för  
86  på sin löön.  

2  Julij  88.  

Till Jören Olson att han ställer  Nils  Olson tilfridz för hans 
besåldning för  86  vtaf peninge lefrering. 
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3  Julij  88.  

Till  Jacob Simonson  att han ställer Grefwens fougden  Nils  
Clemetson tilfridz för  200  daler som  Casten  Drenthell skall bekome, 
för någeth godz han haffuer lefrereth till K: M:s behof.  

4  Julij  88.  

Till  Nils  Clemetson att hari fordrer dhe peninger vtaf  Jacob 
Simonson  som  Casten  Drenthell bör hafwe, efther Grefwen hafwer 
stälth  Nils  Olson tilfridz för thet han same peninger han haffuer 

stelth  Casten  fhan Drentell till fridz.  

4  juli  88.  
Tilman  
Simon  j Narfw  boor  j Muskowen.  
Hans Person  
till  Nils  Clemetson om dhe  200  daler wärdhe som han skall 

beställe wilwarer före.  

20  Julij  88.  

Till  Erich  Johansson  att han så beställer thet dhen Heliandz 
Kyrekebygning j  Åbo  motte gå  forth  för  sigh,  och  ware  dher till 

förfordelig bådhe om dagz:ken och anneth  mere,  och skall gaflen 

östan til på K:  ware 13  alnar lång, 
Sosom och j pargas  af  Kalckebergedh skall brythes dhen stör-

ste och meste Sthen som står till att bekome, och sendes till  Stock-
holm, 

• item  till Jören  Olsson  och  Jacob  Simonsson om dagz:ken.  

20  Julij  88.  

Henrich Leill haffuer till att fordre på  sine  Rytteres weghne  
1,249  daler dher vpå han haffver bekomet K: Ma:ttz vndherskrefne 
bref till Greff Axell. 

Till  Johan  Larson att han medh thet allerförste ställer Arf-
wedh Henrichson tilfridz för  85  åhrs lön som är  64  daler  3 1/2  

~_,: , dher vpå han haffver haft G: Axels bref till för:ne  Johan  Lar-
son, Såsom han och skall ställe honum till frijdz för sin lön p. Anno  
86  och  87  med generale embetherne, 
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Såsom och för dhen vthföring och månedhkost som han haffver 
till att fordre på  sigh  och sith Befall etc. och hestar och karler; 
derom han tilförenne haffuer bekommet K: M:s och G-: Axels bref.  

Nils  Nelz knechter som ähre . wedh Wiborg haffver till att 
fordre för dheres löön p. Anno etc.  86  och  87.  

Ambrosius Henrichsons Knechter som are beskedde att achte 
Nyslotz Befestning står och  j like motte tilbake. 

Lasse Jönssons knechter som are på Hwittensten j like motte. 

Olof Warghz knechter som ähre wedh Wiborgz Befestning j 
like motte. 

Måns Larsons knechter på Narfwen j like motte. 

Till Clemet Söfringson att han ställer Arfwedh Henrichson til  
W:  tilfrijds för  88  åhrs lön och hans Befall, som är bådhe för klädhe 
och peninger  674  daler  31/2 	Såsom och för dhen vthforing han 
på  sine  hester och hake skytter haffuer till att fordre efther K. M:s 
breff. 

Pether dhen Rytter vndher Axell Kurckes fhane, berätter att 
han nu för halft anneth åhr sedhen hafwer waredh för  en  Borgräth 
wedh Tawesthws medh  Hans  Hansson till Monickele om för:ne 
Monickale. 

Eskell Clemetson Rytter vndher Knut Jönsons fhane haffuer 
mist  5  hester, Bekom sith hemmen b:d Pederså liggiendhes j Kimite 
Sochn. 

Lasse Henrichson berätter att honum står för  85, 86, 87  och  
88  hans Besoldning tilbake, Begärer bekome der höö och dagz:ker 
före. 



Valtiopäivämies=vaali Helsingissä v. 1643.  

K.  Grotenfelt. 

Tiedot valtiopäivämies-vaaleista maassamme ovat yleensä 
harvinaiset edellisiltä vuosisadoilta, ja vielä harvemmin huomaa 
niissä erityisten puoluekantojen tulevan esiin. Niin ollen olen 
katsonut syytä olevan Helsingin raastuvan tuomiokirjan perus-
tuksella esittää sitä riitaa ja niitä rettelöitä, joihin Helsingin 
valtiopäivämies-vaali  v. 1643  antoi aihetta, koska tässä  perso-
nallisten  syitten ohella kumminkin osaksi myöskin erillaiset 
harrastukset ja säätyedut' näyttävät olleen vaikuttamassa. 	• 

Elokuussa  1643  otettiin Helsingissä puheeksi kuka lähe-
tettäisiin syksyllä, lokakuussa, alkaville valtiopäiville, jolloin 
porvaristo siksi äänesti porvari Qvirinus Grothia, mutta por-
mestari. Pietari Thessleff sitä vastusti. Groth lähetti silloin  19  
p. elok.  pari miestä esittämään „omituisia kysymyksiä" por-
mestarille, väittäen pormestarin julkisesti alentaneen hänen 
kunniaansa ja rehellisyy 	itänsä, sekä, silloin kuin porvarit häntä 
tahtoivat valita herrainpäivämieheksi, sanoneen hänen olevan oi-
keuden pöytäkirjoihin merkittynä varkaaksi ja kelmiksi. Todis-
tajiksi Groth kutsui kansalaisensa  Eskil  Antinpojan, Hendrik 
Bötkerin ja Tuomas räätälin. Pormestari ei kuitenkaan raas-
tuvan-oikeudessa tätä myöntänyt, vaan vetosi virkaveljiinsä ja 
porvaristoon, sanoen sanojensa olleen: „Qvirinus pesköön ensin 
itsensä puhtaaksi Holthausenin syytöksistä, ja tulkoon sitten 
vanhan . Helsingin herrainpäivämieheksi", ja todistivat muut 
oikeuden jäsenet ja läsnä oleva porvaristo sanojen olleen niin. 
Groth pysyi kumminkin väitteessään, jolloin Thessleffin ja hänen 
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välillä syntyi oikeuden edessä kiivas sanasota, jonka päätÖk-
senä oli että oikeus kielsi Grothin lähtemästä kaupungista pois, 
ennenkuin pormestarin ja hänen välisessä riita oli ratkaistu. 
„Silloin vastasi Qvirinus oikeudelle:  oho,  minä olen talollinen 
mies, ei teidän sovi ottaa minun päätäni;  en  ole mitään mies-
tappoa tehnyt. Käyskellen samalla oikeuden edessä edestakai-
sin sopimattomilla liikkeillään („osedighe affecter"). Tätä oikeu-
den halveksimista sekä ennen mainittua Pormestarin juttua 
siirretään käsiteltäväksi ja päätettäväksi siksi kuin  H.  Korkeu-
tensa [Maaherra], joka tätä ennen oli lähtenyt pois, sekä toisia 
jäävittÖmiä miehiä  on  läsnä." 

Seuraavassa • raastuvan istunnossa  5  p.  syysk., jolloin  on  
läsnä myöskin maaherra Jaakko Klaunpoika  Uggla,  sekä  3  
avuksi otettua jäävitöntä jäsentä,  on  asia uudestaan esillä, ja 
vieraatmiehet todistavat pormestari Thesleffin sanojen kuulu-
neen, niinkuin hän itse oli edellisessä kokouksessa väittänyt. 
Qvirinus Groth pyytää kuitenkin vielä asian lykkäystä. Samalla 
kertaa tuli kuitenkin oikeuteen yllämainittu Wolmer Holthau-
sen, jättäen sisään valituskirjan G-rothia vastaan, koska tämä 
muutamia vuosia sitten olisi kirjoittanut Tallinnaan ja vähen-
tänyt hänen hyvää mainettansa, sekä pidättänyt  5 1/2  kyynärää 
mustaa verkaa, jotka Holthausen kerta oli hänen kanssansa 
lähettänyt Tallinnaan. Tämäkin asia lykättiin ensi istuntoon. 

Tämän jälkeen „kysyttiin porvaristolta, kenen  he  pormes-
tarin kanssa olivat valinneet herrainpäivämieheksi vanhan Hel-
singin puolesta. Ja valitsi  se  Qvirinus Grothin, sanoen hänelle 
tahtovansa rahat maksaa, eikä Pormestarista tahtovansa tietää' 
(„seijendes  honom  vilua penningher gifva,  oeh  eij  Bo  rgmesta-  
remi något  till  villjes  veta"),.  koska  he  kyllin ajattelevat hänen 
läsnäolonsa Tukholmassa heitä vähän hyÖdyttävän. Sanoi myÖs-
kin muun muassa • eräs porvari,  Markus  Yrjönpoika nimeltä, 
Pormestarille ja istuvalle oikeudelle: te Olette meiltä kaupunki-
oikeutemme ottaneet ja vieneet pois, niin että meillä  on  vähän 
syytä teitä kiittää. Jolloin mainitut • kaupunkioikeudet kohta 
kaupungin lippaasta sisään tuotiin ja näytettiin, että ne vielä 
olivat tallella. Sitten kysyttiin Markukselta puhuiko hän tätä 
ainoastaan omasta itsestänsä, vaiko esiintoi hän toisten kiihoi-
tuksista .semmoisia sopimattomia syytöksiä? Hän sanoi jokaisen 
häntä jossain määrin siihen kehoittaneen. Tämä lykättiin Kor- 
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kea-arv. Kunink. Hovioikeuden armollisesti lausuttavaksi ja 
päätettäväksi, koska Oikeus huomaa ei voivansa omassa asias-
saan tuomita." 

Huomattavaa tässä asiassa  on se,  että porvaristo huoli-
matta kaupungin johtavien henkilöitten silminnähtävästä vasta-
rinnasta Grothin vaalia vastaan kumminkin pysyy siinä lujasti 
kiinni. Ei voi karkoittaa itsestänsä sitä ajatusta, että Thessleffin 
syytös Grothia vastaan ja nimenomaan Holthausenin käytös 
juuri nyt uudestaan nostaa kannetta monta vuosia sitten rat-
kaistusta jutusta (josta lähemmin alempana) etupäässä johtuivat 
vastenmielisyydestä nähdä Grothia valtiopäivämiehenä. Muutoin 
näkee tapauksista selvästi että jonkunlainen vastakohta  on  ole-
massa kaupungin varakkaampien henkilöitten ja alemman por-
variston välillä. Tähän näkyy myöskin liittyvän joku Helsingin 
„uuden kaupungin" ja „vanhan kaupungin" etujen ristiriita, ja 
näyttää alempi porvaristo olleen tyytymätÖn kaupungin siirtä-
miseen uuteen paikkaansa. Muutoin „vanha kaupunki" ei suin-
kaan ollut vielä jäänyt autioksi, vaan katsottiin toinen valitta-
vista valtiopäivämiehistä, niinkuin näkyy, nimenomaan sen 
edustajaksi. 

Mutta palatkaamme takaisin pormestari Thessleffin ja 
Grothin riitaan. Raastuvan-oikeus kokoontui uudestaan, jo 
seuraavana päivänä,  6  p.  syysk., sitä ratkaisemaan. Thessleff 
astui oikeuden eteen ja pyysi että Qvirinus Groth todistuksilla 
näyttäisi pormestarin hänen kunniatansa solvanneen, että jos 
Groth ei voi sitä tehdä, hän, pormestari, vapautettaisiin syy-
töksestä ja Groth  lain  mukaan sakotettaisiin siitä halveksimi-
sesta, jota  on  osoittanut pormestaria ja koko oikeutta vastaan. 
Kysyttiin Qvirinus Grothilta, missä hänen syynsä ja todistajansa 
olivat, vaan hän sanoi itsellänsä muita ei olevan, kuin jo ennen 
esiintuodut. „Mutta nämä ovat häntä vastaan." Groth pyytää 
sentähden anteeksi „suurta hävyttömyyttään ja erehdystänsä"  
(sin store  ovettigheet  och  missförståndh), luvaten vast'edes 
välttää sopimattomia riitoja ja halveksivaa käytÖstapaa. Sen-
tähden pyysivät maaherra ja jäävittÖmät oikeuden jäsenet että 
hänelle tällä kertaa annetaan anteeksi. Johon myöskin por-
mestari suostui, kuitenkin sillä ehdolla että, jos Groth vast'edes 
esiintyy sopimattomasti, silloin otetaan myöskin tämä asia uu-
destaan esille. 
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Tämän jälkeen otettiin Holthausenin syytös tutkittavaksi. 
Holthausen sanoi Grothin pidättänen  5 1%2  kyynärää mustaa 
verkaa sekä pienen mustan lippaan, jotka hänelle oli annettu 
Tallinnaan vietäväksi, sekä veran nyt olevan pantuna vuöriksi 
Grothin vaimon vaatteihin. Groth vastaa Holthausenin sääs-
tävän totuutta, ja ottaa todistuksekseen raastuvan pöytäkirjat, 
joista  on  nähtävänä että Holthausenin syytökset jo kerta ennen  
on  näytetty vääriksi. Kun asia tapahtui  14  vuotta sitten, hä-
nellä ei ollutkaan vaimoa, jonka kanssa hän nyt vasta viidettä 
vuotta  on  ollut naimisissa. Kysyttiin Holthausenilta  3  kertaa, 
voiko hän esiintuoda mitään todistuksia väitteilleen, mutta hän 
kielsi. Kun raatimiehet  Sib red  Matinpoika ja Hendrik Jaa-
konpoika lisäksi olivat todistaneet muutamia vuosia sitten Holt-
hausenin puolesta pyytäneensä Grothilta anteeksi näitä tÖrkeitä 
puheita, vapautti , oikeus päätöksellään Grothin kaikista Holt-
hausenin syytöksistä ja tuomitsi Holthausenin raastuvankaaren  
30  luvun mukaan  60  hopeamarkan sakkoihin, kolmia jaettavaksi. 

Että porvari Qvirinus Groth, asiain näin päätyttyä, todel-
lakin oli edustajana läsnä  1643  v:n  valtiopäivillä, joiden pää-
tös  on  sinetöity myÖskin „vanhan" Helsingin sinetillä, ei liene 
syytä epäillä. Samoin hän edusti sitä myöskin  v. 1644  (ks. 
Hist.  Ark.  XIII  s. 62),  mutta tämä  on  viimeinen kerta kuin 
vanha  Helsinki  valtiopäiväpäätöksissä mainitaan. Tämän jälkeen  
se  nähtävästi lakkasi kaupunkina olemasta, ja sen asukkaat 
näkivät oman etunsa vaativan heitä siirtymään uuden kaupun-
gin kaupalle ja liikkeelle mukavampaan paikkaan. 

Lopuksi mainittakoon muutamia tietoja edellä kerrotuissa 
tapauksissa päähenkilönä esiintyvän porvari Qvirinus Grothin 
elämänvaiheista. Hän oli Tallinnasta tullut Helsinkiin. Siellä 
näkyy hänellä olleen veli kauppias YrjÖ Groth (valitettavasti  
on  juuri tämä kohta pöytäkirjoissa epäselvä). Ensi kerta mai-
nitaan hän Helsingin raastuvan tuomiokirjassa  v. 1629,  jolloin 
sanotaan tallinnalaiseksi kauppakestiksi ja sakotetaan luvatto-
masta kaupasta. Helsingin henkiluetteloissa tavataan hänet, 
„Qvirinus  Grout"  vaimoineen ja tyttärineen, ensi kerta tammi-
kuussa  1639.  Vaimo oli kotoisin Helsingistä, Elisabet  Laurin-
tytär nimeltä, ja erään Paavali Bertilinpojan leski; henkiluet-
telossa mainittu tytär,  Anna,  oli tytärpuoli ja maihin eräälle 
kornetti, sittemmin luutnantti  Gabriel  Bertilinpojalle, Massbyssä 
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Sipoossa. Että Qvirinus Groth yhteen aikaan oli Helsingin 
arvokkaimpia asukkaita näkyy sekä ylläkerrotuista seikoista 
että muistakin, niin  esim. hän  v:n  1645  henkiluettelossa maini-
taan ensinnä kaikista porvareista, pormestarien ja raatimiesten 
jäljessä. Mutta onnen pyörä kääntyi hänelle. Että Groth oli 
levoton ja tuittupäinen mies, näyttävät ne monet paikat raas-
tuvan-pöytäkirjoissa, joissa hän mainitaan, todistavan, ja tämä 
oli ehkä syynä hänen onnettomuuteensa. Ja samanluontoinen 
oli vaimokin Elisabet Laurintytär, niinkuin eräs penkkisijaa 
kirkossa koskeva ajan oloille erittäin kuvaava oikeusjuttu pÖytä-
kirjoissa  v. 1650  näyttää.  Jo v. 1647 on  Groth joutunut pit-
källiseen oikeudenkäyntiin velkojiensa kanssa, joiden joukossa 
etupäässä olivat kauppias Jurjen  Stoekman  ja leski Märta Rei-
jer, ja loppupäätös oli, että huhtikuussa  1659  myÖnnettiin velko-
jille „eksekutsionia" -häntä vastaan ja  1663  hänen kaupunki-
talonsa myytiin velkojien hyväksi. Kuitenkin määrätään että 
Groth saa asua talossa ikänsä „joll'ei käyttäydy levottomasti"  
(om han ieke ställer sig orolig).  Jo v. 1662 on.  kuitenkin mer-
kitty henkiluetteloon „Qvirinus  Grote  kerrotaan olevan perin 
köyhä ja tyttärensä miehen kornetti  Gabriel  Bertilinpojan elä-
tettävänä". Tämänkin jälkeen hän vielä eli kauvemman aikaa 
viimeisen kerran olen tavannut hänet mainittuna  1678  v:n  pÖytä-
kirjoissa. Vävy oli kuollut jo ennen häntä. 



Muutamia asiakirjoja maatilus=oloista Suo- 

messa, ja erittäinkin  n.  s.  Vaasa=tiluk=  

sista,  ljoo=luvun keskivaiheilla. 

Julkaisi  

K.  Grotenfelt. 

Ruotsin valtioarkistossa tapasin ja kopioitin muutaman. 
maatiluksia Suomessa, erittäinkin Kustavi Vaasan itselleen ja 
hallitsialle anastamia, sittemmin  n.  s.  Vaasa-tiluksia, koskevan 
asiakirjan. Ne ovat monessa suhteessa varsin valaisevia: taval-
laan ovat jonakin täydennyksenä ennen painattamaani Jaakko 
Teitin valitusluetteloon aatelistoa vastaan. Yksi näistä asia-
kirjoista (alempana painettu n:ona  1)  näyttääkin olevan jonkun-
lainen ohje Jaakko Teitille niistä asioista, joita hänen tuli tar-
kastusmatkallaan Suomessa erittäin pitää silmällä.  Se  löytyy 
kokoelmassa  „Handlingar rörande  Vasa-godsen",  eräässä nimi-
tystä kaipaavassa niteessä, joka silminnähtävästi sisältää  Rasmus  
Ludvigssonin papereita. Samassa niteessä tavataan myöskin 
kaksi seuraavaa asiakirjaa.  Rasmus  Ludvigsson oli Kustavi 
Vaasalta saanut toimekseen tehdä luettelon kaikista tiloista, 
jotka Ruotsin aatelistolta oli peruutettu kruunulle, siis osaksi 
samantapaisen tehtävän,, kuin Jaakko Teitillä oli Suomessa. 
Ehkäpä oli alkuansa ajateltu että  Rasmus  Ludvigsson toimit-
taisi tehtävän Suomessakin, mutta sitten huomattu tarpeelliseksi, 
että erityinen Suomen oloihin  perehtynyt mies siihen määrät-
täisiin. Että kumminkin  Rasmus  Ludvigsson oli mukana ku-
ninkaan oleskellessa Suomessa  vv. 1555  ja  1556,  ja luultavasti 
siis oli Jaakko Teitillä apuna toimessaan, selviää hänen pape-
reistansa. Vaikkapa nuo asiakirjat osaksi sisältää saman,  on  siinä 
kuitenkin nimenomaan mainittu muutamia kohtia, joita sitten 
ei tapaa Teitin valitusluettelosta, esim. selitys Karpalaisen 
suvusta ja sen omistamista ja lahjoittamista tiluksista. Niin 
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ollen tuntuu tosiaan ikäänkun olisivat Teitin valitusluettelon 
katkelma, joka  on  joutunut pois oikeasta yhteydestään. Erittäin-
kin huomautettakoon että ohjeessa määrätään tehtäväksi luettelo 
kaikista aateliston asuinkartanoista koko Suomessa, jommoista 
luetteloa ei nykyään tavata Teitin valitusluettelossa, ainoastaan 
pari vähäistä katkelmaa semmoisesta. Tekemä  on  ohje suoma-
laisen miehen, ehkä Jaakko Teitin itsensä, niinkuin näkyy lause-
parsista  „her  udi Findland",  „her  i  landet" y.  m.  

Samassa kokoelmassa tavataan vielä  se  tässä n:ona  4  
painettu luettelo Kustavi Vaasan perintö (osaksi luostarilta pe-
ruutetuista) ja muista tiloista Suomessa v:lta  1531.  Että kunin-
gas myöhemmin sekä oikeudentuomiolla, että erittäinkin saa-
duilla „lahjoilla", melkoisesti lisäsi „Kunink. Maj:in perintÖä ja 
omaa Suomessa"  on  huomattava. 

Kaksi muuta tässä painettua asiakirjaa tavataan kokoel-
massa  „Register  och handlingar rÖrande från kyrkan oeh klo-
stren indragna  gods".  Edellinen löytyy nimettömässä niteessä, 
joka sisältää Kunink. Majesteetille peruutettuja maatiluksia 
koskevia asiapapereita;  se on  luettelo kruunulle joutuneita tiloja 
koskevista lahja- ja tilusvaihtokirjeistä etupäässä  1540  ja  50  
luvuilta. Toinen  on  luettelo niistä taloista Suomessa, jotka 
aatelisto kuningas Eerikki XIV:n aikana hänen lautakuntansa 
tuomioitten perustulisella voitti takaisin Kustavi Vaasan anas-
tamista tiloista. Vaikka nämä tiedot yleensä tavataankin lauta-
kunnan tuomiokirjassa, olen kuitenkin katsonut olevan syytä 
liittää tämänkin luettelon tässä painettuihin muihin samallaisiin 
asiakirjoihin. Erittäinkin huomautettakoon siinä tavattavista 
Tavastin ja Fordelin sukutauluista, joista edellinen näyttää 
todistavan että tavallisesti oletettu myöhemmän Tavast-suvun 
johto  on  väärä, jälkimäinen antaa uusia tietoja tuosta Pohjanmaan 
vaiheissa  1500-luvun loppupuoliskolla merkillisestä  Fordel-suvusta. 

Asiakirjoja painattaessa  on  noudatettu samaa menettely-
tapaa kuin Jaakko Teitin valitusluettelossakin. 

N:o  1.  
Om tässe effter:ne wärff och ärender skall fliteligen ransakes 

och förhöres her udi  Finland  på Kon:ge M:tz wår  alder  nåd:ste 
herres vegne. 



— 90 —  

Först om the schattegodz och gårder, som både adelen och 
flere her i landet under sig köpt och för frälsesgodz nu innehaffwe.  

Item um  alle  the godz och gårder, som the ifrå kyrkier och 
clöster her i landet sig tilrappet och oretteligen tilegnet haffwe, 
med the breff, som ther opå lydt haffwe.  

Item  skall ställes ett elart register opå  alle  sätegårder, som 
adelen och menige frelset haffwe her i landet,  item  på  alle  prester, 
ländzmän och hoffmän, med theres sätegårder utöffwer hele Findland.  

Item um  Kon:ge M:t wår  alder  nådigste herre haffwer ett 
godz benembd Hackala j Hauhoo sockn i Öffre häredt, som  Erich 
Lille  sampt hans hustru hustru  Gertrud  hans Kon:ge M:t til ever-
delige äge skencht haffwer, som skedde i Upsala anno etc.  45. 

Item  anno etc.  55  war för:ne hustru  Gertrud  i Stokholm och 
upböd hans Kon:ge M:t flere godz, och hade hon  Hans  Larszons 
förscrift till  M. Morten  etc.  

Item um  K: M:t haffwer Lammis och nye gårder i Wemo sockn 
i Norrefindland, som för:ne hustru  Gertrud  uplot K: M:t i  Stock-
holm  för klockaregeldet och kyrckietienden  wed  Karisloijo capellegeld.  

Item um  Kon:ge M:t wår  alder  nådigste herre icke hafwer 
mijsbyt med fru Heble, som skedde  49  på Algöön. Tesse godz 
fick fru Häble: 

Warsala i Halko sockn 
Mudos i Pargas sockn } i 

 Åbo  länn. 

Nora i Wijborg sockn, som i förtiden haffwer warit  en  aff- 
welsgård under Swarte-muncke clöster i Wijborg, och är ther gott 
fiskiewatn under. 

Tesse godz fick K: M:t i vederlag: 
Wijdby  3  gårder i Turinge sockn,  renter  

Korn 	  9  pund. 
Penn:r 	  3  ma.  

2  gårder j Lundby j Lislekyrckie sockn,  renter  
Korn 	  5  pund. 
Penn•r 	   5  öre. 

Liunga j Tåby sockn j Östergötland,  renter  
Korn 	  21/2  pund. 
Penn:r 	  2  öre.  

En  gård j Ekebyborgerne, som presten haffwer,  renter  
Korn 	  , . 	15  spen.  

Item  att förhöre om Balckis, Lokelax och Erffvenpäre gårder, 
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som hallve stått i  dander  emellem  Lasse  Flemming  och hustru Ju-
dit,  Lasse  Jacobsons i  Åbo.  

Item urn  Bastöö gårdh på Åland, som bistop  Morten  och 
eapittulet i  Åbo  sålde her Iffwer  Flemming  ifrå  Åbo  domkyrckie, 
hvilken gårdh under  Åbo  Domkyrekie i ij:c Or  leget haffwer. 

För:ne Bastöö, som war j ägedel, uplot her Iffwer i ett jorde-
byte welbördig gvinne hustru Brite i Bastö,  Nils  Gudmundsons 
effterleffuerske, för  en  gård i Näsz. 

Anno etc.  1417 gaff  konung  Erich  Åbo  domkyrckie frelse på 
för:ne Bastöö.  

Item um  Papula gård i Wijborgs sochn, som salig konung  
Karl  hade giffwit till Swartemuncke clöster, hwilken gård K. M:t  
M.  Påvel Justen gunsteligen förlänt haffwer.  

Item um  Knut  Posses sielegåffvebreff på  et  godz benempd 
Pidkemäke i Räntemäkj sockn som han  gaff  til Nondals clöster, 
huilket breff Jören Åkesson tog ifrå Nondals clöster.  

Item urn  thet godz Karinkorffwa i  Saw  sochn, som Chri-
stiern Claesson till Nondals elöster giffwit hade, och  Nils  Boije 

-wederkendz och sig tilegnet haffwer.  
Item  haffwer Oloff Trottesson och rappet til sig ifrå Nondals 

clöster någre breff.  
Item en  frelsesman benempd  Erich  Andersson  haffwer och 

rappet ifrå clöstret  et  godz heter Raukala i  Lund  sockn.  
Item um  K. M:t haffwer Waltila gård i Haliko sockn j  Åbo  

lään, och  then  öö Yllissari, som Henrich Claesson sampt med Mätte 
och  Malin  Gregersdöttrer j Topiockij K: M:t uplatid och wederlagt 
haffwe. för  Helge  Lekame prebendehuss j  Åbo.  

Item urn  K: M:t haffwer Paiulax gård i Werelax sockn med  
en quern  och  åå  emellem Paiulax äger och Kothojla by äger, som 
K: M:t fick i wederlagh aff  Anders  Kockj [i]  Åbo,  for  en  gård ther 

sammestedz anno etc.  54. 
Item um  K: M:t är skedt fyllest udj thet jordebyte emellem  Hans  

Kon:ge Matt och  Anders  Karvotaska, på Loijmiokj gård j Pijspala by, 
som är  16  stenger jord, som K: M:t fick för  en  gård j Harittuby j  
S:  Karine sockn, som är  6  stenger jord, som skedde anno etc.  53. 

Item um  K. M:t haffwer  en  gård i Aleskyle by j Nousis 

sockn benempd Wijrele med  en quern  thersammestedz,  renter  pen-

ninger  5 12,  ort:er,  4  p:d smör och  3 1/2  p:d korn, som  Knut  Posse  
gaff  hans K. M:t för sitt frälsze. 
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"Um  Wadias gård i Resa sockn, och  en  andel i Kaskis i Wir-
mo sockn, som  gamble  her  Sten  Sture til Nondals clöster giffwit 
hade.  

Item um  Saustiala,  2  godz j Halliala by,  2  godz j Torkiala 
by i Sagu sockn, Akoss och Meltile i Pemar sockn, som  gamble  
her  Sten  Sture hade giffwit til Nondals clöster.  

Item  .ura  6  stenger jord i Kosmikeby, i Wårfru kyrckie sockn 
i \ orrefindland, som K. M:t köpte aff  Peter  van Åken för  250  .g.  

Item  Wäsunda gård köpte K: M:t aff Peder Swenske och 
hustru Dorethea på Merwitz för  300  .  

N:o  2.  

Tesse effterschreffne godtz och gårder  will gamble  Peder Schriff-
were udi underdånighet bebreffwe Kon:ge M:t wår  alder  nådigste 

herre til ewärdelige äge, som i förtijden frälsze warit haffwe, och 
nu göres skatt utaff, hwilcke godz för:ne Peder Scriffwere köpt 
haffwer; och begärer han udi underdånighet Laheranda godz wedh 
Wijborgh. 

Udi Wijborgs sockn. 

	

Juttila. 	Först hans sätegård Juttila, som ligger för  3 1/2  skattmarck jord.  
Item 1  skattmarck jord thersammestedz, som han haffwer  en  

landboo opå.  
Summa  4 1/2  skatter.  

	

Tails. 	Iteni  1/2  skatt jord i Talisby i för:ne sockn. Och liggie 
tesse för:ne gårder utt med Talis  åå.  

	

Räppola. 	Item 1/2  skatt" jord i Räppola i Wijborgs sockn, som han  
gaff Clement  Scriffvere med sin dotter, hvilken gård Mons  Nilsson  
wederkendes ifrå Peder Scriffwere och unte her Oloff Brock samme 
gård. Ther effter fick Jöns Knutson honom aff her Oloff Krock, 
som nu j thenne sommer haffwer ther hafft  sine  hester ståndende. 

	

Juttila. 	Item  haffwer  Anders  Scriffwere,  Matz  Staffensson och Jesper 
Jönson hwardere  en  gård i för:ne Juttilaby, hwar gård  um 1/2  
skatt .y: jord, som the haffwe köpt under sig. Hwar Kon:ge M:t 
war aldernådigste herre  wile  late kennes  wed  samme  3  gårder, och 
läggfe  them  under Juttila, dhå bliffwer ther aff ett mäctigt godt 
härresäte. 

	

Ruskuby. 	Item  baffwer Jöns Knutsson giffvit för  en  gård benempd Ru- 

skuby, liggiendes i Ulffzby sockn utt med laxåån,  200  y. , hwilcken 
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gård Jöns Säck  en  knape  gaff  för:ne Peder Scriffweres systerdotter 
benempd  Anna  Påvelsdotter udj . morgongåffwe, hwilken gård för:ne 
Peder och så udj underdånigheet högbe:te Kon:ge M:t bebreffve 
och uplate vill, om  Hans  Kon:ge M:t nådeligen techtes igenlöse 
samme godz.  

N:o  3.  

Tesse effter:ne godtz och gårder  will  her Mickel i Töffwesal 
udi underdånigheet uplate och bebreffwe Kon:ge M:t war  alder  
nådigste herre, hwilcke andre främmende haffwe honum med orette 
ifrå etc., ureden hans rette byrdh. 

Först  en  gård Wändele j  Lund  sockn j  Åbo  lään haffuer  M.  Vändele. 

Håkon giffuit till  Åbo  domkyrckie, som war her Mickels moders 
morbroder, hwilcken gård Måns Nilson j Restnim [Ristiniemi] j  Saw  
sockn haffwer rappet ifrå domkyrkien, med hvad rett, kan man icke 
wete, dog är thet breff, som samme Mons haffwer på samme godz, 
bleffvet ogillet  af  Rigsens Rådh.  

Item  Raukos [?  Kaivos]  godz i Lemo sockn  gaff  Peder Kar- Rauko. 
pelain till Nådendals clöster med  2  hans frijlledöttrer, som war her 
Mickels moders farbroder, hwilket gods  Hans  j Bussila med ingen ' 
rett tog ifrå clöstret, och hans son  Morten  j Bussila nu haffver 
hender emellem, och giffwer samme  Morten  falskeligen före, att hans 
morsyster skulle  -Tare  för:ne Peder Karpelains frillehustru, hvilken 

han på sitt ytterste fäste sig til hustru, etc.  
Item  Winckela gods i Wemo sockn åtte her Mickels moders Winckela. 

farfader benempd Påvel Karpelain, hvilket godz  Clement  i Winckele 
med orette haffwer her Mickel ifrå, giffuendes oretteligen tilkenne, 
att han samme godz hade bördet effter hans farfader, som samme 
godz med  en  för:ne Påvel Karpelains dotter benempd Ingeborg 
skulle fått hallve, thet dog intet är, som her Mickel thet bevise kan.  

Item  haffwer Jachim  Flemming  rappet til sig ifrå Nådendals 
clöster  en:  eng undan för:ne .Winckelaby,  renter 30  lass höö.  

Item  Uckilax godz i Wemo sochn haffver her Mickels moders . Uckilax. 
farbroder giffuit till Nådendals clöster, hwilcket godz her Iffwer  
Flemming  med liehendigheet fick ifråå clöstret och her Mickels 
moder och hennes syster, giffvendes före, effter the -förmåtte icke 
holle rikit aff samme godz tillbörligen tieniste, att the då wilde 
uplate honum samme godz, etc. 

Her Mickels fädernesgård i Ninijoensuby i Loimiokj sockn 



Påvel 
Karpelain. ) 

Thenne Påvel förverffde 
konung Erichz frelsesbreff. 

 

Tesse  2  
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. 

— 94 — 

.Ninioiensu. i Kumegårdz län, som hans farfader bodde upå och åtte ther udj  
2  delen, och  en  skattebonde äger ther udj tridingen, hvilken gårdh 
oskylde och wilfremmende haffue honum ifrå, och ligger nu för  2  
gårder; på huar gård kan hålles  50  köör, haffwer god åker, äng, 
skog, utmarck, ligger ut med  en åå.  

gårsöö.. 	Item  är  en  sköön öö benempd Kårsöö oretteligen komen ifrå 
- Wemo kyrkie, hvem henne nu haffwer, wil her Mickel utspane etc. 

Wehax. 

	

	Item  haffwer  Lasse  Flemming  Wehax godz i Töffvesale sockn, 
som  Lasse  Skalm clandrede ifrå  S.  Bartolomei prebenda i  Åbo,  och 
effter samme  Lasse  hade monge medärffwinger, sålde han thet her 
Iffver  Flemming,  och ligger samme godz på  en  öö ther udi  Lasse.  
Flemming  haffwer halffpårten frelse, och  then  armen halfpart är 
skattejord, och ligger ther om monge sköne öijer, hafwer gott fiskje-
watn, och löper skepleden ther om, så att man ther in til med 
store skep leggie kan. 

Her Mickels mödernes slechte. 
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Item en  gård  
en  öö emot Ålandh, 
haffwer leget under 
lax thet nu hender 
Nilson i  Saw  äre  M.  
her i  Åbo.  

Kirffvola godz 
Tord Karpelain til  Åbo  domkyrkie.  

Item  solde han och ett gamalt frelses godz j Pyhäby j Ha-
liko sockn til  Åbo  domkyrkie för  30  -A  anno  1400.  

Bertil  Jönsons godz  2  gårder j Forsby j Perno haffwer hwar-

dere  3  stenger jord och  renter  hvardere: 
Smör 	  3  
Arbets perm- 	  4 t  
Giingers öl 	 3  t•or, 

och ther til höö och annen fettalie, fisk torr och salt. 
Anno etc.  1400  sålde Påvel Karpelain under  Åbo  domkyrckie 

alt  sit  godz, som är gamalt frälse, han åtte j  Pyhä  j Haliko sockn, 
för  30 	penn: etc. 

Anno etc.  1460  sålde Tord Karppelainen under Nådendals 
clöster sin andel udi  en  öö benempd Kaijtas för  20 .yo  pen:r,  item  
Kiötkuna öö i Töffuesale sockn for  30 	pen:r. 

Lockolag i Wemo sockn thet  gaff  Albrect i Lokolag under  

Åbo  domkyrckie, med så skääl, att hans hustru i hennes liffztijd, 
effter hans död, thet beholle skulle, effter the inge barn hade til-
lammens, och effter hennes död skulle thet komme till domkyrkien. 
Så haffwer nu någre wederkendz samme godz, som ther til intet 

byrdige äre, och solt thet her Iffwer  Flemming,  och kom  M. Hans  
domprovasten her Iffwer till samme godz med ingen rett. Ther  boo 
2  landboor, är ther under  en  indsiö, benempd Amaswesi, haffwer 
god åker och äng; äre ther och månge äger oretteligen ifrå kompne 
med orette. 

Ylele utmarcker gränse in opå Niinioiensu utmarker.  
Wed  Gunnersby ligger  en  insiö i Töffvesale sokn; ther tages 

sköne  ruder  och lindor och gedder, ther  boor en  konungs landbo 

och  7  skattebönder. 

Siusholm i Töffvesale sochn ligger befluten på Siusholm. 
haffwer gott fiskiewatn och andre äger, som 

Åbo domkyrckie, och Göstaff Nilson j Sercke-
emellem haffwer. Thenne Göstaff och Mons  
Per  Serckelaxes bröder, som war ärchedjekne 

i Pemar såckn sålde her Mickels morfader 
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N:o 4. 

Thenne epterscriffne Jordaboock lyder på alle vår käriste nådi-
geste herris högmecktig förstis Konung Göstaffz arffvegodz köpe-
godz och pantagodz hvar som helst the her i riket belegne äre. 
Anno dominj MDXXXT 

Tesse epterscriffne aiff 	egodz haffuer vår nådigste herre belig- 
giendes i Aboo stikt i  Finland.  

Pargas sokn oc Södre  Finland.  
Först  en  gård Korlax för vj stenger jord, stongen för xxiiij  

.4.  Ligger för ingenn viss rente utan byter och parter som årsz-
vexten thilsiger. Inventarium på same godz är vj köör, ij ungnött, 
j stod, x fåår. 

Kimeta sokn.  
Item  öffvergården i  Ström  ligger för vij stenger jord, stongen 

för xij  marcher.  Ligger vndi ingen viss rente, utan byter och par-
ter som årsvexten tilsiger. Inventarium vj köör, ij vngnött,,viij får.  

Item  nedergården i  Ström  j-x stong jord, stongen för xij  mar-
cher,  undi ingen viss rente utan byter och parter som årsvexten til-
siger. Inventarium iiij kör, j vngnött, vij får.  

Item  Treskeböle Iigger för viij• stong jord oc ij- aln, stången 
för ix  marcher.  Ligger för stadgadenn skatt iij  marcher  oc ij öre.  

Saw  sokn.  
Item en  gård i  Salmis,  ligger för vj stenger oc ij alnn, stongenn 

för xxiiij  t.  Ligger vndi ingenn viss rente. Inventarium j par oxar, 
iij kör, j vngnött, iij får. 

Toffvesale sokn cc Norre  Finland. 
Item  Sandilax ligger för stadgaskat,  renter  vj  marcher  ortuger. 

Romete sokn.  
Item  Wårimpä, ligger för iij  marcher  ortuger stadgapenningar.  
Summa  på stadgapeningar xij  marcher  oc ij öre.  
Item  gör hvar landboo aff för:ne iiij bytesgodz i gingerd år-

ligen j spann rog, ij spenn korn, och  en  spann haffre. 

Tesse epter:ne godz van vår nådigste herre igenn frå Nåden-
dals clöster, anno  31,  huilka gambla her Sten oc Erchebiscop Jacop 
hade giffuit till för:ne Nådendals clöster. 
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Saw  sokn. 
Först j sätegård Saustiala ligger undi ingenn viss rente, utan 

byter ok parter mett landbon epter som årsvexten tilsiger. Inven-
tarium  v  köör, iij vngnött, xiij får, j par oxar.  

Item  Akoss gods ligger för ingen viss rente utan byter oeh 
parter epter årsvextenn. Inventarium eth par oxar, vj kör, iij vng-
nött, x får, j skijutt, j hest.  

Item  öffvergarden i Halliala ligger för ingenn viss rente. In-
ventarium ij köör, j oxe, j vngnött, iiij får, j vng koo, j hest till bytes.  

Item  nidergården ibidem ligger for ingen viss  rento.  Inven-
tarium ij kör, j oxe, iij ungnött, viij fåår, j stod till bytis.  

Item  Torkilla: öffvergården i Torkilla ligger för ingen viss  
rento.  Inventarium j par oxar, ij kör, j ungnött,  v  får.  

Item  nidergården i Torkilla ligger för ingen viss  rento.  In-
ventarium j par oxar, ij kör, iij ungnött, iiij får, j tyur. 

Phemar sokn.  
Item  Meltila godz ligger för ingenn viss  rento.  Inventarium  

v  kör, j par oxar,  v  ungnött, xiij får, iij skijut till bytis. 
Wirmo sokn i Norre  Finland. 

Item  ij dela i Kaskis ligger undi ingen viss rente. Inventa-
rium — — —. Gingerdz peningar aff Kaskis årlige x öre. 

Rese sokn.  
Item  Wadiass godz ligger undi ingenn viss  rento.  Inventa-

rium j par oxar, ij köör, ij ungnött, iiij får,  1  skijut.  Item  x öre 
gingaerdz penningar.  

Item en  eng ligger i  Saw  sokn vid Saustiala, kallas Lucta 
eng,  renter  vid ix eller x lass höö.  

Item  gör hvar landboo i för:ne vij gårda årligen i gingerd iij 
spen rog, och iij spen korn, och the ij gopz som epter bescreffne 
äre  gore  hvar  there  årlige x öre penningar i gingerd.  

N:o  5. 

Finland. 

1. 	Dombref på  Gamble  gården i Lampis sochn i Tafvesteland, 
som bistop  Morten  på sin systers wägne hustru Margreta tildömd 
blef ifrå Måns Nilson, dat.  1545,  hwilken förde gård bistop  Mår-
ten  sedan skenctte K: M:tt. 
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2. Gåfwebref på  en  gård be:d Danskijla, liggendes i Maska 
sochn i  Åbo  lään,  renter 3  pund rog, ett pund wårsäd, som her  
Morten  Frijs, kyrkieherre i Tavestekijre, gaf K. M:tt på dhet han 
för:de prestgäld udi sin lifztid beholle motte, dat.  1546. 

3. Gåfwebref på  en  gård i Aleskyleby udi Nousis sochen 

be:dh Wijrele med  en  qwern dhersammastedz,  renter  penn.  5 4  
ort:er, smör  4  pund, korn  3 1/2  pund, eller hwad spannemåle dhet 

då wara kan, före gingerd, öl och alt  annat.  Inuentarier köör  4  

stycker och  1  stodh, dat.  1551. 
4. Bytesbref emellan  Anders  Kock i Pajelax och K. M:tt på 

för:ne Pajelax gård i Werlax sochn i Wijborgz län, som  Anders  
uplater K. M:tt för Helgo Korsz prebende gård i  Åbo,  dat.  1554. 

5. Bytesbref emellan  Anders  Karfwetaske borgere i  Åbo  och 

K. M:tt på  en  gård i Piszpalaby i Lojmijoki sochn, som äre  16  
stenger i åker och eng, som  Anders  uplater K. M:tt för  et  godz i  
S.  Karins sochn i Harittuby, som är  6  stenger jord, dat.  1553. 

6. Gåfwebref på  en  gård benempd Waltila i Haliko sochn 

med  en  holme dher under ligger b:d Iliszarij, hwilkin gård och öö 
Henrich Clauson köpt hade  af  Jacob  Gregerson för  350 	ort:er. 
Och endoch för:ne  Jacobs  systrer, nembligen Märte och  Malin  Gre-
gers döttrar, woro byrdige till att löse samme gårder igen, och K. 
M:tt dheris byrdebud uplatid hafwe. Derföre uplatter Henrich 
Claeson sampt för:de  2  systrer Hög:te K. M:tt både för:ne godz, så 
och dhe samme penningerne som för dhem utgifne äre, dat.  1547.  
Teropå för:ne  2  systerer ochså  sit  bref K. M:tt gifwit hafwe. Jtem 
fick Henrich Claeson i wederlag för  sine  penninger  Helge  lekamen 
prebendegord i  Åbo.  

7. Bytesbref emellan Lydeke Påvelson och K. M:tt på  en  
gård benempd Näsby udi Pojo soehn i Rasborgz lähn, som han up-
lot  K. M:tt för Söderby udi Charis Sochn, dat.  1555. 

8. Bytesbref emellan  Jacob  Olson i Johaa, i  S.  Mortens 
sochn, och K. M:tt opå  20  stenger jord i Johaa och  4  stenger jord 
i Eureby i  S.  Mårtens sochn i Södre  Finland  (kalles nu Nybygård), 
som för:ne  Jacob  uplot K. M:t för  24  stenger jord i Moijseby i  
Lund  sochn, tesligis  et  torp benämpd  Ware  i samme sochn udi Södre  
Finland  dat.  1556. 

9. Gåfwebref på  1/2  parten i Storegården i Ulfzby,  item 1/2  
parten i Wikele och halfparten i Wijdzbofierd i Ulfzby sochn, 
hwilke godz  Matz  Holst  på Diekneböle och  Karin  Henrichsdotter 
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hans hustru gåfve K. M:tt, hwilke godz för:de hustru  Karin  udi 

arf tilfolle efter hennes salige moders morsyster hustru  Karin  Die-

kens. Dat.  1556. 
10.  Sielegåfwebref på Kökeyärve i Carelen i Eurepe sochn, 

som her  Nils  Thureson riddere gaf til Wexiö domkyrkie, dat.  1362. 
11.  Köpebref på  en  gård benempd Warsala i Saue sochn i 

Södrefinland, som hustru  Lucia  Lasse  Nielsons efterlefwerske på 
Pargas malm solde K. M:tt för  105 44  ort: er anno  1556. 

12.  Syster Britas Pedersdotters i Nodendals closters bref på  
2  gårder i  S.  Karine sochn,  en  gård heeter Pastagund och  en  gård 

i Ruuske sochn heter Monitula, som hennes halfbroder Peder  Flem-
ming  til Friskela  will  göre henne hinder opå; och skenker hon 
K. M:tt efdher hennes död för:de Monitula gård, och dhen Pasta-
gunde gård begärer hon, att hon motte få skenckie samme gård 
hennes broders dotter hustru Britte  Olof  Bruns i  Åbo,  dat.  1551. 

13.  Her  Sten  Stensons ridderes sielegåfvebref på  en  gård i 

Munckenäs i Carelen i Werulax sochn, som han gifver under  S.  
Sigfridz prebende i  Åbo  för hans faders her  Sten  Thuresons själ, 
dat.  1377  [pro:  13871  Dhette bref försegler her  Sten  Bengtson 
riddere.  

14.  Sielegåfwebref på  et  godz Nestekaijvo, som konung  Karl  
gifwer till Wijborgz clöster, dat.  1448. 

15.  Bytesbref emellan K. M:tt och  Tomas Nielson  på Örby 
på  en  gård heter Waijamarla, ligger för  2  tredings kroker,  renter 
3  pund korn, ligger i Rengo sochn i Hattula häredh.  Item en  ut-
gord heter Hunsala i Loppis sochn i för:de häred, hwilkin gård och 

utjord  Tomes  hafwer i underdånighet uplatidt K. M:tt til ewerdelige 

äge för  en  K. M:ttz gård Sandica  1 	land i Haråker sochn i  
Roden  till att beholle i sin lifztid quitt och frijt. Dat.  Stockholm 
7  Maij anno etc.  58.  

N:o  6.  

Register på alle the godz och gårdar som frelset och andre 
inför Konung Erichs nämbd igenwunnet hallve. 

Udi Finland. 
I Hattula häredt  i  Lamppis sokn. Gamble  gård  renter 

Rog 	  7 spen 

Jacop  Person  
till 1{6nekelle i 
Findland wannet 
igen  then 12  mar-
tij anno etc.  62.  
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Korn 	  2  pund  4  spen. 
Haffre 	  2  spen 
Smör 	  5 275 
1711 	  4 1; 
Lamb 	  4  
Kalif 	  1/2  [!] 
Bockekilling  	  1.  

Annen  gården ther samestedz  renter  ut  supra.  

Udi Salu sochn i Norrebotn.  
[Josep Olsson.] 
	

En  gård i Salu  renter  
Smör 	  1  tunna. 

Anno etc.  1559 lot  konung Gustaff wederkennes samme gård 
ifrå Josep Olssonn under arff och eigit, effter salig  gamble  her  Sten  
Sture samme gård ått hade. 

Her emot lade för:e Josep Olson i retten ett  gamble  her  Sten  
Stures breff, at han samme gård för:ne Josepz morfader Jöns For-
dell  för  150 16  solt hade, doch att han cronone ther aff schatt göre 
skulde. 

Henrich Seff- 
redsson och hans 
syskenne, Mons 
Nilssons j Wij- 

borg systers 
barn  [then 18  
september etc.  
62].  

Actis med  2  torp Iliois och Mesekyle. 
Tre gårder på Weskilsöö j Reso sockn, renta 

Pen:r 	  34  .K 
Smör 	  11/2  91  
Fåår 	  3  star. 

IIdi Birckela sockn 
i Cumegårdz län. 

Hapenim  en  gård  renter  i stadga  

Rog 	 2  pund. 
Korn 	  2  pund. 
Böner   1 span  
Smör 	  12  
Ull   1/2  ix. 

Tesse för:ne godz  lot  K. Göstaff wederkennes aff Mons Nilson 
i Wijborg udi sackfall för thet han blef sackfelt före, mäden han 
hade ther befalningen, att han  en hoop  Kongens spannemål hade 
förderffue latid, så och tilstadt Rysserne droge in i  Finland  etc. 
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Män effter han hade så wäl  sins  systers godz som  sine  ägne inne 
med sig, och uphölt frelset, mente nembden, att hans syster hade 
intet förverket sin  del,  dherföre dömbdes för:ne Henrich Seffredson 
till för:ne godz emot Helgo och Helgogodz, på hans moders trediung. 

Udi Carelen i Wijborgs  1åån. 	 [Hans  Claesson  
6  oet.  1562.]  

Nora  en  gård,  renter  
Smör 	 10  pund.  

Rog 	  1  pund. 

Korn 	 1  pund. 

Haffre 	 1  pund. 
Ijdh  	400  
All 	  4  pund. 
Nors . . . tjugu tusend. 

För:ne gård  wan  her  Hans  Claesson til Edby ifrå Cronen, med 

thette effter:ne breff. 
Anno etc.  1471 gaff  her  Erich  Axelson Riddare för:ne gård 

til  S.  Erasmi clöster i Wijborg, till everdelige äge; thette breff 
försegler med honom her Larentz Axelson. 

Her  Axel Pederson.  

Her  Erich  Axelson. Her Larss Axelson. 

Axell Larsson. 

Fru  Karin,  her  Hans  Claessons. 

Och effter Kon:ge M:t för:ne gård ifrå. Wiborgs slott icke 
umbäre kan, haffwer  Hans  K. M:t nådeligest wederlagt her  Hans  

Claeson  2  gårder i  Tuna  i Westerhanninge sochn, rente 
Pen•r  	3 46  
Korn 	  6  pund  
Hester 	. 	 12.  

Udi Wijborgs sochn. 

En half  skattegård i  Repolaby renter  i  skiffte 

Rog 	  51 
Malt 	  2l span 

Haffra 	 31  
Smör 	  2 5 

Gabriel  Mog-
tenson igen vun-
net i Stocholm  
then 6 October  
anno etc.  62.  
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Ull 	  2 .:r.  
Pen.r 	   16  öre. 

För:ne gård skencte Peder Scriffuere salig konung Gustaff. 
Theremot beviste för:ne  Gabriel  in förre rätten, at för:ne gård 

hörde  Per  Scriffvere intet till, utan kom Gabriels farbroder till,  
Clement  Scriffvere, fordom befalningsman på Nyslott, och effter 
samme  Clement  hade Peder Schriffveres dotter, giorde samme Peder 
sig til Clementz arffvinge, effter hans död, och .handlede med hans 
såsom honom syntes. Och effter nembden befan, att för:ne  Gabriel  
war för:ne Clementz näste och rette erffvinge, meden samme Clemet  
lot  inge barn effter sig, dömbdes  Gabriel  gården til igen under 
schatten, til at göre cronone ther aff schatt. 

[ArffvetHåkans- 
son an. 1563.]  

Udi Birckala sochn. 

Benctala  en  gård,  renter  i stadge  
Rog  . . . .  1 1/2  pund. 
Korn . . . .  1 1/2  pund. 
Smör . . 	.  12 w.  
Ull 	. 	. .  1  g  7 4.  

Inventarium anno  58.  

Köör 	  14  
Stuter 	  13  
Qviger 	  12  
Gumser 	  6  
Tackor 	  24  
Werckhest . 	 1.  

Kumegårds lään Kangesale sochn Wäxiö sätegård. 

Anno etc.  1555 then 22  nowembris udi Helsingefors skencte 
och bebreffvede Jöns Wäsgöte til Wexiö wepnere med hans hu- 
strues Cristine Pedersdotters  ja  och samtyckie hertug  Johan  til 
Findland för:ne sätegård, effter begges theres liffztijdh, både  then 
del  som för:ne hustru Cristine ther udj ärfft hade, så och thet the 
seden ther till köpt och bydt hade, til everdelige äge. 

Teslikes skencte the konung Göstaff för:ne Benctela gård på 
samme tijd. Hvilke  2  gårder konung  Erich  för hertug Magni til 
Östergötland bön skuld skencte för:ne Arffvet Håkansson  then 29  
martij anno etc.  1563.  
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Udi Sawu sochn. 

Hallela  en  gård,  renter  
Gingerds pen:r . 	1  _;. 
Dagsverker . 	. 	8  
Flesk . . 	1  sijde.  

Rog  . . . . 	3 1/2  span  
Skifftes lifalt . . . . 	3  spen 

Haffre . 	2  spen 
Komåls smör 	3 5  
Ull . . . .  4.  

Inventarium. 
Oxer . . . . 	2  st:r 
Koor . . . . 	3 
4  års stut . . 	1/2  [!] 
Fåår . . . . 	2  
Werkstod . . 	1.  

Annen  gården thersamestedz  renter  ut  supra.  
Tesse för:ne  2  gårder  gaff  salig  gamble  her  Sten  Sture till 

Nådendals clöster anno etc.  1490. 
En  gård i Söderby  renter 

Rog  . 	. .  1  pund. 

Skifftes Korn . 	. .  1  pund. 
Haffre . 	3  spen 
Böner 	 1 span  
Dagxverker 	8  
Komåls smör 	5 5  
Ull 	  1 5  

Flesk . . . 	1  sijde. 

Thenne gård anamede konung Gustaff aff Oloff Trottesons 
barn, för hans skuld i sin rekenskap, meden han war hans nads fogte. 

	

Inventarium 	 

Oxer 	  2  st:r 
Stut  3  års . 	21/2  [!] 
Quige  1  års 	l  st:e 
Får 	  6 
Lamb 	  4  
Werckhest 	1  
Köör . . 	5  st:r. 

Udi Wastena  
then 24  novem-
ber anno etc.  65  
fick Iffuer  Mon-
son  thenne til 
skeneks aff ko-
nung  Erich.  
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Warsala en gird, renter 

Skifftes JKorn 	  2 spen 
lSmör 	  2Yå  
Ull 	  4 IA 

Dagxverker 	6 
Flesk 

	

	  1 sijde 
Inuentarium. 

Köör 	  2 st:r 
Fåår 	  2 st:r. 

Thenne  gård  gaff  salig  gamble her  Sten  Sture  till Nådendals 

clöster  anno  etc. 1490. 

Udi Pike häredt  i  Haliko sochn. 

Waltila en  gård,  renter 

Gingerds penn:r 	1 la. 
Dagxverker 	8 
Flesk 	  1 side 

Rog 	  2  pund  

Ski fftes 
 Malt 	  2 spen 

Haffre 	. 	1 span  
Böner 	 . 1/2  span 
Komålssmör . . . 3Yå  

Ull 	 6 IK  

Anno etc.  66  
: hen  15  julij ndi 
titockholm Arff- 
ved Henrikson h: 
Bads småswen 

bekommit. 

Udi Hattula häredt och sochn. 

Wassunda gård,  renter  

Hwete . 	. .  1 1/2  span 

Rog  . .  8  pund  3  spen 
Korn . .  8  pund  3  spen 

Haffre 	  1  pund 
Böner 	  4  spen 
Affradz smör . 	 40 Yä  

Flesksmör . . 	 2 5  

Affradz ull . .  	1 5  

Inventarium. 

Oxer 	  13  
Tiur  	1  
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Köör 	 .  10 

5  års 	. 	. 	1  

Stuter  4  års 	 . 	1 

2  års 	. . 	. 	2  

Stutkalffvar •  2 

4  års 	 1  

Quiger  3  års 	 2 

2  års 	. . 	. 	5  

Quigekalffuar 	 3  

Får 	  20 

Lamb 	  6  
Getter . . . 	S  

Getkillinger . 	4  

Swin 	  5  

Werckhester . 	 2  

Heste föll  1/2  års 	1  

Märföll  2  års . . 	1  

Anno etc.  1542  solde hustru  Dorothea  Peder Svenskes effter- 

lefverske för:ne Wasunda gård för  500 	ortuger högloflig och salig 

K: Göstaff ". 

Anno etc.  1542  solde för:ne hustru  Dorothea  högbete konung 

Gustaff igen för:ne gård för samme  500 .1  ortuger. 

Och effter samme gård war aff Arffvedt Henricksons byrd, 

dherföre unte konung  Erich  aff gunst och nåde Arffved Henrickson 

samme gård igen, och thet är slecten: 

Christiern. 

  

Hustru  Dorothea,  

Peder Swenskes. 

 

Hustru  Anna,  

Jacop Koos. 

Henrich Jacopson. Hustru Margreta, Hustru  Malin,  

Oloff Jacobsons i  Ingo.  Christoffer  Gröns. 

Hennes barn. 	Hennes barn. 

 

    

Arffved Henrikson.  

        

Toisessa luettelon käsikirjoituksessa sanotaan:  Anno  1531  solde 
K. M:tt (höglofflig och salig i hugkommelsse) hustru  Dorothea  Peder 
Svenskes effter:ska för:ne Wassunda gårdhen för  500  IL ort:r. 



Hustru\ 
Brita, Oloff 
Törielsons. 

\\;„,... 

Josep 
Olson  

i  .m my  
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Pä Svartesiii 
then 5  november 
anno  66. 

Udi Masko sochn. 
Hermele gård  renter  

Stadge penn. . .  12  .A 
Smör 	 2 Yå  

Inventarium til anno etc.  59.  
Köör 	 2  

För:ne gård skencte her Jöns kyrckieprest i Effre konung  
Erich.  

Eräässä toisessa saman asiakirjan kappaleessa, joka tava-
taan samassa kokoelmassa,  on  seuraava taulu ylempänä mai-
nitun Josep Olssonin, tai oikeammin hänen äitinsä Brita  For-
delin,  suvusta:  

Edempänä lueteltujen aateliston Suomessa takaisinsaamien 
tilojen joukkoon lisättäköÖn täydellisyyden vuoksi seuraavat 
pari lautakunnan pöytäkirjoissa tavattavaa tuomiota: 

* Että tuo kuninkaalle lahjoitettu tila ei oikeastaan tähän luette-
loon kuulu, on silminnähtävää. 
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1566,  Julij. Her Hogennschiel Nielsonn belanngendes enn öö, 
benempt Arielotto, hvilchen honum wardt tilldömpt — — — som 
för någre förlidnne ååhr siden, thenn tijd salighe framlidnne Kong:e 
Matt, höglåfflig i hugkommelsse, sijdzst var stadd i Finlandh, wardt 
kenndtz iffrånn Nynäss och vart lagt under Mones gårdh. — — —  

1567, 16  Junij. Wardt hustru  Malin, Per  Steenssons effterlef-
verske udaff Finlandh, tildömt Korlax godz, som för någre förlidne 
åhr seden ähr uthen all foge och orsak kändhtt iffrå hennes faders 
modersyster, benempdh hustru  Malin  på Korlax.  

1567,  Septembris. Giordhes hustru  Karin, Matz  Matzssons 
effterleffverske, frij för  then  gårdh henne kräffz i rächnecammeren 

och rydzerne brende upp anno  1556  i Lappwesi. 



Kansan oikeustapoja ja käsitteitä. 

Keräillyt ja järjestellyt  

Samuli Koski. 

Alkulause.  

Saatuani Suomen Historialliselta Seuralta pienen matka-
rahan kansanomaisten oikeustapain ja käsitteiden kokoilemista 
varten Hämeen pohjois-osissa ja luoteisessa osassa Savoa, olen 
keräillyt viimme kesän ja tämän syksyn kuluessa kansan suusta 
joukon oikeustapoja ja käsitteitä, joista enimmän osan olen 
tähän kokenut järjestellä.  Jo  vuosi sitten heräsi minussa halu 
koota aineksia tältä alalta. Viimme kevättalven kuluessa sain-
kin  yhtä ja toista kokoon kirjallisista lähteistä, käyttäen hyväk-
seni etenkin muinaistieteellisiä ja osaksi kansatieteellisiä kerto-
muksia ja kokoelmia. Näitä kirjallisista lähteistä keräämiäni 
tietoja olen myöskin käyttänyt kertomuksen täydennyksenä, 
koska niiden kautta moni nykyisempi kansan oikeustapa alku-
perältään käy selvemmäksi. Kun tämän kyhäyksen tarkoitus  
on  olla aines-kokoelman alkuna vastaisten tutkijain varalta, olen 
koettanut pysytellä paljaan kertojan kannalla. Muutamin pai-
koin sentään olen katsonut luvalliseksi yhden ja toisen yleisem-
män arvelun sovelluttamisen eri kertomusten lomaan. — Meillä 
kun ei ennemmin ole varsinaisesti tällä alalla keräyksiä tehty, 
ei minullakaan niihin ryhtyessäni ollut mitään tarkempaa oh-
jelmaa, jonka mukaan olisin tyÖskennellyt; vasta aineksien 
kertyuiinen ja niiden järjestäminen  en  vähitellen osoittanut mitä 
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olisi tarpeellista kerätä ja mistä seikoista kansalla saattaa oma- 
peräisiä oikeustapoja ja käsitteitä löytyä. 

Jyväskylässä marraskuulla 1895. 
Samuli Koski.  

I.  Perhe-suhteista.  

a)  Avioliiton solmimisesta yleensä. 

Kieleemme juurtunut sana naimiskauppa viittaa puolestaan 
siihen alkuperäiseen käsitykseen, mikä esi-isillämme entisinä 
aikoina oli avioliiton solmimisesta. — Nimitys avioliitto, jonka 
meidän aikamme käsityksen mukaan voinee sanoa tarkoittavan 
laillisesti elinkaudeksi solmittua yhteis-elämää miehen ja naisen 
välillä, käsitettiin kenties alkujaan vähän laajemmin. Muuta-
missa häätavoissa kerrotaan nimittäin, että, kun sulhasen ja 
morsiamen välillä jo oli itse asiassa sovittu kihlautumisesta, 
kävivät sitten sulhasen omaiset morsiamen kodissa „liitolle" 
tämän omaisten kanssa, joten siis tuo aviollinen yhtymys olisi 
laajemmin käsitettynä myÖskin liitto kahden perhekunnan vä-
lillä. (Vrt. NordstrÖm,  Svenska  samhällsförfattningens  historie,  
II, s. 11  ss.)  

Paitsi edellä mainittua naimis-kauppaa oli esivanhemmil-
lamme muitakin avioliiton solmimis-tapoja, vaikkeivät ne kum-
minkaan ehkä olleet yhtä yleisiä. Tunnettua  on,  että suoma-
laiset ennen vanhaan ryöstämällä vaimoja itselleen hankkivat, 
kuten kansanrunoudessammekin siitä  on  todistuksia säilynyt. 
Tästä lausuu Ahlqvist: .„Morsiamen ryÖstÖ oli esi-isillämme, 
niinkuin nyt vieläkin muutamilla suomensukuisilla kansoilla, 
vallitsevana tapana. Sulhasen tuli näet tytÖn isälle maksaa 
lunnaat, usein sangen suuretkin, mutta jos hän köyhyyttänsä 
ei voinut niitä suorittaa, niin hän ryÖstämällä morsiamensa 
anasti, tavallisesti tämän suostumuksella.  Asia  sovittiin sitten 
tytön vanhempien kanssa." — Sitäpaitsi  on  Kalevalan uroista 
kertomuksia kuinka  he  erinomaista sankarimaisuutta osoittavilla 
ansiotöillä mielitiettynsä vihdoin saivat omikseen. 

Esimerkkinä edellä lausutun valaisemiseksi mainittakoon 
seuraavaa: 
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Naimiskauppa : Kun Lemminkäinen kehoittaa entistä ase-
toveriaan Tieraa sotaan lähtemään, vastaavat Tieran omaiset: 

Ei Tiera sotahan joua, 
Tieran tuura tappelohon; 
Tiera on tehnyt kuulun kaupan, 
Ikikaupan iskenynnä,  
Vast'  on nainut naisen nuoren, 
Ottanut oman emännän 1). 

Myöty nainen laulaa Kantelettaren 2)  II  kirjan 163 runossa: 

Naitihin minä talolle, 
Myötihin mä miehelähän. 

Tyttö vastaa kosijalleen Kntrn  III  kirj.  56  runossa: 

Eikä arvellut emoni, 
Ei luvannut vanhempani 
Neittä myötävän turulla, 
Tarittavan tanterella;  
Turull'  on  tupakan kauppa,  
Tamman  kauppa tanterella, 
Neito myöähän tuvassa, 
Katon alla kaupitahan. 

Ennen vanhaan mÖivät suomalaiset tyttäriänsä miehille 
niinikään kuin muutakin tavaraa. 

Tanterella  tamman  kauppa, 
Tyttären ison tuvassa. 

Jota enempi kansa  on  valistunut, sitä enempi  on  tämä kau- 
pankäynti hävinnyt  3).  

Nainen laulaa tytärtä tuutiessaan Kntrn  II  kirj.  189  runossa: 

Pitäisipä piikasien 
Kahen puolensa katsella, 

1) Kalevala XXX; 85-90. 
2) Toinen painos, jota myöskin seuraavat lainaukset tarkoittavat. 
3) R. K.  43 osa. —  R. K.  = Reinholmin muinaistieteeliset kokoelmat. 
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Ennen kihlan ottamista, 
Kauppahan rupeamista. 

Kantelettaren  II  kir  j.  208 runossa nainen taasen valittaa 
tehneensä huonon kaupan: 

Tein kaupan kallallisen, 
Syrjällisen synnyttelin; 
Otin hurjalta hopiat, 
Kullat mieron kulkijalta,  j. n. e.  

Kahdessa viimmeksi kerrotussa esimerkissä ilmenee se myö-
hempi käsitys, että neito itse puolestaan tekee kaupan ja edelli-
sessä onkin jo kaupan käsite siirtynyt kihlan ottamiselle. 

Huomautan vielä Väinämöisen ja Joukahaisen kilpalau-
lantoa, jossa Joukahainen tappiolle jouduttuaan lupaa Väinä-
möiselle kaikenlaista tavaraa, mitä parasta hänellä oli, „hen-
kensä lunastimeksi", jopa viimein oman sisarensakin. 

Kun pyÖrrät pyhät sanasi, 
Luovuttelet luottehesi, 
Annan Aino siskoseni, 
Lainoan emoni lapsen 
Sulle pirtin pyyhkijäksi 1). 

Naisen ryöstö: Lemminkäinen turhaan kosiskeli kuului-
sata, suurisukuista Saaren Kyllikkiä. Hän oli jo lemmenpauloi-
hinsa viekoitellut kaikki muut Saaren immet, mutta Kyllikki 
yhä pysyi kylmänä, niin että Lemminkäiselle ei muuta neu-
voksi kuin ryöstää hänet ja senpä hän tekikin, ajaen 

Orihillansa omalla, 
Valitulla varsallansa 
Keskelle kisaketoa, 
Kaunokaisten karkeloa; 
Reutoi Kyllikin rekehen, 
Koppoi neien korjahansa, 
Tuon asetti taljallensa, 

1) Kalevala  III;  457-461. 
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Liitti liistehyisillensä. 
Laski ruoskalla hevoista, i)  j. n. e.  

Samanlainen tapaus kerrotaan Ilmarisesta, kun hän ensim-
mäisen vaimonsa kuoltua meni Pohjolaan toista tytärtä pyytä-
mään. Hän nimittäin, kun ei suosiolla saanut, otti sen ryöstä-
mällä: 

Saautti tytön samassa, 
Käärälti käpälihinsä, 
Läksi tuiskuna tuvasta, 
Riepsahti rekensä luoksi, 
Työnnälti tytön rekehen, 
Koksahutti korjahansa, 
Läksi kohta kulkemahan, 
Valmistui vaeltamahan 2). 

Kantelettaren  III  kirjan 22 runossa kerrotaan kuinka Kul-
lervo Kalevan poika ryösti neien: 

Ken ihanin impyistä, 
Kassapäistä kaunokaisin, 
Sen hän koppoi koprihinsa;  j. n. e.  

Samaten kerrotaan 23 runossa veenkantaja Annista: 

Sulho purren partahalta, 
Koppoi neien purtehensa, 
VyÖvasken venosehensa. 

Niinikään Kojosen poika (24 runossa): 

Koppoi neien korjahansa, 
Koppoi ruoskalla hevoista. 

Esimerkkinä nykyisemmältä ajalta otan tähän seuraavan 
kertomuksen 0.  A.  ForsstrÖmin teoksesta „Kuvia Raja-Karja-
lasta", s. 161 ja 162: 

') Kalevala  XI;  199-207. 
2) Kalevala XXXVIII; 115-122. 
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„Salmissa ja Suojärvellä oli ennen aikaan naisen ryöstö 
yleisenä tapana. Samoin Aunuksen Karjalassa. Nuoret  
het  kumpasellakin puolen rajaa ryöstivät lemmittynsä. Suos-
tuttiin vaan „neidjizen tshomahizen" kanssa ajasta ja muista 
seikoista; neitonen rekeen ja täyttä laukkaa yli rajan. Täällä, 
sulhasen kotipitäjässä vihittiin nuori pariskunta aviomieheksi 
ja -vaimoksi.  Asia  oli silloin auttamattomissa. Minkä kirkko 
kerran oli yhteen liittänyt, sitä ei sopinut enää ihmisten purkaa. 

Niin omituiselta kuin tuo kuuluukin, tapahtuu näitä nai-
sen ryöstöjä vieläkin Salmissa. — Salmin Mantshinsaarella eli 
noin kymmenisen vuotta sitten pohatta talonpoika. Häntä kut-
suttiin „Mantshinsoaren gubernyÖriksi". Hänellä oli tytär  soma  
ja kaunis, jota vanhemmat vastoin hänen tahtoaan aikoivat 
naittaa eräälle rikkaalle sen puolen kauppiaalle. Tyttö itse oli 
rakastunut nuoreen aunukselaiseen. Tämä olikin pyytänyt nei-
toa vanhemmilta, mutta turhaan. Tahtoivat väkisin naittaa ty-
tärtään tuolle rikkaalle kauppiaalle, joka päälle päätteeksi jo oli 
vanhanpuoleinen. Kyllähän  se  rakkaus itsestään tulee rikkaassa 
koclissa, arvelivat vanhemmat. Siis tuo ikivanha ja aina uusi 
tarina, josta löytyy niin lukemattomia toisintoja.  

Jo  vietettiin eräänä talvisena päivänä kihlajaisia „Mantshin-
soaren  b  bernyörin" talossa. Juuri ennen juhlamenojen alka-
mista pujahti morsian pihalle. Täällä oli armas vuottamassa, 
koppoi neien korjahansa, vei matkoihinsa. 

Vuotetaan, vuotetaan morsianta,  „a  ei kuulu". Viimein 
selveni asia. Nähtiin lumessa hevosen ja reen jäljet Mantshin-
saaresta mantereelle päin. 

Pakolaisia ajettiin takaa, mutta hekin olivat siltä varalta 
varustautuneet. Olivat määrä taipaleille sijoittaneet vereksiä 
hevosia. Yli rajan, Aunukseen, pääsivät kuin pääsivätkin pako-
laiset, menivät papin luo ja vihittiin. Vanhemmilla ei muuta 
neuvoi kuin antaa rakastuneille anteeksi, kun nämä jonkun 
ajan perästä laillisesti vihittynä aviopariskuntana tulivat „adi-
woih",  s. o.  heitä tervehtimään." 

Forsströmin kertomuksesta näkyy, että neitosen ryöstÖ 
meidän aikoinamme tapahtuu vaan asianomaisten, impyitten ja  
sulhojen,  keskinäisestä suostumuksesta vasten vanhempien tah-
toa, jota vastoin vanhan ajan sulhasmiehet veivät kaunokaisiaan 
vasten näiden omaakin tahtoa. 
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Ansiotyöt: Väinämöinen lähti kosiomatkalle Pohjolaan, 
mutta Joukahaisen vainon takia oli matka päättyä kovin has-
susti. Viimmein hän kuitenkin kurjassa tilassa saapui Pohjolaan, 
jossa hänet otettiin mitä parhaiten vastaan. Mutta vaikka häntä 
sittemmin kaikin tavoin pidettiin hyvänä, alkoi hän ikävöidä 
kotipuoleen. Pohjolan emäntä lupasikin hänet sinne laittaa ja 
vieläpä antaa tyttärensä, ihanan Pohjolan neidon hänelle puoli-
soksi, jos takoisi Sammon Pohjolaan: 

Taiatko takoa Sammon, 
Kirjokannen kalkutella 
Joutsenen kynän nenästä, 
Maholehmän maitosesta, 
Yhen ohrasen jyvästä, 
Yhen uuhen villasesta, 
Niin annan tytön sinulle, 
Panen neien palkastasi, 
Saatan sun .omille maille, 1)  j. n. e.  

Siinä se sankarin tehtävä, millä Pohjolan neito oli saavu-
tettavissa. Ja siihen liittyy pitkä jakso muitakin ansiotöitä, 
joiden kertominen osaltaan todistaa Suomen kansan eepillisen 
kuvausvoiman suuruutta. — Väinämöinen ei sanonut voivansa 
Sampoa takoa, vaan lupasi lähettää Seppo Ilmarisen ja pääsi 
niin paluumatkalle. Mutta matkallaan keksii hän Pohjolan nei-
don taivon kaarella kultakangasta kutomassa ja ihastuen häneen 
pyytää neitoa vaimokseen. Neitonen vastailee Väinämöiselle 
veitikkamaisesti, mutta lupaa tulla, jos Väinämöinen voisi suo-
rittaa seuraavia koetustöitä: 

Jospa jouhen halkaseisit 
Veitsellä kärettÖmällä,  
Munan  solmuhun vetäisit 
Solmun tuntumattomaksi  5).  

Kun kiskot kivestä tuohta, 
Säret jäästä aiaksia, 

1) Kalevala  VII;  311-319. 
2) Kalevala  VIII;  95-98. 
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Ilman palan pakkumatta, 
Pilkkehen pirahtamatta  1).  

Sillenpä minä menisin, 
Kenp'  on  veistäisi  venosen  
Kehrävarteni muruista, 
Kalpimeni kappaleista  2).  

Väinämöinen, jolle' ei veneen veisto onnistunut, kehoitti 
kotiin tultuaan seppo Ilmarista Pohjolan neittä noutamaan, 
sanoen: 

Kun saatat takoa Sammon, 
Kirjokannen kirjaella, 
Niin saat neion palkastasi, 
Työstäsi tytön ihanan 3). 

Useita muitakin esimerkkiä on tavattavina kansanrunou-
dessamme ansiotÖistä, joiden lukumäärä tavallisesti on kolme, 
mutta niistä ei nyt tässä sen enempää.  

b)  Kosiominen. 

Kosiominen katsotaan sulhasen oikeudeksi ja velvollisuu-
deksi. Milloin se sattuu morsiamen .puolelta, pidetään sitä kun-
niaa alentavana. Esimerkkinä tästä, mikä lienee leikkiä, olkoon 
mainittu Tuuterin tapa: 

Tuhm' on laatu Tuuterissa, 
Kun neiet kosissa käyvät, 
Akat jouhessa ajavat 4). 

. Piika on tupella. Mäntyharjun kirkkomäellä on kihlaa-
mattomalla neitosella puukoton tuppi vyöllä. Kosija pistää sii-
hen puukkonsa. 5). 

Tämän tavan todenperäisyyttä vahvistaa vielä seuraava, 
eräältä Etelä-Pohjanmaan mieheltä kuulemani juttu: Muutamia 

') Kalevala  VIII;  109-112. 
2) Kalevala  VIII;  123-126. 
3) Kalevala  X;  97-100. 
4) Kanteletar  I  kirj. 80 runo. 
4) Eurén, kts.  R. K.  21 osa. 
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vuosikymmeniä takaperin oli Mikkelin puolessa jossain kihlajais-
tilaisuudessa puhemies lausunut: 

Täss' on tyttÖ tupelle tullut, 
Vaimo varrelle, venynyt,  j. n. e.  

Paitsi että sulhanen itse pyytää neitoa,  on  useasti taval-
lista, jotta myöskin kosiomies  on  koko asian alkuunpanijana 
sulhasen puolesta. Niinpä Jalasjärvellä esiin. tarkoittaakin sana ko-
siminen ainoastaan sitä tointa, kun sulhasen asiamies —  k  o s  iam-
mies  1)  — pyytää neitosta joko hänen vanhemmiltaan tai sekä 
tytön että vanhempain yhteistä suostumusta. 

Vaikka suomalaisilla ennen muinoin oli vanhempain valta 
niin  suuri, että heidän oikeudekseen katsottiin myÖdä tyttäriään, 
ei myöskään puutu esimekkejä siitä, että tyttäret itse antoivat 
kosijalleen ratkaisevan vastauksen vieläpä tietäen sen olevan 
vasten vanhempain tahtoa. Niinpä VäinämÖinen kosiessaan 
Joukahaisen sisarta, Ainoa, sai tältä kieltävän vastauksen, vaikka 
Aino tiesi äitinsä hartaasti toivovan Väinämöistä vävykseen  2).  
Samaten tuo akkavallan esikuva, Pohjolan emäntä kehoittaa 
tytärtään menemään Väinämöiselle, mutta tytär vastaa : 

Oi on maammo, kantajani, 
Oi emo, ylentäjäni! 
En mene osan hyvyylle, 
Enkä miehen mielevyylle, 
Menenp' on otsan hyvyylle, 
Varren kaiken kauneuulle; 
Eikä neittä ennenkänä 
Ei ole myÖtynä eloihin, 
Neiti on ilman antaminen, 
Ilmariselle sepolle,  
Ku  on Sampuen takonut, 
Kirjokannen kalkutellut 3). 

1) Henkilöstä, joka  on  pappilassa todistajanakuulutuskirjaa otettaessa, 
käytetään tavallisemmin nimitystä puhemies. Muuten onkin usein puhe-
miehenä juuri kosiammies, vaan ei aina.  

2) Kalevala  IV; 21-30. 
3) Kalevala  XVIII;  637-648.  
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Ja niin kävikin, että Ilmarinen sai neitosen, mutta vasta 
sitten kun oli vielä Pohjolan emännän määräämät kolme ansio-
työtä suorittanut 1). 

Miten neittä on pyydettävä, sitä kuvataan tyttöjen lau-
lussa, Kntrn  II  kixj. 26 runossa, mikä jo viittaa uudemman-
aikaisiin kosimistapoihin: 

Elä pyyllä neittä pyyä, 
Oravalla morsianta, 
Eläkä vaskella valitse, 
Tinaisilla tieustele! — 
Saat pyyllä pyhänpitäjän, 
Oravalla oikullisen, 
Vaskella valehtelijan, 
Tinaisilla tienkävijän. 
Kysy kullalla tytärtä, 
Hopialla morsianta, 
Sormuksilla suosittele, 
Silkkinauhoilla sitele; 
Kuulu kullalla kosivi, 
Hopialla huolittavi, 
Sormuksilla .suosittavi, 
Silkkinauhoilla sitovi.  

c)  Kihlain anto. 

Kihlaamisella on varmaankin alkujaan ollut laajempi mer-
kitys kuin nykyään; sitä todistaa nimitys kihlakunta, jonka 
Ferd. Forsström otaksuu johtuvan siitä, että „Suomessa kililo-
jen kautta ruvettiin yhteen kuntaan ja kunnan miehet olivat 
yhdessä liitossa kaikissa yhteisissä asioissa." 2) 

Tupakaiset eli kihlajaiset kreikanuskoisilla Karjalassa: En-
sinnäkin tulee sulhaskansa muka aavistamatta iltayöstä; seuraa 
sitten tervehdykset ja kyselyt sekä sen jälkeen syöminen ja 
kestitseminen. Syötyä latoo kosiomies ruuan maksuksi pöydän 
seteliä täyteen, josta isäntä yhden ottaa. — Sitten määrätään 
milloin on kihlat takaisin annettavat, jos tyttö kihlausta katuu. 

1) Kalevala  XIX.  
2) Kirjoituksia lakiasioista,  I  osa,  s. 26.  
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— „Tästä huomataan, että kihlaaminen tapahtuu ainoastaan kau-
pan nimellä, vaikkei siinä itse asiassa mikään kauppa enää 
kumminkaan ole  1)."  

Rahanjaolla käytiin ennen muinoin Rautalammilla. Sul-
hanen puhemiehen kanssa meni morsiamen kotiin, kun ennen 
jo oli suostuttu kihlauksesta, ja silloin annettiin rahoja sekä 
morsiamelle että hänen vanhemmilleen. MyÖskin muille mor-
siamen likimmille sukulaisille annettiin vähän rahoja, mille rupla, 
mille  3/2  ruplaa. Kun näin oli kihlattu, sanottiin „tytÖn olevan 
pojan rahoissa". (Vrt. Nordström  in. t. II, s. 16.)  

Karstulassa vanhat ihmiset kertovat ennen olleen tapana 
että, kun sulhanen puhemiehen kanssa oli käynyt pappilassa 
kuulutuslupaa saamassa ja sieltä palannut, menivät  he  morsi-
amen kotiin, jossa puhemies kyseli morsiamen vanhemmilta sekä 
muorilta ja vaarilta ynnä yleensä koko  talon  väeltä: onko nyt 
kauppa tehty. Kun kaikki siihen vastaa myöntyvästi, niin 
puhemies pudottaa kihlat -- sormukset, huivit  y.  m.  — mor-
siamelle. — Kihlajaispidoissa oli sulhasella kolme renkiä, joiden 
tuli  m. m.  vartioida morsianta, ettei häntä saataisi varastaa. 
Ja  se  oli renkien häpeä, jos morsian saatiin yöksi viedä piiloon. 
— Niinikään Karstulassa vieläkin silloin tällöin varakkaiden 
kesken  on  tapana antaa kihloiksi morsiamelle rahaa, jopa  200  
mk., ja morsiamen isälle ja äidille  100  kummallekin. Rahat 
antaa puhemies, joka sulhasen mukana tulee taloon. Kansa 
kertoo vanhemmille annettavan siitä syystä, kun  he  ovat hoita-
neet ja kasvattaneet tyttärensä. 

Kihlauksen purkamisesta. Mikä oikein kahlataan ei sitä 
enään pureta kolmia yÖtä vanhempana, harvoin silläkään ajalla  2).  

d)  Häämenoista. 

Ennen häitä kulki morsian keruulla kyläisten, etenkin sul-
hasen omaisien ynnä muiden sukulaisten ja tuttavien luona, 
saaden miltä sukkia, miltä villoja  j. n. e.  Morsiamen seuralais-
naista keruumatkalla kutsuttiin päistärsäkiksi. (Rautalampi, 
Vesanto, Viitasaari.) — Samaten näin vielä kymmenen vuotta  

1)  A.  0. Heikel Kansatieteellisiä tutkimuksia Karjalassa U. Suome- 
tar 1880, n:o 127, lisälehti. 

-) Elias Raussin kertomus häätavoista Virolahdella,  R. K.  43 osa. 
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sitten Kauhavalla morsiamen keräämässä ja olen kuullut muual-
lakin Etelä-Pohjanmaalla sitä tapaa ennen noudatetun. 

Tärkeimpiä seikkoja häämenoissa oikeustavan kannalta  -on  
huomentuopin juonti, joka  on  ollut yleistä kaikkialla, missä sitä 
olen tiedustellut; 	vieläkin kansa panee suurta arvoa siinä ti- 
laisuudessa tehdyille lupauksille. 

Viipurin läänissä kun huomentuoppia juodaan istutaan 
tuvan ympäri ja luvataan antaa jotakin morsiusparille. Lupaus 
annetaan usein paljaalla ääntämisellä, joka ilmoittaa mitä lu-
paaja tarkoittaa. Ammuminen esim. merkitsee että ammunut 
antaa morsiusparille lehmän, hirnuminen hevosta, määkyminen 
lammasta  j. n. e.  Tuonlaisen lupauksen täyttämistä vaaditaan 
hätätilassa oikeuden käynnillä.  Jos  esim. tuomari kysyy to-
distajilta: „hirnuiko?" ja nämä myöntävät että „hirnui", niin 
katsoo tuomari kansan tavan nojalla todistetuksi, että hirnunut  
on.  luvannut morsiusparille hevosen  1).  —  Fil. kand.  Alava 
mainitsi minulle, että tuollaisen lupauksen rikkomisesta saattaa 
vielä saada haukkumanimenkin sen eläimen mukaan, jonka 
ääntä  on  matkinut. 
• Häämenoissa Rautalammilla ja Vesannolla otan tähän vä-

hän laajemmin: Ensiksi pidettiin morsiamen kotona läksiäiset 
ja sitten vasta sulhasen kotona seurasi itse häät. Läksiäisten 
Aitoon kuului myöskin kylpeminen, jonka ohessa monenlaisia 
taikatemppuja. (Vrt. Nordström  m. t. II, s. 21). Jos  matka morsi-
amen kotoa sulhasen kotiin oli lyhyt, niin morsianta „juohet-
tiin" ja pelimanni soitti „juohtomarsia". Kun morsiussaatto 
sitten näin tavoin puhemiehen seuraamana saapui sulhasen ko-
tiin, alkoi puhemies anella yösiaa sulhasen isältä. Tämä aluksi 
vastustelee heitä kaikin tavoin, moittien kykenemättömiksi ja 
talolle vahinkoa tuottaviksi, mutta suostuu kuitenkin vihdoin 
että  he  saavat jäädä yhdeksi yöksi. — Huonaentuopin juonti ja 
antinzet. Menettelytapa oli seuraava: Ensin tulee ulkoa  (mor,  
siamen tavara-aitasta) viuluniekka marsia soittaen tupaan ja 
asettuu pÖydän taakse; heti hänen jälessään seuraavat perättäin  

1)  Yliopp. Renvall, R. K.  21  osa. 
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puhemies, sulhanen, morsian ja morsiustytöt asettuen hekin 
pitkäin pöytäin taakse. Soiton tauottua pitää puhemies puheen, 
huomauttaen kuinka on syöty ja juotu ja nyt olisi se taloon 
korvattava 1). .Sitten asetettiin sulhasen ja morsiamen eteen 
vadit ja kolmas vati seurakunnan vaivaisille. Paitsi rahaa, joka 
nyt oli tavallisinta, annettiin huomentuoppiin muitakin lahjoituk-
sia, lupaamalla hevosia, lehmiä tai muuta sellaista. Kun näin 
oli lahja annettu, alkoi puhemies 2) ylistellä lahjoittajaa ja ju-
listi läsnäoleville lahjan suuruuden kymmeniä kertoja isommaksi. 
Lahjan annettua astui lahjoittaja toisen pöydän luokse juomaan. 
Tätä juontia saatettiin uudistaa monikertaan. Samassa tilai- 
suudessa morsian jakeli niitä lahjoja, mitä hän ennen oli häi-
den edellä kerännyt ja itse valmistellut; niitä kutsuttiin kapi-
oiksi eli antimiksi. Lahjoja morsiamelta saivat etupäässä sulha-
sen vanhemmat sekä veljet, sisaret ynnä muut sukulaiset. 
Soittajalle annettiin paita, sukulaisille sukkia, lapasia  y.  m. 
Sulhasen äidille antoi morsian koko puvun, jos oli rikas. — 
Mitä muuten huomentuoppia juotaessa luvattiin vasta suorittaa 
eli antaa, sitä katsottiin niin sitovaksi, ettei koskaan tullut 
kysymykseen sellaisen lupauksen peruuttaminen. — Huomen-
tuopin juotua seurasi morsiamen tanssittaminen, jolloin myöskin 
annettiin rahoja; ja kun yksi sai tanssitetuksi alkoi toinen. Vih-
doin kun morsiamen tanssittaminen alkoi loppua, tahdottiin 
häntä viedä ulos, mutta silloin aina joku sanoi: minä lunastan 
vielä morsiamen sillä ja sillä hinnalla. Tanssittaessa pidettiin 
antivaatteet päällä, jotka huomentuoppia juotaessa oli annettu. 
— Morsiamen tanssittamisen jälkeen seurasi samaten sulhasen 
tanssittaminen. 

Korpilahdella annetaan kapiota morsiamen puolelta, kun 
morsian ensimmäisen kuulutuksen jälkeen menee sulhasen ko-
tiin kaaso-nainen mukana. Kaaso antaa lahjat sulhasen omai-
sille: sukkia, lapasia, nenäliinoja  y.  m. Häätilaisuudessa antaa 

1) Toisinaan alkoi huomentuopin juonti virrellä: 

,Tämän pariskunnan muistoksi  
Tää  huomentuoppi juodaan,  j. n. e.  

2) Puhemiehen siasta oli toisinaan kenkkeri lahjoja julistamassa. 
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morsian anopilleen ja apelleen paidan kumpasellekin, joskus 
vielä tyynyjä ja täkkejä. 

Huomenkuppia juotaessa istui morsiuspari pÖydän takana 
ja heillä oli edessä peitetty talrikki eli kuppi morsiamelle ja 
toinen vaivaisille. Kuka joi paljon rahaa huomenkuppiin,  se  
sai • morsiamelta lahjoja (morsiamella oli varustettuna paitoja, 
sukkia, lapasia, nenäliinoja  y.  m).  Lahjoituksia etupäässä teki-
vät sulhasen ja morsiamen vanhemmat. (Laukaa, Viitasaari.) 

Huomenpikaria juodaan Karstulassa seuraavana aamuna 
häiden jälkeen. Ja siinä tilaisuudessa sukulaiset ja tuttavat 
lupaavat huomenpikariin yhtä ja toista, mikä lupaa hevosen, 
mikä lampaan, lehmän, jyviä, makuuvaatteita  y.  m.  Tätä lu-
pausta pidetään lujana, niin että  se on  suoritettava, vaikka 
lupaaja katuisikin. 

Etelä-Pohjanmaalla vastaa talterikille paneminen huomen-
tuopin juontia. Talterikille pannaan rahaa. Kuulin kerran ju-
teltavan Seinäjoella, että siellä ennen vanhaan oli muuan  talon  
isäntä „pannut talterikille" kokonaisen niityn tyttärensä häissä. 
Tytär naitiin Nurmoon puolelle ja  nutty  joutui maanmittarin 
kirjoihin ja kuuluu vieläkin samalle talolle Nurmoossa, vaikka  
se on  aivan erillään Nurmoon piiriä seinäjokisten  maiden  kes-
kessä. 

Laukaan tuomari Hjelt kertoi joku vuosi sitten Pihtipu-
taalla erään talollisen vävyn haastattaneen appensa oikeuteen 
huomentuoppiin lahjoitetusta talosta. Appi oli näet luvannut 
vävylleen erään pienemmän  talon  eikä sitten pitänytkään lupaus-
taan. Lupaustaan ei hän oikeudessakaan voinut tyhjäksi tehdä, 
mutta sanoi sillä ei totta tarkoittaneensa, ja kun asia koski 
kiinteimistöä eikä vävyllä ollut edes mitään lahjakirjaa eli muuta 
asiapaperia esiintuotavana, kumottiin hänen kanteensa. 

Jääskessä  on  tapana että häihin kutsuttujen vieraiden tu-
lee kestitä avioparia seuraavana talvena. Oikeuden käynti voi 
syntyä, jos ei  he  sitä  tee 1).  

Häämenoihin kuuluvana mainittakoon vielä, että akkaval-
lan vahvistamiseksi oli morsiamen tapa vihittäessä astua jal-
kansa sulhasen jalan päälle ja samaten pappilasta kotiin tultua 
häävirttä veisattaissa. (Karstula, Korpilahti.)  

1) Varatuora. Felix Meehelin, R. K. 21  osa.  
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e)  Myötäjäiset. 

Vanhempina aikoina  on  myötäjäiset olleetkin melkein  se  
ainoa perintö, mitä tyttärille annettiin. (Vrt. Nordström  m.  t.II,  s. 
32  ss.  —  N. K:n  16  luku. —  P. K.  12: 9.)  — Muuten ei ollen-
kaan ole tarkemmin määrättyä mitä ja kuinka paljon myÖtä-
jäisiksi annetaan  1).  Tavallisinta  on  esim. Rautalammilla, että 
annetaan lehmä, lammas, hevonen, sirppi ja viitake sekä vuode-
verhoja, niinkuin nahkaset, täkit  y.  m.  Samantapaisia  on  myö-
täjäiset muuallakin, missä niitä tiedustelin. Jalasjärvellä ja 
yleensä Etelä-Pohjanmaalla ei sentään juuri sänkyvaatteita ole 
tapa antaa varsinaisina myÖtäjäisinä, sillä pienemmässäkin ko-
dissa tyttäret pitävät omana kunnianaan koota erikoisomaisuu-
deksi sänky- ja pitovaatteita. Mutta sen siaaii  on  hyvin taval-
lista että missä  on  varaa hevosen antaa siellä annetaan myöskin 
reki ja rattaat sekä kirves, kuokka ja lapio. — Myötäjäisiksi 
Laukaassa tavallisesti vähempivaraisetkin ihmiset antava lehmän, 
ja saamamiehen (velkojan) ei katsota voivan vanhempien menet-
telyä vastaan muistuttaa. Samaten, jos vanmmille lapsille olisi 
runsaamminkin annettu myÖtäjäisiä ja sitten olosuhteiden muut-
tuessa nuoremmille ei enään riittäisi mitään, ei katsota vanhem-
pain lasten olevan puolestaan mitenkään velvoitettuja korvaa-
maan. 

') Kalevalan XXV; 297-313:ssä kerrotaan myötäjäisistä: 

„Eikä neiti tyhjin tullut, 
Oli turkit tuotavana, 
Vaipat vasta saatavana, 
Ja verat ve'ettävänä." 

„Paljo on tällä neitosella 
Oman värttinän väkeä, 
Oman kehrän kiertämätä, 
Oman hyppisen hyveä, 
Vaattehia valkehia, 
Talvi-sotkun suorimia, 
Kevät-päivän valkomia, 
Kesäkuien kuivomia: 
Hyvät hurstit huilahukset, 
Päänalaiset pällähykset, 
Sivallukset silkkihuivit, 
Vilahukset villavaipat." 
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Huomenlahja. Rautalammilla pitää apen välttämättömästi 
antaa huomenlahjaksi 1) nahkanen eli vuodevällyt. Nainut mies 
muistutti siitä turhaan appeansa ja haastoi hänet viimein käräjiin. 
Appi tuomittiin kansan tavan nojalla antamaan nahkanen vä-
vyllensä. Tuomarina oli silloin Westzynthius, joka lausui tuo-
mionsa ruotsalaisessa runomuodossa 2). 

f) Avioliiton esteet, avioero, monivaimoisuus. 

Mitä avioliiton esteisiin tulee, niin siinä kohden on 
voimassa oleva laki siihen määrin velvoittavaa, ettei kansan 
tapa saata siitä juuri poiketa. — Mitä ensinnäkin sulhasen ikään 
tulee, niin sattuu kyllä joskus .tapauksia, jolloin 18 vuotta nuo-
rempi nuorukainen haluaisi avioliittoa solmia. Monasti yhty-
vät avioliittoon myÖskin hyvin eri-ikäiset henkilÖt ja silloin ta-
pahtuu se enimmäkseen aineellisista syistä. — „Kuka kÖyhän 
nai?" — „TOinen kÖyhä toisen köyhän:" on melkein yleinen 
sääntö. „Vakka kautensa valitseepi", on tunnettu sananlasku 
Jalasjärvellä. Jos vanhemmat ja sukulaiset pyytävät avioliittoa 
estää, niin enimmäkseen sekin tapahtuu aineellisista syistä, 
joskus myöskin toisen huonon käytöksen (juoppouden, tuhlaa-
vaisuuden, laiskuuden ja haureellisuuden) takia. — Noin 20 
vuotta takaperin oli siveelliset olot Jalasjärvellä surkuteltavalla 
kannalla. Niinpä oli melkoinen määrä olemassa pariskuntia, 
jotka olivat lukutaidottomia, ripilläkäymättömiä ja siis vihki-
mättÖmiä, mutta elivät kuitenkin kaikin puolin velvoittavaa yh-
dyselämää ja siittivät lapsia. Harvoin sattui että toinen olisi 
ollut lukutaitoinen, sillä katsantokanta oli ja on semmoinen, 
että • pitää ensin „hakea lusikkansa pappilan sian-pöntöstä", 
ennenkuin sopii ruveta „friiailemaan" (sanotaan myöskin: pitää 
päästä „ihmisten joukkoon", — ripilläkäymätöntä nimitetään 
näet „vasikaksi"). Ylimalkaan pidetään ripilläkäymätÖmtä ta-
vallaan alaikäisenä. — Sukulaisuus lasketaan suoraan alenevissa 
ja ylenevissä polvissa sekä sivusuvussa serkuksiin saakka, mutta 
ei juuri sen kauvemmaksi. 

Avioeroja itse asiassa tapahtuu useamminkin kuin niitä 
oikeudessa myÖnnetään, syystä että tavan kannalta voi olla  pal- 

1) Tässä lienee huomenlahjalla ymmärrettävä myötäjäislahjaa. 
2) H:fors Mgbld,  R. K.  21 osa. 
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jon  useampia päteviä syitä eroon kuin mitä laki hyväksyy. 
Niinpä voi erimielisyys taloudellisissa toimissa ja omaisuuden 
hallinnossakin olla siksi raskas syy, että puolisot kokonaan 
erkanevat toisistaan, ja sellaisissa tapauksissa papiston ja naa-
purein neuvot ovat tehottomampia kuin haureellisuuden rikok-
sissa. — Että mies hylkää useammin vaimonsa kuin päinvas-
toin, johtuu myÖskin miehen vallasta vaimoonsa nähden. — 
Kantelettaren  I  kirj.  130  runossa lausutaan syystä avioeroon: 

Moni on neito naitaessa, 
Orpana otettaessa, 
Portto poisajettaessa, 
Luosku luovuteltaessa. 

Monivaimoisuudesta ei juuri saata puhua. Eikä ole tutkimuk-
set ratkaisseet ovatko esivanhempammekaan monivaimoisuutta 
tunnustaneet oikeutetuksi. Ainakin kansanrunoudessamme on 
yksivaimoisuus tunnustettuna. Niinpä lausuu Lemminkäisen 
äiti pojalleen: 

„Ohoh Ahti poikaseni! 
Sull' on Kyllikki ko'issa, 
Kotinainen korkeampi; 
Kamala on kaksi naista 
Yhen miehen vuotehella." 1) 

Omituisuutena mainitsen Jalasjärven Koskuenkylästä per-
heen, jossa miehellä on kaksi emäntää. Ensimmäinen niistä 
on vihitty vaimo ja myÖhempi talouden pitäjä. Laillisen vai-
mon kanssa on ollut ainakin yksi lapsi, mutta emäinnöitsijä on 
hedelmätöin. Kaikellaisista talouden tehtävistä vastaa emän-
nöitsijä ja esiintyy kaikkialla perheen vaimon tavoin. Mies 
pitää enemmän emännÖitsijästään, mutta ei vihaa vihittyäkään 
vaimoa ja soisi kyllä tälle eläkkeen, jos hän tahtoisi eri pÖy-
tään ruveta. 

1) Kalevala XII; 118-122. 
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Perheen jäsenten keskinäinen suhde. 

Perhekunta  on  suomalaistenkin alkuperäisin yhteiskunta-
muoto, mistä sittemmin laajemmat yhteiskunta-muodot ovat 
heimolaisuuden pohjalla kehittyneet. (Vrt. Forsströmin edellä 
lausuttua ajatusta kihlakunnasta ja  Y. K.  Yrjö-Koskinen Suoma-
laisten heimojen yhteiskuntajärjestyksestä pakanuuden loppu-
aikoina,  ss.  167-169.)  Perhekunnan päänä oli kantaisä, hänen 
kuoltuaan siirtyi isännyys vanhimmalle veljeksistä. — Nykyään-
kin vielä, missä veljekset yhdessä pesässä asuvat,  on  vanhin 
tavallisesti isäntä; ja hänen kuoltuansa saattaa hänen perilli-
sensä yhdessä setämiesten kanssa asua, jolloin isännyys siirtyy 
sedälle. — Esimerkkejä siitä että veljekset asuvat jakamattomassa 
pesässä olen kuullut Yli-Vetelistä, Saarijärveltä ja Viitasaaresta. 
Paitsi kiinteimistöä,  on  yhteistä karja, viljat ja asumakalut; kaikki 
syÖvät  talon  yhteisessä pÖydässä. — Vanhoissa asutustaruissa 
kuulee usein kerrottavan hyvinkin suurista perhekirnnista. Otan 
esimerkkinä semmoisista tähän seuraavan kertomuksen: Niska-
Pietilässä Rautajärvellä oli niin iso pirtti (tupa), että  se  isossa-
jaossa hajosi  12  eri talokuntaan. Siihen aikaan niin monta 
sukupolvea asui yhdessä tuvassa, että mies nai neidon tuvan 
toisesta nurkasta, kun ei enää luettu sukulaisiksi.  1)  

Aviomiehen valta. • „Valta miehen vaimollensa, papin 
seurakunnallensa, kuninkaan koko väelle". (Sananl.). Siinä  se  
yleinen sääntö, mikä kansan katsantotavan mukaan ainakin 
aviomiehen suhteen pitää paikkansa. Aviomiehen valtaa kuva-
taan hääkansan lauluissa seuraavin sanoin: 

Neuo sulho neitoasi, 
Neuo neittä vuotehella, 
Opeta oven takana, 
Vuosikausi kummassakin ; 
Yksi vuosi suusanalla, 
Toinen silmän iskemällä, 
Kolmansi jalan polulla. 
Kun ei sitte siitä huoli, 
Ei totelle tuostakana, 

') Böökh, R. K. 22  osa.  
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Veä vitsa viiakosta, 
Tuo'pa turkin  helman  alla,  
Jolla  neuot neitoasi, 
Orpanoasi opetat. — 
Neuot nelisnurkkaisessa, 
Sanot sammalhuonehessa, 
Kyläkunnan kuulematta, 
Sanan saamatta kylälle.  1)  

Omaisuuden suhteen katsotaan miehellä olevan melkein 
rajaton määräämisvalta. Niinpä useasti tapahtuu kiinteimistö-
kauppoja, missä mies vaimonsa suostumusta kysymättä myÖ 
hänenkin naimaosansa vieläpä perintÖnsäkin. (Vrt.  N. K.  11: 1.)  

Lasten erikoisomaisuus tuntuu yleiseen olevan tunnustettua 
kansan kesken. —  On  tapana, että sukulaiset ja perheen ystä-
vät lahjoittavat lapsille jo vallan pienestä — „hammasrahoina", 
kumminlahjoina, lukupalkkana — muutamia rahapenniä, mitkä 
heidän ominaan säilytetään. Jalasjärvellä  on  tapana noin  10  
ikäisestä alkaen niin tytÖille kuin pojillekin istuttaa. joku tarha 
perunoita, mitkä sitten heidän hyväkseen myÖdään. Pojat 
vanhemmaksi tultuaan lisäävät omaisuuttaan teettämällä itselleen 
viljelysmaita talojen takalistoilla. Noin  17  vuoden ikäisenä ote-
taan  talon  vanhimmalle pojalle varsa; tyttärelle laitetaan sohva, 
pöytä, tuoleja  y.  m.  — itse  he  tavallisesti  talon  yhteydessä 
laittavat vaatetavaraa. — Samaan tapaan myÖskin Karstulassa, 
Saarijärvellä, Laukaassa -ja Viitasaaressa saavat lapset erikois-
omaisuutta lahjan muodossa. Viljan ja perunain kasvattaminen 
lasten hyväksi ei ole yleistä viimeksi mainituissa seuduissa. — 
Lasten erikoisomaisuutta ei koskaan oteta perinnönjaossa eikä 
perunkirjoituksissa lukuun, olkoonpa lapsi minkä ikäinen tahansa. 

Sen tavan, että tyttäret salaa kulettavat talosta yhtä ja 
toista ja myÖvät muualla, ostaen säästöillään koreuksia tai koo-
ten muuten erikoisomaisuutta, arvelee Forsström johtuvan al-
kuaan tytärten perinnöttömyydestä.  2)  Samalla lisättäkÖön tä-
hän, että äidit monissa paikoin yhdessä tytärten kanssa salaa 
kulettelevat kauppiaille viljaa ja myöskin myövät pilahinnasta 

') Kanteletar I kirj., 134 r. 
2) Kiijoituksia lakiasioista I  osa,  s. 67  ja  6S. 
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kylän-ämmille, tehden  n.  s. „eniäntäin kauppaa". Saaduilla va-
roilla pidetään salaisia kahvikestiä ja „rustataan" tyttäriä. (Jalas-
järvi.)  

II.  Perintö-seikoista.  

a) Yhteisperintö.  

Kun omaisuus alkuperäisin katsottiin koko perhekun-
nan yhteiseksi omaisuudeksi, jonka hallinto oli perheenisän 
oikeutena, niin se hänen kuoltuaan siirtyi pojille. Vanhin poika 
seurasi isäänsä isännyydessä, ja omaisuuden jako saattoi tulla 
kysymykseen siinä tapauksessa, jos veljet erkaantuivat. Kui-
tenkin oli vanhimmalla veljellä suuremmat oikeudet ja etuoikeus 
koti-kontuun. Leski ja tyttäret jäivät taloon elätettäviksi. — 
Muuten saattoi leski periä sen, mitä oli myÖtäjäisinä tuonut, ja 
miniän asemassa lapsetonna ollen erkaantua miehensä kuoltua 
hänen kodistaan. Tyttärillä ei ennen vanhuudessa mitään pe-
rintöosaa ollut, paitsi mitä myÖtäjäisinä miehelään mennessään 
saivat. — Tämmöisiin käsitteihin perustuvat pääpiirteissään kan-
sanomaiset perimystavat. 

Perintöoikeudesta perhekunnan omaisuuteen kirjoittaaFerd. 
Forsström seuraavaa: 

Lakimme katsoo asian siltä kannalta, että aviopuolisot 
eläessään ovat täydellisesti omistajina pesän omaisuudelle, jonka 
kanssa lapsensa ei ole mitään tekemistä, mutta toisen eli toisen 
kuoltua, kun hänen jättämälle tavaralle muuten ei olisikaan 
omistajata, se siirtyy lapsilleen tahi muille perillisille määrä-
tyssä järjestyksessä, ne perivät sen. Suomalaisen rahvaan mieli-
ala tässä nojautuu toiseen perustukseen. Katsotaan eli on näi-
hin viimeisiin aikoihin asti katsottu, ikäänkun olisi pesän omai-
suus koko perhekunnan, vanhempain ja lasten yhteinen, jossa 
kullakin on osansa. Kun tytär menee naimiseen annetaan 
hänelle osinkonsa millä nimellä milloinkin, niinkuin: ritaani, 
myynni, lepintÖ. Tätä ritaania ovat usein oikeudessakin kysy-
neet, ei perintÖä, eikä tyttäriä ole paljon edes perillisinä pidetty. 
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Tällä osingolla ei ole mitään määrää. Mutta kun joku poika 
pesästä eroaa, niin pidetään talouden jako ja siinä on isä poi-
kainsa rinnalla osaa ottamassa, hänelle annetaan veljesvuiti. 
Semmoinen ero monesti on pidetty niin täydellisesti todistavan 
eronneen jo osinkonsa saaneen, ettei siitä aina ole edes kuittia 
otettu. Että; „osinko" sana useasti käytetään perinnön ase-
masta, todistanee sitä samaa. 1)  

b)  Rintaperinnöstä. 

Lasten perintöosasta on kansalla ollut ja vieläkin tahtoo 
olla se käsitys, että vanhimmalle pojalle on tuleva suurempi osa 
kuin nuoremmille. Näin tapahtuu melkein aina, milloin van-
hemmat eläessään perinnöstä määräävät. Nuoremmalle veljelle 
annetaan joku vähempi osa — useinkin torppa perinnÖksi, ja 
tyttäriä kuitataan niin näin myötäjäisillä, mutta lain 'määräämä 
osa ei juuri tule kysymykseen. Vanhin veli on se, joka ennen 
muita on saava kotikonnun. (Viitasaari, Rautalampi). — Tällai-
sesta tavasta lausuu eräs 70 vuotias vanhus Viitasaaressa, että 
se on ollut kansataloudellisessa suhteessa suureksi eduksi. Koke-
muksestaan on hän tullut huomaamaan, että missä perintÖ nyky-
aikoina on jaettu yhtäsuureksi kullekin, on vanhimmalle lapselle 
tai sille, joka päätilan on haltuunsa saanut, sen lunastus tullut 
siksi raskaaksi, että se on useimmiten tuottanut koko konnulle 
häviön. Hänen mielestään on kansan oikeuskäsitteellä tässä 
kohdin pohjana se kaunis aate, että omaisuus ja kotikontu siten 
tulisi säilymään suvussa joutumatta vieraalle. 

Tytärten osingosta lausuu Forsström: 
Kun tyttärille ei annettu paljo muuta osinkoa kuin mitä 

naimiseen mennessään saivat: — lehmän, lampaan, sirpin, vii-
takkeen ja vaatteita varoja myöten, — niin olisihan tytärten 
miehet saattaneet kysyä laillista osaa lankonsa rinnalla. Mutta 
se ei pystynyt heidänkään päähän, että se olisi ollut oikein 
tehty. Kysymykset laillisesta sisar-osasta siis lienevät enem-
miten jääneet sillensä. Nykyjäänkin, jos lähdetään siitä jut-
tuun, luulemme, että asiasta useimmiten sovitaan aivan vähästä. 2) 

1) Kirjoituksia lakiasioista  III  osa, esipuhe. 
2) Kirjoituksia lakiasioista  I  osa, s. 65, 66. 
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c)  Selkä- ja sivuperinnöistä. 

Jos nuori miniä kuolee jättämättä rintaperillisiä jälkeensä, 
niin hänen sukulaisensa perivät kaiken sen takaisin, mitä hän 
oli kotoaan myÖtäjäisinä tai perintönä pesään tuonut, mutta 
naimaosuutta koko pesän omaisuuteen harvoin käsitetään. Sama 
on laita kotivävyn suhteen. Jos taasen miniältä appelassa ollen 
kuolisi mies tai vävyltä appelassa eläen vaimo, niin tavallisesti 
eloon jäänyt jättää pesän vainajan sukulaisille vieden omansa 
pois mitään naima-osaa kysymättä. (Karstula, Saarijärvi, Lau-
kaa, Viitasaari, Rautalampi.) Tässä tulee kuitenkin huomaut-
taa, että nykyään jo aletaan useasti lainmukaista osuutta oi-
keuden kautta etsiä. — Esimerkki: 

Kertolehmän ja kertolampaan sai tytär talosta. Hänen 
kuoltua lapsitta hakivat veljen lapset (sivuperilliset) niitä oikeu-
den kautta takaisin, taikka vaativat 20 ruplaa hopeassa. Oikeus 
olisikin omistanut ne heille takaisin mutta päätti viho viimein 
ne jäämään taloon, koska talo oli haudannut heidän tätinsä ja. 
lehmän kirkkoherralle vienyt. r)  

d)  Aviopuolisojen keskinäisestä perinnöstä. 

Myöskin sellainen käsite ilmenee kansassa, vaikka se tun-
tuu oudolta, että jos aviopuolisoilla on ollut lapsia ja ne ovat 
kuolleet ennen vanhempiaan ja sittemmin kuolee toinen vanhem-
mista, niin eloon jäänyt puoliso perii kaikki koko omaisuuden 
eikä vainajan sukulaiset saa mitään. (Viitasaari.) Käsitetään 
nimittäin, että nuo lapset olisivat olleet oikeutetut perimään 
vainajan ja elossa oleva puoliso oikeutettu perimään lapset. Tässä 
siis on kansan käsitteessä jonkinlainen fietio legis. — Esimerkkinä 
minulle mainittiin m. m. tapaus, jossa mies tällä tavoin peri 
vaimovainajansa jälkeen kaiken omaisuuden ja vieläpä vaimonsa 
perimän talon, eikä vainajan sukulaiset tulleet saamaan mitään.  

e)  Perunkirjoituksesta vainajan jälkeen. 

Perunkirjoituksista on vielä jotenkin yleistä se käsitys, 
että toimitusmiehille ilmoitetaan etupäässä sellaista omaisuutta, 

') Andrean p., R. K. 43  osa.  
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mikä katsotaan vainajalle kuuluneen; lesken näet ei tarvitse 
ilmoittaa sitä, mikä erityisemmin hänen tavaranaan pidetään. — 
Yleensä pidetäänkin perunkirjoitusta pakollisena lain määräyk-
senä, jota täytyy noudattaa nimeksi. Leski tahtoo itselleen 
säilyttää valtaa määrätä kuolinpesästä mielensä mukaan. (Viita-
saari, Saarijärvi.) 

f) Perinnönjako.  

Sen lisäksi mitä edellä jo  on  sanottu esitän tässä vielä 
seuraavaa:  

Lain  määräämästä leskelle tulevasta etuosasta ei kansalla 
ole käsitystä eikä sitä ole käytetty. PerinnÖnjaossa ei mitään 
huomenlahjaa myÖskään ole tapa mainita, vaan ottaa leski itsel-
leen aviovuoteensa: polsterin,  2  tyynyä, lakanan ja täkin. (Viita-
saari, Rautalampi). 

Aviopuolisoin osuudesta pesän omaisuuteen lausuu Fors-
strÖm:  

Lain  määrämä omaisuuden yhteys (communio bonorum) 
aviopuolisoin välillä, eli  lain  säännöt naima- ja etuosasta sekä 
huomenlahjasta näyttävät välistä olevan melkein tuntemattomia. 
Katsotaan asiasta paremmin puolin siltä kannalta, että kumpa-
nenkin  on  osaa saapa, mikäli hänellä avioon mennessään omai-
suutta oli. Toisinaan riidoissa semmoinen mieliala ilmaantuu 
niinikään perunkirjoituksissa, missä erikseen luetellaan kumpa-
senkin omaisuus, tahi välistä jätetään jälellä elävän lesken osa 
pois.  1)  

Kotivävyn ja miniän perintÖosasta:  
Jos  kotivävyllä vaimonsa kuollessa ei ole lapsia, niin  he  

enimmiten heti talosta pannaan vieraiksi, eivätkä saa muuta 
paitsi mitä sinne toivat ja välistä riitelemällä perivät ei naima-
osaa vaan  rengin  eli piian palkan oloajastaan. Kalunkirjoi-
tuksessakin eroitetaan vainaan vaatteet ja tavarat lesken hyvyy-
destä. Sen yhteydestä ei tiedetä niin  mitään, vaan  on se  eri-
tyisen suosion osoitusta, jos talosta mennessään vielä saapi 
muutakin;  se on  ikäänkuin lahjaksi  2). 

1) Kirjoituksia lakiasioista  III  osa, esipuhe. 
2) Kirjoituksia lakiasioista  I  osa, s. 66. 
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MyÖskin kuulin sellaisia käsityksiä naimaosasta, että jos 
aviopuolisoilla olisi ollut lapsia ja vaikkapa nämä olisivatkin 
kuolleet ennen vanhempiaan, niin vasta siinä tapauksessa toi-
sen heistä kuoltua jälellejäänyt perisi lain määräämän osan. 
(Karstula.) Ylimalkaan sellaisissa tapauksissa, milloin lapsia jää 
eloon, vainajan lain mukainen osa omaisuuteen katsotaan heille 
siirtyvän. — Kuten jo edellä on mainittu ei lasten erikoisomai-
suutta oteta perinnönjaossa lukuun. 

Puusniekka on yleensä koko pohjois-Hämeessä käytetty 
nimitys siitä, joka tulee lesken puolisoksi hänen pesäänsä. Jos 
sittemmin puusniekka jää leskeksi -eikä hänellä ole lapsia tästä 
avioliitosta, niin vainajan lapset edellisestä naimisesta eroittavat 
hänen miltei kaikesta perinnöstä; varsinkaan hänen naima-osuut-
taan kiinteimistöÖn ei koskaan tunnusteta. (Karstula.) 

Riita epätasaisista jako-osista ratkaistaan huutoarvalla. 
Huudon nimittäjältä ovat silmät peitetyt, kun arvoittelija panee 
kätensä jako-osalle ja kysyy kenelle se on tuleva. 1) — Arpomis-
keinona Etelä-Pohjanmaalla käytetään perinnÖnjaossakin toisi-
naan „pitkää tikkua", joka vedetään sormien välistä. Muuten 
käytetään arpalipun nostoa lakista.  

g) Sukuperintö.  

Kansalla on tapana säilyttää muutamia esineitä erityisellä 
hellyydellä muistona esivanhemmiltaan; näitä muistoja sano-
taan sukuperinnöksi. Tällaisia esineitä ovat etenkin raa-
mattu, joskus kello tai muu talouskalu ja vanhempina aikoina 
aseet. Usein on myöskin jonkunlainen määräys kanta-isältä 
miten ja kenelle esine kulloinkin on tuleva, sen omistajaa vaih-
taessa. — Muuten uskotaan sukuperinnÖn kadottamisesta seu-
raavan onnettomuutta, jopa talon häviökin. — Mainitsen tässä 
pari esimerkkiä: 

Jalasjärven Korkiakoskella on sukuperintönä raamattu, 
jonka ensimmäinen omistaja oli määrännyt sen kulkemaan su-
vussa, aina jääden sille, ken talon saa haltuunsa. Kun sitten 
myöhemmin veljekset Juho ja Salomon jakoivat talon keske- 

1) Elias Raussin Virolandelta v. 1840 keräämiä lakitapoja, R. K. 
69  osa,  s. 127. 
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nänsä, jäi raamattu vanhemmalle veljelle Juholle, joka siitä 
maksoi lunastusta Salomonille. 

Kalevalassa mainitaan Kullervolla sukuperintÖnä veitsi, 
minkä hän katkaisi leivän sisään leivottuun kiveen, ja josta 
sitten oli seurauksena Ilmarisen emännän traagillinen loppu. 

Ve'in veitseni kivehen, 
Karahutin kalliohon, 
Ainoan ison veitsen, 
Sukukuntani kuraksen. ')  

h)  Testamentista. 

Ei ole läheskään aina selvää testamentin tekijöille, mitä 
heillä on oikeus testamentin kautta lahjoittaa. Niinpä Saari-
järven syyskäräjillä 1895 valvottiin suullinen testamentti, jossa 
eräs talollisen tytär, ollen naimaton, lahjoitti vanhemmalle nai-
misissa olevalle sisarellefen kaiken sen perinnön, mikä hänen 
kuolemansa jälkeen sitten kun vanhemmista toinen tai molem-
mat kuolevat, olisi hänen osakseen tuleva. Mitään muuta omaa 
erikoisomaisuutta ei hänellä ollut. — Tässäkin siis ilmenee se 
käsitys, että perheen omaisuus on muka yhteinen, jota van-
hemmat kuolemaansa asti hoitavat.  

III.  Omaisuus-suhteista.  

a)  Maanomistuksesta. 

Otaksua voipi että esi-isämme vasta sitten, kun ruotsa-
lainen valloitus oli maassamme päättynyt, alkoivat vähitellen 
kiintyä määrätyille maa-aloille ja saattaa niitä valtansa alaisiksi.  
Jos  sitäkin ennen olisi jonkunlaista maanomistusta ollut, niin 
maat oli heimokuntain ja kyläkuntain yhteisiä metsä- ja kaski-
maita. (Vrt.  Y. K.  Yrjö-Koskisen teosta Suomalaisten heimojen 
yhteiskuntaj ärj estyksestä pakanuuden loppuaikoina,  ss.  173-176)  . 

') Kalevala XXXHI; 235-238. 
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Maanomistustapoja. Uudisasukas, niin kertoo kansa, va-
litsi itselleen tavallisesti vaaran, useimmin päivän puolisen rin-
teen, taikka järven rannan, niinkuin vanhimmat kylät ja talot 
vieläkin osoittavat. Pälkjärven vanhimmat ja useimmat kylät 
ovatkin vaaroja nimeltään. Niin laajalti kuin hän arveli kaa-
taa hongikkoa kaskeksi, pyvälsi hän puita rajaksi ja löi py-
vällyksen joko ylä- tai alapuolelle „puumerkin", kuka ristin 
kuka minkin harakanvarpaan. Siinä oli hänen kiinnekiijansa, 
joka vakuutti maan omistusoikeuden.  1)  

Niinikään kertoo kansa Kortesjärvellä ennen vanhuudessa 
uudisasukkaan asettuneen metsään, rakentaneen pirtin ja kaa-
taneen  kasken  sen ympärille.  Jos  kaskea polttaessa pirtti eli  
sauna  jäi palamatta, oli asuinpaikka otollinen ja asukas alkoi 
raivata itselleen uusia halmemaita ja niittyjä, lyöden paaluja 
raivaamilleen maille, joihin paaluihin oli pannut puumerkkinsä 
osoitukseksi, että  se  ala kuului hänelle. Kerrottiinpa sellaista 
väärinkäytöstäkin tapahtuneen, että joku asukas vei naapurinsa 
raivaamalle niitylle paalunsa, pisti sen siellä risukasan alle ja 
väitti sen nojalla jo ennemmin omistaneensa niityn. 

Jalasjärven Korkiakosken ja Kannon taloilla oli ennen 
niittyjä — toisen toisella, toisen toisella puolen jokea. Kun 
sitten joen yläjuoksulla asuvat Koskuenkylän asukkaat, saa-
dakseen suoremman venetien kirkolle, kaivoivat kanavan erään 
niemen poikki, ottikin joki siitä uransa ja Korkiakosken puo-
lelle jäi niin tavoin iso niittypalanen. Sitä tuli Kannon omis-
taja väkineen niittämään, mutta Korkiakosken asukas meni 
miehineen ajamaan hänet pois. Jokisaarella syntyi tappelu, 
jossa Kannon asukas jäi alakynteen ja niitty, jota tapauksen 
johdosta kutsutaan „Sotasaareksi" jäi Korkiakoskelle. 

Kyläkuntain kaskiriitaa kuvaa seuraava kertomus Myrsky-
lästä Suomen Kuvalehdessä: 

Muinaiskansan oloja ja elämää kuvaileva kertomus näiltä 
seuduin  on  kansan suussa säilynyt eräästä „Trätissveden" (Riita-
kaski) nimisestä niitusta Kankkilan kylässä. Mainitun niitun, 
jolla muinaisina aikoina lienee Suomen iki-hongat huokuneet, 
olivat Juornan kyläläiset, Kankkilaisten naapurukset, kaataneet 
kaskeksi ja kylväneet rukiiksi. Tähän väkivaltaisuuteen eivät  

1) T. Könönen, Pälkjärv en pitäjäs, s. 16. 
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kuitenkaan Kankkilaiset, joiden piiriin Hallilankin kylä sanotaan 
siihen aikaan kuuluneen, olleet tyytyväisiä, eivätkä lemmen sil- 
min katselleet Juornalaisten tekoja. Päätettiinpä sentähden 
mennä kuninkaan puheille asiasta: mutta missä senaikuinen 
kuningas asui ja mikä nimensä oli, ei tiedetä kertoa. — Sitten 
kun asia oli perinpohjin suullisesti kuninkaalle selitetty, miten 
muka Juornan kyläläiset olivat luvattomasti tunkeneet itsensä 
vieraalle alalle  y.  m.,  kun ,myös juttua tyystin harkittu ja pun-
nittu, antoi kuningas päätÖksensä, joka kuului:  Se  joka  on  
voimakkaampi ja voittaa, tulee omistajiksi ja saapi korjata hal-
meen. Nytpä suostuttiin riitapuolueitten kesken elonleikkuu-
päivästä, jolloin ensin oli oteltava omistusoikeudesta viljelyk-
seen. Määrä päivä saapui ja kansaa kokoontui kosolta molem-
min puolin; kuitenkin olivat Hallilan kylän alustalaiset, Kankki-
Ian liittolaiset, tietämättÖmästä syystä jääneet pois. Väki oli 
ainoastaan sirpillä varustettu. Johtajikseen tahi, kuten tarina 
kertoo, kuninkaikseen olivat puolueet valinneet joukostansa, 
Juornalaiset erään Isopusa nimisen urhean miehen ja Kankki-
laiset puolestaan erään vaimoibmisen, jota kutsuttiin  „Matt-
gumman"  (Mattilan muori). Molermnat joukot, kuninkaat etu-
nenässä, lähenivät nyt toisiaan. Kankkilaisten kuningas, Matti-
lan muori, kävi silloin leikkuuseen käsiksi; mutta Juornalainen 
Isopusa, pitkä ja väkevä ollakseen, riensi ivaten Mattilan muoria 
vastaan ja lupasi paljailla käsillänsä reväistä hänen haaruista 
halki. Mutta samalla, kun hän oli vaimon jalkoihin tarttumai-
sillaan kerkesikin Kankkilaisten kuningas, tuo mainehikas Matti-
lan muori, sivaltaa takaapäin sirpillään Isopusan molemmat 
polvet poikki, jotta hän hermotonna rojahti maahan. Juorna-
laiset tämän nähtyänsä huusivat: „Kas nyt Isopusa kaatui!" 
ja alkoivat juosta, minkä jaksoivat pakoon, jättäen kylvönsä ja 
kyntönsä Kankkilaisten leikattavaksi.  1)  

Niittujaon arpakokous. Ilamantsin itäosalla ovat 
Koianjoen penkereet ja rantamaat seudun ainoat niittunurmet.  
Kim  siellä monet kyläkunnat ennen aikaan kilvan kävivät niittä-
mässä, niin siitä syntyi alinomaisia rettelöitä. Kun ei siihen 
aikaan vielä löytynyt kihlakunnan käräjiä, niin päättivät asian-
omaiset kyläkunnat kokoontua nurmelle niittujaon arpakokouk- 

') Muinaisajan muistoja Myrskylästä, Suomen Kuvalehti 1879, n:o 156. 
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seen.  Noita jakokäräjiä kesti kolme viikkoa ja niissä syötiin 
kolme härkää; niitturetkua onkin 2 peninkulman pituudelta. 
Arpajako tapahtui siten että jokainen asianomainen hankki it-
sellensä pienen lautapalasen, johon jotenkuten sommitteli nimi-
merkkinsä ja taloutensa numeron. Lautaset pantiin Koian vir-
taan juoksemaan ja niiltä tienoin, johon lautanen seisahtui sai 
sen omistaja-niittupalstansa. 1) — Samantapaiseen maanomistuk-
seen arvan kautta viitataan Kalevalassa: 

Saaren maat saroin jaettu, 
Pellot pirstoin mittaeltu, 
Aholoista arpa lyÖty, 
Nurmista keräjät käyty. 2)  

b)  Omaisuuden valtaaminen (occupatio). 

Omaisuuden valtaamisesta  on  vieläkin kansalla tapoja ja kä-
sitteitä, jotka johtunevat osaksi niiltä ajoilta, jolloin maanomis-
tusoikeutta ei tunnettu, taikka jolloin maaomaisuutta katsottiin 
heimokuntain yhteiseksi omaisuudeksi ja ainoastaan irtaiinisto 
oli perhekuntain ja yksilöiden erikoisomaisuutta. 

Metsän tuotteista  on  sellainen käsitys, että pajupuut eivät 
juuri ole yhden paremmin kuin toisenkaan. Karstulassa  on 
on  mÖkkiläisillä tapa ottaa pajunkuoria lupaa kysymättä kenen 
maalla vaan pajuja kasvaa. Olipa seurakunnan pastorille vielä 
muutamat  torpparit  lausuneet, että  se on  sellainen laki paikka-
kunnalla. — Laukaassa otetaan kyllä luvatta pajunkuoria, tuo-
hia  y.  m.  — Samoin  on  Laihialla vanhastaan  se  käsitys yleinen, 
että kataja  on  kenen hyvänsä, katajia saa ottaa mistä lÖytää. 

Ylimalkaan otetaan soraa, sammalia, vastaksia, tuohia, 
haravanvarsipuita, lusikkapuita ja yhtä ja toista mistä sattuu. 
(Viitasaari, Laukaa, Karstula.) 

Marjain ja sienien poimiminen metsässä katsotaan luvalli-
seksi kenelle hyvänsä yleensä koko pohjois-Hämeessä ja sama  
on  laita Etelä-Pohjanmaallakin. 

Samaten kertoo  Elias  Rauss oikeustavoista Virolahdella  
1840:  

')  R.  Tirronen, Ilamantsin kihlakunta, S. M. Yhd:n aikakausk.  `'II,  s. 43. 
2) Kalevala XXIX; 131-134. 
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Jos  matkalla  on  kadonnut tai .vikaantunut aisa, airo, vis-
kain  t. m. s.,  niin saa sen tarvittaessa korvata toisen metsästä 
lupaa kysymättä. Ei myÖskään katsota varkauden synniksi 
eikä rikokseksi ottaa vipsinpuita, lusikka-, kauha- ja kuppipuita, 
haaskoja, harkkia, luokkia, kaaria, vapoja, vartaita, vaajoja ja 
polttopuita, vitsaksia, pajuja, kuoria, tuohia, lehtiä, jälttä ja 
mäihää jopa jalaksiakin. Niinikään saattaa linnustaa ja kalas-
taa. Varsin mielellään liikutaankin tuollaisissa keräystoimissa 
toisen tiluksilla, mutta isännän kohtaamista kuitenkin pelätään.  1)  

Metsästämistä pidetään vielä yleensä luvallisena, vaikka 
jotkut tilanomistajat eivät sitä tiluksillaan salli luvattomasti 
harjoittaa. (Rautalampi.) — Jalasjärvellä  on  metsästysmaat huo-
noja ja kalavedet vähäisiä, mutta mitään eroitusta ei tehdä missä 
kukin pyydystää. — Pohjois-Hämeen tärkeimmät kalavedet ovat 
jaetut, mutta kuitenkin pidetään onkimista ja uistimen-vetoa 
jossain määrin yhteisoikeutena, paitsi juuri koskissa, missä lohia 
pyydetään. (Laukaa, Viitasaari.) 

Osallisuudesta saaliiseen. Kihlakunnan oikeudessa Kesä-
lahdella  1863  oli riita kahdesta revonnahasta. „Lautakunnassa 
todistettiin täällä metsästyksessä aina tapana pidetyn, että saalis, 
milloin  on  useemman yhteiset tuumat, myÖs  on  yhteinen, katso-
matta siihen kuka sattuu petoa viimestämään." Oikeuden päätÖs 
lankesikin tämän mukaan. — Samaten  on  Jalasjärvellä tapana, 
kun useampi henkilÖ suostuu susia tai kettua haaskalta vahti-
maan, että saalis tasataan osallisten kesken katsomatta siihen 
kenen vahtivuorolla ammuttiin. 

Vanha oikeustapa Vöyrillä. Karhuja ja hirviä runsaasti.  
Jos  hirveä pyytäessä joku muu kuin metsästäjä onnistui tappa-
maan hirven ja ehti sen risuilla peittämään, niin kuului saalis 
hänelle. Mutta ellei hän sitä ehtinyt tehdä, jaettiin saalis hä-
nen ja metsästäjän kesken. ?)  

Se,  joka ehtii tulla hylkeen luokse silloin kuin ampujakin, 
saa hylkeestä saman osan kuin sekin.  3)  

Nauriita saa Ilmajoella ottaa lupaa kysymättä toisen nau-
rismaasta „yhden joka sormen väliin" eikä sitä pidetä varkau- 

') R. K.  69  osa.  
2) Några trad. från Vörå, Raneken,  1862, s. 1  i.  
3) Elias  Rauss, lakitavoista Virolahdella  1840.  R. K.  69  osa. 
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tena. (Mainitsi  H.  A:  Sallinen kuulleensa,) Samaten sanotaan 
Jalasjärvellä ja Peräseinäjoella. — Nauriita ja herneitä saa ottaa 
toisen nauris- ja hernemaasta niin paljon kuin syödä jaksaa, 
mutta ei saa pois viedä.  Se  ei ole synti eikä rikos. (Karstula.) 
— Lapualla sanotaan: nauriita saa ottaa yhden joka sormea 
kohti eikä siitä laki rankaise. — Merimaskussa saa nauriita 
ottaa seitsemän eikä siitä laki sakota. — Viitasaarella ja Rauta-
lammilla  sanotaan: nauriita saa ottaa yhden joka sormen väliin 
ja herneitä niin paljon kuin syödä jaksaa. Sananlaskukin sa-
noo: „Hernemaan kautta  on  suorin  tie  kotiin". 

Niinikään  Elias  Rauss kertomuksessaan lakitavoista Viro-
lahdella mainitsee: Toisen naurismaasta  on  muka luvallista 
ottaa nauriita syödäksensä niin  paljon kuin naatteista pitämällä 
voi.. kourassaan kantaa, vaan ei saa panna taakkaa selkäänsä, 
sillä  se  jo olisi varastamista. Papuja ja herneitä saa samoin 
ohitse käydessään vähän maistaa, vaan ei ottaa niin runsaasti 
kuin nauriita.  1)  

e)  Aarre ja löytö. 

Aarteella käsitetään taikakeinoilla („uhreilla") maahan kät-
kettyä kalleutta, jonka tietäjät voivat määrättyinä aikoina myÖs-
kin  taikakeinoja käyttämällä saada ilmoille. Tällaisia maakät-
kÖjä kutsutaan Etelä-Pohjanmaalla „aarnihaudoiksi", ja voivat 
ne olla myöskin jonkun „haltijan" kätköjä. Usein kerrotaan 
niinikään  veteen ja lähteisiin kätketyistä aarteista. — Löytö on. 
sellainen tavara, mikä  omistajan tahtomatta on hukkaantunut; 
sitä ylös saadessa ei mitään taikakeinoja tarvita. 

Ken aarnihaudasta arteen löytää se sen pitää. Mutta jos 
joku satunnaisesti arteen lÖytää, niin hän saa itse pitää yhden 
kolmannen osan ja se, jonka maalta löyttään kaksi kolmannesta. 
Vaan jos aarre eli kätkö on nuori ja siinä on joku tuntomerkki, 
niin  se on annettava omistajalleen takaisin kokonaan. (Lapua.) 

Löydöstä sanotaan Lapualla, että löytäjälle kuuluisi kaksi 
kolmannesta vedestä ja jäältä lÖytämästään ja omistajalle siis 
vaan yksi kolmannes, mutta maalta lÖytämästään lÖytäjä saisi 
vaan yhden kolmanneksen. — Karstulassa katsotaan oikeaksi 

1) R. K. 69  osa.  
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vaatia yksi kolmas-osa „löytäjäistä", kun joku talvella järveltä 
löytää rahaa eli muuta hukattua tavaraa. — Löydöstä  on Viita-
saarella ollut se käsitys että lÖytäjälle muka kuuluu kolmas-osa 
löytöpalkkana. 

Yleisiä ovat myöskin sananlaskut sellaiset kuin : 
„Oma lÖyty, vieras varastettu" ; 
„Oma löytty, vaikka talon pöydältä"; 
„Joka napin löytää, se napin pitää"; 
„Omanaån sen pitää, minkä merrasta lÖytää"; mutta vaikka 

näiden mukaan löytäjällä olisi täysi oikeus lÖydettyyn tavaraan, 
ei se kuitenkaan ole kansan yleisen oikeuskäsitteen mukaista. 

Elias Rauss kertoo Virolahdelta seuraavia oikeustapoja 
löydöistä: 

Maalöytö. „Oma lÖytty, vieras varastettu." Tielle pudon-
nutta kalua tai rahaa pitää löytäjä omanansa, Jumalan antimena 
tämä kun löytäjän osutti paikalle, vaikka 'kadehtivaisella voi 
olla toinen • mielipide. Jos lÖydöllä on suurempi arvo ja tiellä 
kulkee useita ihmisiä, niin  saavat kaikki jäljessä tulijat, jotka 
näkivät että jotakin löyttiin, kukin  yhtä suuren osan lÖydÖstä 
kuin löytäjä itse, ohitse menneet jäävät osattomiksi. Nyt (1840) 
jo annetaan jokaiselle näkijälle osansa. Muutoin ei voisi lÖytÖä 
salata; ollaan näet niin rohkeita, että mennään nimismiehelle 
kaipaamaan. — Rantalöytö. „Mitä se meren hyvänä tekee, pa-
rempihan se on kun ihmiset korjaavat." Venekunta jakaa saa-
liinsa tasan henkiä myÖten ja hengetön venekin saa hengen 
osan. Rannoilta jalkasin ruikkijat pitävät kukin kerätyn kanta-
muksensa, mutta jos löytäjä ei voi viedä kaikkia myötänsä, 
niin jaetaan löytÖ tasan, eikä keltään hirvitä kieltää osaansa. 1)  

d)  Anti eli lahja. 

Lahjoja kansallisissa juhlallisuuksissa. Paitsi mitä edellä 
jo on kerrottu häätilaisuudessa annettavista lahjoista, on vielä 
lisättävä, että Jalasjärvellä on tapana, jotta „pyytetyt" vieraat 
antavat lahjoja häiden pitäjille, emännät vievät nimittäin  hää-
päivän aamuna voita ja maitoa lahjaksi. „Nurkkurit" (häihin 
kutsumatta tulleet) sitä vastoin eivät anna lahjoja, mutta niitä 

') R. K. 69  osa.  
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ei olekaan tapa „viedä ruualle". — Milloin ristiäisiä ja. hauta-
jaisia eli „maahanpaniaisia" pidetään  on  myöskin tapana, 
että kutsutut emännät vievät lahjaksi maitoa, voita ja juustoja. 
(Jalasjärvi). 

„Pirtissä käynti." Kun' jollekin tuttavalle lapsi syntyy, 
tulee muutaman päivän kuluttua hänen naapuriensa emäntiä pir-
tissä käymään. Heillä  on  yhtä ja toista tuomista — useimmi-
ten ruokatavaroita, joskus köyhille viedään vaatekappaleitakin. 
(Jalasjärvi.) 

Lahjoista lapsille  on  jo edellä lyhyesti mainittu. Sen lisäksi  
on  erittäin tapana antaa kumminlahjoja. Kun lapsi  on  vallan 
pieni lahjoittaa „akkakummi" sille paidan ja sukat, kun  se  al-
kaa lukea lahjoitaa „ukkokummi" katekismuksen ja myÖhem-
min vielä virsikirjan. (Jalasjärvi, Peräseinäjoki.) 

Vieraissa käynti. Kun sukulaiset „käyvät kestissä"  on  tapana 
antaa lahjoja. Samaten kun joku perheen väestä  on  pitkällä 
matkalla kauvan viipynyt «  on  hänelläkin kotiin tullessa tuomi-
sia,  joita jaellaan koko perheelle. (Jalasjärvi, Peräseinäjoki.) 

Joululahjoja  on  kansalla tapa antaa Joulun ja Loppiaisen 
välisellä ajalla. Kun joku haluaa „juhlaklaffia nakata", niin 
pyytää hän jotain toista sitä heittämään, ellei itse ole kintuis-
taan  sukkela. Heittäjä pimeän ajalla menee lahjan kanssa ja 
viskaa sen ovesta tupaan. Silloin alkaa takaa-ajo. Kuka ta-
lossa nopein juoksemaan  se  kiinni ottamaan heittäjää, ja häpeä 
heittäjälle jos tämä onnistuu. (Jalasjärvi.) 

Virkamiehille, etenkin kirkon palvelijoille, oli ennen tapana, 

ja  on  vieläkin osiksi, antaa lahjoja, vaikkei sillä olisi lahj omista 
tarkoitettukaan. Niinpä vietiin maitoa, voita, kalaa, munia, juus-
toa, lihaa  y.  m.  ruokatavaroita. (Jalasjärvi.) 

Kättelyrahat jäähyväisissä ovat « vieläkin tavallisia. Kun 
esim. rippikoulusta päästään  on  tapana papille ja lukkarille  
hy 	västiä sanottaissa pistää markka kouraan. (Jalasjärvi.) 

Annista köyhille. Kerjäläisen ei katsota-  kohtuulliseksi vii-
pyä talossa kauvempaa kuin yhden yön. - Kun jotain toivot-
tua yritystä aletaan,  on  tapa luvata jotain „vaivaisille", jos  se  
nimittäin onnistuisi. Tällainen lupaus kuitenkin kovin usein 
jää täyttämättä. — Kun köyhälle-  miehelle sattuu suurempi on-
nettomuus, joko tulipalon kautta tai-  metsän petojen, hukkumi-
sen eli muun syyn takia,.  on  tapa kulkea „vahingonavuilla". 
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Tällaiselle pyytäjälle  on  kansa erittäin armelias, joka talosta 
saa hän aina jotain. (Jalasjärvi). Vrt.  Rak. K.  24: 7.  

Pääsinkyrsät. Jalasjärvellä  on  tapana palkollisille vuosi-
palkan maksettua antaa vielä „pääsinkyrsät", muutamia leipiä 
(useinkin  6)  ja juusto, mutta sitä pidetään lahjana eikä palk-
kaan kuuluvana. — Samaten annetaan Saarijärvellä palkan 
maksettua palvelijoille leipää lihaa ja voita. 

Myöskin muutamat sananlaskut kuvaavat kansan oikeus-
käsitystä lahjasta. Niin  on  tapa sanoa: 

„Annettu luvattu lahja;" 

lupaustaan ei siis käy peräyttäminen.  Ken  aiheetta pyytää toi- 
selta lahjaa, sille vastataan: 

„Kenkki  on  kuollut ja ilmananti lopetettu."  

e)  Toisen omaisuuden käyttämisestä (servitutes). 

Veneestä. Rautalammilla oli ennen vanhaan sellainen käsi-
tys, että venevalkamassa pitäisi lain mukaan ainakin yksi vene 
olla lukitsematta hengenhädän varalta. — Samaten sanotaan 
Viitasaarella että venettä ei saa pitää lukossa, vieläpä saa toi-
sen venettä käyttääkin, kun vaan tuo sen takaisin. — MyÖskin 
Karstulassa sanottiin ennen, että venettä ei saisi pitää lukossa, 
se olisi muka vasten lakia. 

f) Puumerkki. 

Tunnusmerkkinä irtaimen omaisuuden säilyttämiseksi käyte-
tään puumerkkiä eli pesämerkkiä, joka nykyaikana on tavallisesti 
nimen alkukirjaimista sommiteltu; vaan vanhemmat puumerkit 
olivat enimmäkseen kuvannollista laatua: kirveen, viikatteen, 
linnunvarpaiden  y.  m. muotoisia. Puumerkkiä käytetään myös-
kin kirjallisissa sopimuksissa allekirjoituksen eli nimikirjoituksen 
veroisena. Puumerkin muodosta on vielä lisättävä, että van-
hempina aikoina, kun pesä hajosi useampiin syrjätiloihin, otti-  
vat  nuo uudet talot vanhan talon puumerkin tehden siihen 
vaan jonkun vähäpätöisen lisäpiirron. Silloin käytettiin näet 
puumerkkiäkin yhteisenä koko pesän merkkinä. — Paitsi puu- 

3 
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merkkiä käytetään vielä karjan etenkin lampaiden tuontomerk-
keinä kaikellaisia lovia ja reikiä korvissa, lankoja ja punontai-
sia kaulassa  y.  m.  •  

IV.  Kaupasta ja sopimuksista eli välipuheista.  

a)  Osto- ja vaihtokauppa. 

Ostoa ja vaihtoa kansan käsityksen mukaan on vaikea mil-
lään yleisellä säännöllä määritellä. Kun kaupassa ekvivalenttina 
toiselta puolen käytetään ainoastaan rahaa, tapahtuu osto; kun 
molemmin puolin käytetään ainoastaan yksi samaa lajia oleva 
esine, tapahtuu vaihto. Mutta sitten seuraa ostoja ja vaihtoja 
jos kuinka paljon, joista on vaikea sitovaa määritelmää antaa, 
sillä alkuperäisin kaupanteko oli vaan tavarain vaihtoa. 

Kidenlyönnillä kauppa sovitaan tavallisesti ja kädet eroit-
taa kolmas henkilö altapäin ylösnostamalla. (Jalasjärvi, Karstula, 
Saarijärvi, Rautalampi, Suonnejoki). Samaten  on  kädenlyönti 
tavallista kaikellaatuisissa sopimuksissa. 

KädenlyÖntiä seuraa harjalliset eli harjakaiset, harjaiset. 
Harjalliset pitää  se,  joka rahat saa, osto- tai välirahat, ellei 
kauppaa tehdessä sovita siitäkin kumpi harjalliset pitää; joskus 
pidetään harjalliset myöskin tasan, kun niin sattuu ettei kumpi-
kaan suostu yksin pitämään. Harjallisiksi juodaan väkijuomia 
tai pikku kaupoissa pannu kahvia. (Jalasjärvi, Karstula, Saari-
järvi, Laukaa, Viitasaari, Rautalampi, Suonnejoki.) -- Rauta-
lammilla  ja Viitasaarella  on  yleinen sanantapa:  „Se  harjaiset 
pitää, joka rahat saa." 

Purkaiset. Kun kauppa  on  tehty purkamisesta puhumatta, 
niinkuin edellä  on  sanottu kädenlyönnillä vahvistaen, ei purka-
minen juuri saata tulla kysymykseen. Mutta jos  on  suurempi 
kauppa, niin pannaan määrä aika purkamiselle esim. kolme 
päivää, viikko tai joskus pitempikin aika. (Karstula, Laukaa).  
Talon  kaupoissa toisinaan määrätään erittäin purkajais-rahan suu-
ruus. —  Jos  kaupassa  on  petosta harjoitettu, silloin  on  myös- 
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kin  kohtuullista ilman muuta purkaa. Muuten voi toinen puoli 
vaatia purkajaisia. — Markkinakaupoista on se käsitys, että ne 
ovat purkamattomia, ellei kahden puolen ole purkamisesta 
sovittu. (Viitasaari, Rautalampi.) 

Hevoskaupoista on kansan käsitys sellainen, että ellei mi-
tään purkamisehtoa ole tehty, niin joko sitten hevonen vaihde-
taan eli myydään tulee kauppa heti pitäväksi, kun päitset on 
vaihdettu ja suuhun pantu. Ainakin se on sellaista markkina-
tilaisuudessa. (Viitasaari.) — Hevosta seuraa ostaessa, vaikka 
ei erittäin sovittaisikaan, aina suitset tai kriimu. (Jalasjärvi.) — 
Hevoskaupassa toisten ajatuksen mukaan on aina kolmen vuoro-
kauden purkamisaika paitsi markkinoilla. (Suonnenjoki.) (Vrt.  
K. K.  1: 4.) 

Kellokaupassa ei ole purkamisaikaa; se on pysyvä niin  
pian kun ostaja ehtii sen taskuunsa panna. (Suonnejoki.) 

Käsirahasta. Urakka- ja akortti-kaupoissa (eli oikeammin 
sopimuksissa) on käsirahan antaminen tavallista. Mutta myöskin 
suoranaisissa ostokaupoissa annetaan käsirahaa, kun niin tapah-
tuu, että ostaja syystä tai toisesta ei heti kauppaa tehdessä saa 
omaisuutta haltuunsa. — Ylimalkaan pidetään käsirahan autoa 
kirjallisen kaupan veroisena. Jos ostaja, joka käsirahan on 
maksanut, alkaa katua kauppaansa, niin  hänellä ei ole oikeutta 
vaatia käsirahaa takaisin. Kuitenkin jos myöjän katsotaan osta-
jaa pettäneen, niin kohtuullista on, että hän antaa käsirahan 
ja kauppa puretaan. (Karstula, Laukaa, Rautalampi.)  

b)  Nakkaaminen eli heittäminen. 

Nakkaaminen eli heittäminen on erityinen kaupanteon-
laatu. Se on oikeastaan jonkunlaista uhkapeliä, jossa on luvallista 
pettää. Ja nakkauskaupan sitovaisuudesta on huomattava, että 
se on lujia kaikista kaupoista, purkaminen ei voi tulla kysy-
mykseen. — Nakkauskauppa on tavaran vaihtoa ilman väli-
rahoja. Se tavallisesti suoritetaan sillä tavoin, että kumpikin 
puoli pitää tavaransa piilossa ja ilmoittaa ainoastaan sen lajin eikä 
muuta, joskus vielä näytetään jotakin osaa tavarasta, tietysti 
aina rikkonaisen tavaran ehjää kohtaa. Kun sitten kumpikin 
antaa tavaran ja samalla sanoo: heitetään eli nakataan, niin  
silloin on kauppa tehty ja siinä ei katuminen auta. Tavallisesti 
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on tavarat aina vähäpätöisiä tällaisissa kaupoissa, niinkuin miesten 
kesken tuppia, puukkoja, piippuja, rahakukkaroita, tupakki-
massia  j. n. e.;  vaimoväki nakkaa sukkanauhoja, sukkia ja sää-
rystimiä, huivia  y.  m. Rohkeat markkina-huijarit heittävät 
hevosiakin näkemättä. Tällainen nakkauskauppa on vallan ta-
vallista Etelä-Pohjanmaalla; mutta käytetään sitä myÖskin vaikka 
vähemmässä määrin pohjois-Hämeessä sekä Karjalassakin, jossa 
nakkaamista kuulutaan nimitettävän huikkaamiseksi. 

Että sivullisten ei tule sekaantua asiallisten kauppoihin, 
olkootpa ne minkälaatuisia hyvänsä, muistutetaan sananlaskulla: 

„Kahden kauppa, kolmannelle korvapuusti". (Vrt.  K. K.  1: 6.)  

c)  Velka ja laina. 

Mikä takaisin suorituksessa on rahalla maksettava, tai vaik-
kapa tavaraakin rahan siasta luetaan maksuksi, on kansan käsi-
tyksen mukaan velka. Mikä taasen samanlaisena tavarana suo-
ritetaan tai milloin sama esine takaisin annetaan: on laina. 

Kansan  oikeuskäsite velasta ilmenee muutamissa yleisissä 
sananlaskuissa, kuten: 

„Veli velkaa tehtäessä, veljenpoika maksettaissa;" 
„Velasta ei pääse maksamatta, eikä vedestä kastumatta;"  
„Se on  maksettu,  mik'  on  tarittu;" 
„Unhotettu maksettu velka." 
Paitsi määrättyä korkoa velasta ottavat ja vallankin ennen 

vanhaan ottivat velanantajat „hyväntekijäisiä" kiertääkseen siten 
lainmääräyksiä. Hyväntekijäiset useimmiten suoritettiin päivä-
töinä, vaan ei juuri koskaan rahassa. (Jalasjärvi.) —  Jos  lai-
naksi annetaan joku vähäisempi tyÖkalu, niinkuin lapio, kirves, 
sirppi, vasara  t. m. s.,  niin  ei ole tapana mitään palkkiota siitä 
vaatia. Mutta jos pitemmäksi aikaa lainataan rattaat, fältti, reki  
y.  m.  suurempia asumakaluja, niin  niistä maksetaan sovittu 
„frahti". Vähemmässä ruokatavara-lainoista ei mitään korkoa 
eli lisämaksua suoriteta. (Jalasjärvi.) 
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Pantti. Kun joku lainaa rahaa tai muuta  panttia  vastaan, 
eikä lainansaaja määrättynä päivänä tule lunastamaan panttiansa 
takaisin saa lainanantaja pitää  pantin  omanaan. Sillä aikaa kun  
pantin  lunastusaika ei ole umpeen kulunut,  on  paatti tarkoin 
säilytettävä. Ei pidetä soveliaana sitäkään, että pantiksi annet-
tua kelloa kuletettaisiin taskussa. — Muuten  on  kansalla sellainen 
luulo usein paikoin, että pantinottaminen  on  jotain laissa 
kokonaan kiellettyä. (Jalasjärvi, Saarijärvi.)  

d)  Palkkaustapoja. 

Palvelijain,  rengin  ja piian palkasta sovitaan vuoden alussa, 
jos isäntä tuntee siksi hyvin heidän tyÖkykynsä, että saattaa 
määräpalkan luvata. Pestiraha myöskin luetaan palkan lyhen-
nykseksi, ellei ole edeltäpäin sovittu toisin. Paitsi palkkaa 
maksetaan Jalasjärvellä palvelijoille parseelit,  rengille:  yhdet 
saappaat, yhdet kinnasnahat, kahdet pieksut, sukat, hurstihousut 
ja hurstimekko; piialle: yhdet kengät, kahdet pieksut sekä elä-
tetään  talon  lampaiden joukossa pari lammasta ja saa  talon  pel-
toon kylvää jonkun verran pellavaa. —  Jos  isäntä tai emäntä 
huonosti kohtelee palvelijaa, haukkuen ja soimaten, katsovat  he  
oikeaksi ilman muuta erota palveluksesta. MyÖskin  on  eroon 
usein syynä huono ruoka. — Palkollinen  on  velvollinen laitta-
maan isännälle sijaisen, jos jonkun päivän tulee poissa olemaan. 
Onpa tapa  talon  omilta pojiltakin vaatia sijaista kiireimmän 
työn aikana. (Jalasjärvi.) 

• Pestauksesta oli ennen  se  käsitys, että pestin ottanut sai 
kahden todistajan läsnä ollen viedä pestin isännän pÖydälle, jos 
sattui katumaan, eikä isäntä voinut häntä sen paremmin sitoa. 
(Laukaa.) — Savossa rengit ja piiat pestataan siten, että heidän 
kirkkomäellä kävellessään puukottomilla tupilla pestaava pistää 
puukkonsa tyhjään tuppeen. Ehdoista ja eduista harvoin väli-
puhetta tarvitaan;. ne ovat kohtuullisia.  1)  

Päivämiehen palkasta ei ole tapa sopia edeltäpäin.  Ken 
on  viikon pari viimmeistä päivää ollut tyÖssä saman henkilÖn 
luona saa käskyn sunnuntai-aamiaiselle,  ken on  ollut koko vii-
kon päivämiehenä saa sekä aamiaista että puolipäiväistä. 

i) Eurén, R. K.  21  osa.  
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Myöskin on kansalla muutamista määrätyistä toimista ta-
pana maksaa joku määrätty palkka ilman sopimatta kysymättä. 
Niin annetaan esiin. Jalasjärvellä puhemiehen paikaksi paita, 
sukat ja sukkanauhat. Ne antaa morsian sitte kun pappilassa 
on käyty.  

e)  Erityisiä sopimuksia. 

Maata „kylvetään puolille." Jalasjärvellä on tapana, kun 
kÖyhä mies ei voi kylvää maataan, suostua sillä tavoin puolille 
kylvämisestä, että toinen antaa maan, toinen siemenet sekä toi-
mittaa pellon muokkauksen ja kylvää. Vilja leikataan tasan, 
puidaan tasan, olet tasataan ja samoin jyvät. — MyÖskin poh-
jois-Hämeessä sitä tapaa vähän noudatetaan. Vieläpä maan 
omistaja antaa lantaakin. (Jyväskylä.) 

Kriminaali- eli rikosoikeus. 

Rikosoikeuden vaikutus kansaan  on  välitÖintä ja velvoitta-
vaa, jota vastoin siviilioikeuden säännökset ovat kansalle usein-
kin kokonaan vieraita ja niiden verosta jokapäiväisessä keskus-
elämässä noudatetaan isiltä perittyjä ja opittuja käsitteitä ja 
tapoja. Senpä takia ei siis kansan tavoilla olekaan rikosoikeu-
dessa samaa merkitystä kuin siviilioikeuden alalla. — Otan 
tähän kuitenkin muutamia näytteitä rikoskäsitteistä ja traditioneja 
rangaistustavoista, joilla tuntuu olevan oikeushistoriallista arvoa.  

a)  Rikoskäsitteitä. 

Alkuperäisimpiä oikeudenkäsityksiä täällä niinkuin muualla-
kin oli epäilemättä verikosto ja sukulaisten vastuunalaisuus 
omaistensa teoista. 1) 

Käsitteitä rangaistavaisuudesta kuvaa muutamat sananlas-
kut, niinkuin: 

„Ei hätä lakia lue;" 

')  Y. K.  Yrjö-Koskinen, m. t., s. 171. 
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„Tunnusta työsi: saat puolet anteeksi;" 
»Yksi synti varkahalla, yksitoista luulijalla." 
Rikoksista: Väärävala. Jos joku tekee vääränvalan, 

niin  siitä on pahat seuraukset, voipi tulla tauteja: kaatuvainen 
tauti, hulluus, raivous  y.  m. Mutta jos heti valan tehtyä juo 
kylmää vettä, niin  ei siitä tule mitään seurauksia. (Rautalampi.) 
— Etelä-Pohjanmaalla yleiseen tiettyä vääränvalan-tekijää nimi-
tetään »kolmen markan mieheksi." 

Valaa tehdessä 'on tuomarin otettava huomioon, ettei valan-
tekijä sanellessaan tuomarin jälessä nostele sormiaan kirjasta; 
sillä monella on sellainen käsitys, että valan arvo on silloin • 
menetetty, ja sitä käyttävät vääränvalan-tekijät hyväkseen. 
Myöskin luulevat jotkut että valaa tehdessä olisi välttämätöintä 
pitää sormet hajalla kahden puolen avatun raamatun niska-
taitetta. 

Jos joku oikeudessa nähtävästi tekee väärän valan, niin  
tuomari voi käskeä jonkun lautamiehistä avaamaan pellin, että 
pahahenki — kansan käsityksen mukaan — voi heti viedä hä-
nen sielunsa. (Yleistä Keski-Suomessa.) 

Murhasta. Kansalla on luulo, että murhattu vainaja pa-
kottaa toisinaan murhamiehen tunnustamaan rikoksensa, jos 
nimittäin murha on siten tehty ettei siitä muuten selvää saada. 
Kuolleen henki voipi kulkea ja ilmaista myöskin muille salai-
sia rikoksia. Murhanteko-paikoilta kuullaan „kuuloja" ja niissä 
nähdään „näkyjä", minkä  kautta niinikään salainen rikos saat-
taa valkeuteen tulla. — Lapsenmurhaa pitää kansa paljon vä-
häisempänä rikoksena kuin murhaa ja tappoa yleensä. — Kes-
kensyntyneet sikiöt, mitkä hieromalla tai ulostavilla lääkkeillä 
saadaan syntymään, kätketään tavallisesti kirkon kivijalkaan, 
kiviaitaan, hautauskappelin alle tai harvemmin peitetään hau-
tausmaahan mullan alle; tarkoitus on täten rikollisuutta laimen-
taa ja samalla välttää raskata syntiä. 

Varkaus. Kansamme rehellisyyttä kiitetään paljon ulko-
puolellakin isänmaamme rajoja. Jopa yksin venäläinen koulu-
poika kertoo että Suomessa — mistä hänellä muuten saattaa 
olla hyvin hämärät tiedot — pidetään tuvan ovi lukitsematta 
yÖllä. Tuota tapaa •ei niinkään enää tunneta Etelä-Pohjanmaalla, 
mutta esiin. Rautalammilla näyttää se olevan vielä yleistä. — 
Yleistä on vielä kansassa se luulo, että varastettu tavara saa- 
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daan noitain välityksellä takaisin. Noita voi nimittäin taika-
keinoilla pakottaa varkaan tuomaan varastamansa takaisin. —
Moniaita taruja  on  kansan kesken vanhoista huoneista, mistä 
ei voi varastaa. Niinpä  on  Viitasaaressa, Kolimaassa Heinon-
saari, jossa  on  vanha kalamaja luultavasti hämäläisten kalastus-
ajoilta, ja kansa uskoo, että siitä majasta; ei voida varastaa, siellä  
on  muka niin ankara haltija-henki. 

Kunnianloukkauksesta  on  kansalla vanhastaan sellainen 
käsitys, että toista voipi kyllä haukkua vaikka kuinka pahasti: 
varkaaksi, roistoksi, murhamieheksi tahi vaikka miksi, kun vaan 
samalla sanoo itsestään sitä samaa, että „sellainen sinä olet, 
mutta minä olen vielä pahempi varas ja roisto". Kun näin 
itseään soimaa samalla kertaa, niin „siihen ei laki pysty". (Lapua, 
Karstula.) — Samoin  on  kansan käsitys  se,  että saa sitä puhua 
takanapäin ja edessäkin pahaa, kun vaan sanoo että  se on  kulku-
puhetta, ettei (panettelija) sitä itsestään sano, vaan että „niin 
ihmiset sanovat". (Viitasaari, Laukaa, Karstula, Lapua.) 

„Ei yhestä sanasta sakoteta",  on  sananpartena Karstulassa. 
Kansa käsittää nimittäin, ettei kunnianloukkauksesta tai myös-
kään virkamiehiä kohtaan osoitetusta sopimattomasta käytÖk-
sestä ole mitään edesvastuuta, kun vaan yhden kerran tekee 
sen muutamin sanoin. Mutta jos kysyttäissä toistamiseen vielä 
loukkaa, niin sitten vasta sakotetaan. (Samoin Laukkaassa ja 
Viitasaaressa.) 

Hyviä tapoja loukkaavia rikoksia. Tässä seuraavat kansan 
tavat ovat omain muistojeni perusteella esitetyt. Ne ovat niin 
yleistä laatua, että niillä ei juuri ole paikkakunnallista tärke-
yttä. Esimerkkeinä tahdonkin vaan muutamia mainita. — Syömi-
nen lakkipäässä pidetään syntinä; „kahden katon alla ei saa 
syÖdä", jos nimittäin lakki  on  toisena, siis.ei ole oikein luhtaladossa-
kaan syödä lakkipäässä. Sievänä tapana pidetään sitäkin, että 
että neitoset syÖdessä ovat avopäin, vaikkei päinvastaista tapausta 
synniksi katsota. — Syödessä ei saa ruokaa pÖydälle tai lattiaan 
varistella,  se on  synti. Etenkin pitää „leipäkultaa" tarkoin  pi-
dellä.  Jos  leivän muruja pöydälle putoo tai lattiaan, ovat ne 
suuhun otettavat ja syötävät.  Ken  „jumalanviljaa" tolkuin pi-
telee,  se  vielä joutuu puutetta kärsimään. — RuokapÖydässä ja 
saunassa ei saa vallatonta leikkiä puhua, ,,saunatie  on  pyhä  tie".  
— Viheltäminen  on  lapsille sopimatointa — „pirun kutsumista," 
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laulaa kyllä saa. — Pieniä hyönteisiä ja lintusia ei saa kiduttaa 
pitää heti tappaa. Varpusien pesiä saa hävittää eikä  se  ole 
synti, varpuset kun ovat vahingollisia lintuja; mutta sitä vas-
toin ei saa koskea pääskysien pesiin, ne kun eivät tuota vahin-
koa kellekään, vaan ovat varallisuuden ennustajia kenen taloon 
asuttunevatkin. Harakat ja varikset ovat „pirun lintuja", niitä 
saa kohdella tylystikin. Harakka ennustaa naurullaan onnetto-
muutta. — Valehtelijaa muistutetaan avaamalla pelli; valehtelijan 
palkka  on  nappi; valehtelijan kunniaistuin  on  palkus eli veis-
tintolppa. — Noitumista eli loihtimista pidetään rikoksena yleensä 
vaan siinä tapauksessa, jos noita tahtoo vahinkoa tehdä tern-
puillaan, mutta joka „parantaa",  se  ei  tee  syntiä eikä rikosta.  

b)  Rangaistustavoista.  

1.  Iuolemanrangaistuksia. Elävinä kuopattuja. Karvian 
kylässä Merikarvialla kerrotaan että ensimmäinen asukas siellä oli 
asunut Peip'pellolla. Myöhemmin tulleet uutisasukkaat huoma-
sivat että tuo alkuasukas eli sopimattomassa yhteydessä tyttärensä 
kanssa. Sitä eivät kärsineet.  He  kuoppasivat rikkoneet elävinä 
maahan, pää vaan jätettiin maan päälle, ja rangaistujen asunto 
hävitettiin perin pohjin.  1)  

Poltettu noita. Kerran oli erään Keurulaisen poika varas-
tanut isältään paljon rahaa ja muuta tavaraa. Isä, joka ei tien-
nyt kuka oli varas, lähti noita Lieran tykö ja käski hänen pu-
haltaa varkaan kuoliaaksi.  Liera  puhalsikin ja sanoi samassa: 
ohoh, oma poikas  se  olikin. Keurulainen kuultuansa sen huusi: 
säästä, säästä hänen henkeänsä.  Se  oli myöhäistä. Keurulainen 
vihastui ja haastatti Lieran käräjiin poikansa taposta. Esivalta 
vapautti Lieran ehdolla, että hän paadella purjehtisi Lieran 
saarelle (Ruoveden selällä liki  Korpulan  taloa.) Hän purjehti 
ja piti perää rautakangella. Siitä nähtiin hän täydeksi noidaksi 
ja tuomittiin hongissa poltettaa. Sitten hän poltettiinkin Lieran 
saarella, jonne oli tullut paadellaan. Henkensä heittäessä sanoi 
hän: jonne savun menee,  se  ijäti vaivaisen olkoon. Savu meni 
päin  Korpulan  taloa; siitä asti ovat sen asukkaat aina olleet 
velassa.  2) 

1) Bidrag  XXXIII,  s. 157. 
2) D. Skogman,  Kertomus matkalta Satakunnassa,  Suomi II; 2  

osa,  s. 149.  
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Kuoliaaksi kivittäminen ja tuomioistuin. Tonolan maassa, 
Napujenkylän takana Isossa-KyrÖssä  on  kankaalla suuri kivi-
kehä ikäänkuin hajonnutta kiviaitaa. Sillä kehällä, kerrotaan, 
ovat tuomarit istuneet ja tuomittava  on  ollut kehän sisällä.  
Jos  tämä oli niin  suuren rikoksen tehnyt, että  se  oli kuolemalla 
rangaistava, niin  kukin kehällä istuja otti kiven ja tuomittu 
kivitettiin paikalla kuoliaaksi.  1)  

Kuolemanrangaistus omankäden oikeudella. Veneskosken 
kylässä Ikaalisissa asui tämän vuosisadan keskipaikoilla Susi-
halmeen torpassa pahanilkinen mies, jota sanottiin „Soikon su-
deksi". Tämä hätyytti matkustavaisia ja teki kaikellaista koi-
ruutta naapurillensa. Pitoihin kokoontuneina päätti kylän isännät 
rangaista hänen • monet ilkityönsä, ottivat seipäät ja menivät 
Soikon suden tupaan. Kun mies pakeni lattian alle kuoppaan, 
niin  isännät seipäillään soheivat miehen sinne kuoliaaksi, kuin 
suden ainakin. Siitä taposta tuomittiin kylänmiehet Siperiaan. .2) 

Kuolemanrangaistus omankäden oikeudella. Toista kym-
mentä vuotta sitten tapahtui sellainen tapaus Salmin pitäjän 
Orusjärven kylässä. Siellä eleli rosvo, joka saattoi koko kylän 
rauhattomaksi. Teurasti kyläläisten lehmiä, varasteli ja teki 
muuta ilkivaltaa. Uhkaili vielä kostolla, jos hänet ilmiannettai-
siin. Sanoi polttavansa tuvat ja heinäpielekset. — Viimein lop-
pui kyläläisten kärsivällisyys.  He  lyöttäytyivät kaikki yhteen 
ja surmasivat pahantekijän. Niin ainakin luullaan, sillä  eräänä 
aamuna tavattiin rosvon ruumis pahasti raadeltuna keskellä kylää, 
kädet ja jalat katkottuina.  Asia on  kulkenut kihlakunnanoikeu-
det ja hovioikeudet tulematta sen selvemmäksi. Ei kukaan kylä-
läisistä sano siinä mitään tietävänsä. Kaikki asianhaarat kui-
3enkin  viittaavat siihen että Orusjärveläiset amerikkalaisella  
lyneh-tuomiolla ovat rangaisseet kiusaajansa.  3)  

Maahan vajoominen vääränvalan tehtyä. Alituiset olivat 
riidat näilläkin seuduin (Saarijärven Pyhäjärvellä) hämäläisten 
ja lappalaisten välillä kalastusvesistä; edelliset tahtoivat valtaansa 
laajentaa, jälkimmäiset kokivat miehuullisesti puolustaa vanhoja 
oikeuksiansa. Usein sovittiin riidat rauhallisissa keskusteluissa  

1) Bidrag  XXXIII,  s. 47. 
2) V. Carlsson,  Ikaalisten pitäjäs,  s. 191. 
3) 0. A.  Forsström, Kuvia  Raja-Karjalasta,  s. 139  ja  160.  
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vaan usein myöskin miekan mittelöissä: Järven itäisellä rannalla.  
on  pieni kallioinen saari; siinä riidat ratkaistiin, rikolliset tuo= 
mittiin. Täällä kun muuaan todistaja vääränvalan teki, silloin 
kallio hänen jalkainsa alla halki paukahti ja vajotti syvyyteen 
tunnottoman todistajan; kallion poikki käy vieläkin halkeaman 
tapainen juova. Nimi „Käräjäsaari" lienee tällä saarella perin-
tönä edellä mainituista ajoista.  1)  

Prakan haudasta Ikalisissa  on  niinikään seuraava juttu: 
Silloin kun ei vielä ollut mitään järjestettyä sääntöä maanjaon 
suhteen, sai jokainen valallaan vakuuttaa omistusoikeutensa vil-
jeltävään maahansa. Tätä tehdessään ei Prakan isäntä ollut-
kaan tyytyväinen oikeaan osaansa, vaan näytti väärin rajansa 
suunnan. Vannoessaan seisoi hän kovalla kankaalla ja välttääk-
sensä kostoa, otti hän omasta maastaan multaa saappaisiinsa, 
siten vakuuttaen sen maan, mikä hänen jalkainsa alla oli, ole-
van omaansa. Sen toisin ollen saisi paikalla vajota. Mutta 
kostopa ei suvainnutkaan petosta, vaan väärin vannomisen  ran-
rangaistus saavutti hänet heti. Hän näet vajosi paikalla kovaan 
kankaaseen ja rangaistuksen todistajaksi jäi ainoastaa avoinainen 
hauta ammottamaan, eikä vielä tänäpäivänäkään nähdä sillä 
paikalla vähintäkään kasvin merkkiä.  2)  

Ehdollinen kuoleman tuomio. Rantasalmella, ei kaukana 
itse salmesta,  on  saari, jota nimitetään „Piikasaareksi". Siitä  
on  kertomus, joka selittää mistä tuo nimi johtuu. Eräs tyttÖ 
oli tehnyt lapsenmurhan,  surmaten  oman sikiönsä. Tästä hänet 
tuomittiin kuolemaan, kuitenkin sillä ehdolla: että, jos hän jak-
saisi maalta uida saarelle, vapautettaisiin hän kuolemanrangais-
tuksesta. Tyttö olikin suorittanut tuon kokeen ja sen johdosta 
sai saari nimensä.  s) 

2.  Ruumiinrangaistuksia. Kujanjuoksuttaminen. Rauta-
lammin. seurakuntaan kuuluu Vekaraniemen kylä ja sen ran-
nalla  on  pitkä ja hyvin.  hoikka Tuomioniemi, missä ennen van-
haan hämäläiset kalastajat kuuluivat pahantekijÖitään omituisella 
tavalla rangaisseen, pakottaen rikoksenalaisia niemen rantueita 
ympäri juoksemaan, muiden keskellä pitkässä rivissä seistessä, 

') Luonnonilme, muinaismuistoja ja tarinoita Saarijärven Pyhäjär= 
veltä, Suomen Kuvalehti 1880, n:o 172. 

2) J.  Lehtinen, Ikaalisten kihlak. S. M. Yhd:n aikak. VI,.s. 120. 
3) C.  A.  Gottlund, ,Antiq.  ant. I,  s. 510.. . 
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jolloin rikoksellista pienillä kivillä  y.  m.  nakeltiin ja pitkillä 
hienoilla puuräipillä lyödä pätkittiin.  1)  Sama taru kerrottiin 
minullekin. 

Samanlaista rangaistustapaa kuvaa seuraavakin kertomus: 
Kaikki hämäläiset, jotka kalastelivat näissä päin—Kivijärvellä, 
Kolimaassa ja Keiteleessä — tulivat sitte syksyllä Matilan virran 
niskassa Laukaan rajalla yhteen. Siinä oli pieni saari, jossa  
he  tulivat kokoon ja pitivät oikeutta keskenänsä niistä kalave-
sistänsä, jotka heillä oli, miten kukin oli kalastanut. —  Jos  kuka 
oli kalastanut laajemmalta kun hänellä valta olikaan, niin täällä 
tuomittiin sitte asiat ja riidat ratkaistiin, jonka vuoksi tätä 
saarta vielä tänäänkin sanotaan Tuomiosaareksi siitä hämäläisten 
oikeuden istunnosta siinä kohdin. Jotka tässä nyt tuomittiin 
vietiin sitte Juoksusaareen, joka  on  virran alapuolella, rangaista--
vaksi. Siellä juoksutettiin heitä ikäänkuin sotaväessä ja toiset 
nakkelivat syynalaisia kivillä.  2)  

Korva poikkihakattavaksi tuomittu. Veljesten riidasta kertoo 
kansantaru Hirvensalmella, että kaksi veljestä rakensivat kum-
painenkin itselleeen  talon,  toinen Nuutilaan toinen Kompan 
paikalle. Mutta syystä tai toisesta riitaantuivat veljekset, niin 
että Nuutilan mies hakkasi toisen tuvasta kurkihirret poikki. 
Tästä työstä oikeus tuomitsi häneltä toisen korvan poikki  ha--
kattavaksi.  3)  

Kanooniseen oikeuteen viittaa seuraava taru, minkä  A.  
Varelius kertoo Suomettaressa  1854,  n:o  22,  lisäl., Kärkän ho-
vin herrasta Hornista, joka epäluuloisena poltti talonsa ja sisään 
suljetun vaimonsa palvelijan kanssa. Tästä törkeästä rikoksesta 
julisti paavi Hornherran pannaan. Mutta pannaa enemmin ra-
sitti häntä  se,  että joka yÖ näki hovinsa raunioina kolme pala-
vaa kynttilää, jotka muistuttivat hänelle niitä kolmea kauheaa 
murhaa, mitkä hän oli tehnyt. Rikoksensa_sovitukseksi määräsi 
paavi hänen rakennuttamaan kolme kirkkoa kivestä ja käymään 
sitten paljain  polvin,  katuvaisena syntisenä, niiden välit. — — 

Ruumiinrangaistuksen käsite ilmenee myöskin usein sanan-
laskuissa, kuten esim.:  

Z)- U. Savo 1894, n:o 239, Esveden vesistö ympäristöineen.  
-) Suometar 1853, n:o 29, Pihtipudas ja Viitasaari,  E.  S—n.  
3)  J.  Paasonen, Mikkelin. kihlak. S. M. Yhd:n aikak.  X,  s. 159 ja 160. 
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„Ensin asiaa tutkitaan, sitte selkää sutkitaan;" 
„Rikas pääsee rahallaan, köyhä selkänahallaa.n."  
3.  Pakkotöistä rangaistuskeinona olkoon tässä mainittu 

seuraava esimerkki : Moision maalla, liki  Salon  kauppalaa näy-
tetään  300-400  sylen  vaiheelle vanhaa kiinni  rauennutta ojaa, 
jota kutsutaan „Huorain ojaksi". Sen synnystä kansan  tarn  
kertoo, että  se  maa, jonka läpi mainittu oja kulkee, ennen mui-
noin oli ollut piispalla, joka rangaistukseksi oli äpärälapsien 
synnyttäjillä kaivatuttanut ojan. Siitä  se  myöskin oli nimensä 
saanut.  1)  

Tässä edellä  on  kerrottu historiallisia taruja rangaistus-
tavoista, mutta onpa kansalla vielä omiakin rangaistustapoja, 
mitä  he  meidänkin päivinämme käyttävät. Niin  on  esim. tapana, 
että juQpunut, joka pitää pahaa elämää ja tahtoo riitaa rakentaa, 
viedään sikopahnaan makaamaan tai pudotetaan tuvan alle kuop-
paan. (Rautalampi, Karstula, Laihia.)  

Kansan  leikeissä esiintyy myöskin useita rangaistustapoja, 
mitkä saattavat johtua entisistä rangaistuskäsitteistä. Niistä 
mainitsen  simerkkinä „Hymylään lähdön" arvoitusleikissä. Ni-
mipäiväänsä pitämätöintä rangaistaan myöskin sikopahnaan  y.  
m.  häpeän paikkoihin viemällä. 

Haureuden rangaistuksena on, paitsi yleistä kyläläisten 
pilaa, myöskin vanhempain puolelta toisinaan kotoa karkoittami-
nen, nimittäin jos tytär on langennut. Mutta nuorukaisen ri-
kosta tässä suhteeessa arvostellaan kansankin keskuudessa pal-
joa laimeammin. 

Rikoksena pidetään myöskin sitä, jos nuorukainen tai nei-
tonen vastoin vanhempainsa mieltä pyrkii avioliittoon. Van-
hemmilla on tässä kohdin useinkin vaan paljaat aineelliset 

1). Halikon kihlak. S. M. Yhd:a aikak. VI, s. 43. 
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näkökohdat määräävinä. Tapahtuu silloin tällöin, että vanhem-
mat ajavat sellaisen pojan, tai tyttären, joka vastoin heidän 
mieltään menee avioliittoon, pois kotoa, vieläpä joskus teke-
vät perinnöttömäksi tai eivät anna myÖtäjäisiä. 

Oikeudenkäynti-tapoja ja käsitteitä. 

Tässä koetan muutamain traditionein perusteella, jotka 
viittaavat kansan alkuperäisiin prosessioikeuden käsitteihin, esit-
tää piirteitä oikeudenkäynnistä vanhimpina aikoina. 

Prosessioikeus on lähellä luonnon tilaa olevilla kansoilla 
ollut yleensä uskonnollista laatua ja yhteydessä noitumisen ja 
taikomisen kanssa. Poppamiehet ja pakanapapit olivat taval-
laan tuomarin sijassa. Jonkunlaista tuli- ja verioikeutta käy-
tiin. Puhdistusvala oli tavallista. Käräjät tulivat vasta myö-
hemmällä kehityskaudella tavallisiksi. 1)  

a) Tuomiovalta. 

Vanhimpina aikoina, kun riidat ratkaistiin ja rikokset ran-
gaistiin yleisissä kokouksissa, joissa kaikellaisista muistakin 
asioista neuvoteltiin, kuului tuomiovalta kokoukseen saapuneelle 
rahvaalle. Mutta myÖhemmin alkoi kansa keskuudestaan valita 
erityisiä tuomareita, ja tähän puolestaan vaikutti esimerkillään 
ruotsin yhteiskuntalaitoksen ja lakien käytäntöÖn pano. 

Maanriidoista Ilamantsissa entisinä aikoina kertoo  R.  Tirro-
nen. 2) Kun ei siihen aikaan vielä löytynyt kihlakunnan kärä-
jiä, niin päättivät asianomaiset kyläkunnat kokoontua nurmelle 
niittujaon arpakokoukseen. Noita jakokäräjiä kesti kolme viik-
koa ja niissä syÖtiin kolme härkää. 

Muutamassa tarussa rakastuneesta nuorukaisesta ja neito-
sesta, jotka aina toisiaan tapasivat Liittokivellä Saimaan selällä, 

1) R.  A.  Wrede, luennoissaan muinais-suomalaisten oikeusoloista. 

2) Kts. s. 134 ja 135 edellä: 	• 
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Lappeenrannan ja Mikkelin välisellä laivaväylällä, kerrotaan 
kuinka he vanhempainsa vihan takia salaisesti toisiansa siellä 
kohtasivat. Kerran myrsky vei veneet ja rakastuneet jäivät 
kivelle — kuolon uhreiksi. Silloin kokoontuivat kylien vanhim-
mat ja toivat ruumiit lähimmäiselle niemelle, joka sai Käräjä-
kallion nimen siitä tutkinnosta, joka pidettiin vainajain van-
hempien keskinäisestä vihasta. Tutkinto päättyi sovintoon ja 
kädenlyöntiin. 1) 

Sivulla 149 kerrottu taru Tonolan kankaalla olevasta 
tuomioistuimesta viittaa jo jonkun verran kehittyneempään oi-
keuden käymistapaan. 

Gottlund kertoo, että Luhangossa Judinsalossa (saari) on 
eräänlainen kiviaitaus, jonka keskessä on kivipöytä ja sen yul-

pärillä 24 suurempaa kiveä istuimina; ja siitä liikkuu taru, että 
siellä ennen aikaan on „herran päiviä pietty", jolla hän luulee 
tarkoitettavan neuvoittelevaa kokousta (eli käräjiä?) 2) — Nähtä-
västi saman tarun oli saanut tietää pastori  E.  Cleve, joka mi-
nulle kertoi kuulleensa, että Luhangon Judinsalossa ennen käy-
tiin jonkunlaista sovinto-oikeutta, jossa muuan talonpoika oli 
tuomarina toisten kanssa yhdessä ratkaisten riitoja. Usein tyy-
dyttiin tämän oikeuden päätöksiin ilman että vedottiin kihla-
kunnan oikeuteen. — Tämän johdosta olen arvellut, että lieneekö 
tuo ollut semmoinen kyläoikeus, joita 1742 vuoden kyläjärjes-
tyksen (Byaordningen) mukaan oli useimmissa Etelä-Pohjanmaan 
pitäjissä ja joita vieläkin on voimassa oltermanni-laitoksen 
nimellä, vaikka ne ovat menettäneet entisen merkityksensä, sit-
ten kuin kunnallisasetus astui voimaan. 

Suomalaisten omain oikeusmenojen kehittymättömyys ruot-
salaisen oikeuslaitoksen järjestyessä maahamme oli syynä siihen, 
että käsitteet sellaiset kuin laki ja tuomari ovat kieleemme lai-
natut suorastaan ruotsinkielestä. Tosin Yrjö Koskisen Suomen 
kansan historiassa lausutaan, että sana suuta, joka alkuansa 
kenties on slaavilaisista kielistä, näkyy merkinnen lakia ja oikeutta 

1) H:fors Mgbld, 1844,  n:o  73. —  R. K.  21  osa.  
2) C.  A: Gottlund, Antiq. ant. I, s. 272. 
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ja suntia oli  lain  valvojana sekä muissakin kohdin yhteiskunnan 
virkamieh enä.  1)  

Niinikään lausuu  Y. K.  Yrjö-Koskinen arvelun, että kihla-
kunnan päällikkö alkuansa oli nimeltään suntio. (Kts. Suomalaisten 
heimojen yhteiskuntajärjestyksestä pakanuuden loppuaikoina,  s. 
169.)  — Seuraavan mustiinpanon oli Reinholmille antanut Aslak 
Laiti Utsjoelta: Leussinkylässä  kans  markkinoita (ennen?). Jo-
kin eriskummainen vanhanaikuinen taru  on  siitä paikasta.  Se  
olisi ollut iso kylä pakanuuden aikana ja siellä oli ollut joku 
arvosa „sunti". 2) 

Lautamiehestä muisteli eräs vanha mies Rautalammilla 
lukeneensa sanomalehdistä, että tuo nimitys olisi johtunut siitä, 
kun ennen oikeuden istuntoja pidettiin ulkona ja silloin tavalli-
sesti asetettiin istuimeksi lauta, johon lautamiehet asettuivat 
istumaan. — Lisään vielä toisenkin arvelun, että lautakunta 
olisi yhtä kuin pÖytäkunta  s. o.  saman neuvospöydän ympärillä 
istuvat. Lauta tarkoittaa nimittäin karjalankielessä pöytää.  

b)  Käräjät, menettely-tapoja. 

Käräjät = selvät neuvot. Ukko ylijumalaa rukoillessa karjan 
kaitsijaksi: 

Piä pilvessä käräjät, 
Säkehissä selvät neuvot, 
Ettei noita kyllin saisi, 
Kaihi viljan vitoisi. 3  

Samaten kylväjän rukoillessa Ukolta menestystä touoille: 

Oi Ukko ylijumala, 
Tahi taatto taivahinen, 
Vallan pilvissä pitäjä, 
Hattarojen hallitsija! 
Piä pilvissä käräjät, 
Säkehissä neuvot selvät. 4) 

') Suom.  Kans.  hist.  s. 20. 
2) R. K.  47  osa.  
3) Gananderin mytologia,  s. 97. 
4) Kalevala  II; 317-322.  
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Käräjäin järjestyksestä on huomattava, että niitä pidettiin 
yhteydessä kansan yleisten neuvottelukokousten kanssa. Tuo-
miovallasta näissä on jo edellä puhuttu. Arvattavasti oli käräjä-
menot myöskin yhdistettyinä juhlallisuuksien ja uhrimenojen 
kanssa, siihen ainakin viittaavat paikkain nimihin liittyvät tarut. 
Käräjiä pidettiin ulkoilmassa paljaan taivaan alla, kukkuloilla, 
nurmilla, aholoilla, saarissa  j. n. e.  Mitään kehittyneempiä oma-
peräisiä oikeussäännöksiä ei tunneta. Kasvatuksen ja kotoisen ope-
tuksen kautta isiltä perityt oikeuskäsitteet kävivät lain asemesta 
ja arpomisella oli suuri merkitys, perustuen kansan alkuperäi-
siin uskonnollisiin käsitteihin. Esitän tässä joukon traditioneja, 
jotka puolestaan selventävät näiden erämaan oikeuslaitosten 
historiaa. 

.Käräjätörmä on puoli neljännestä luoteispuolella Harjun 
kirkkoa. Siinä on muinoin käytetty lakia ja oikeutta. Lakien 
sanotaan olleen ansaihin leikattuna, ja tapana oli silloin ottaa 
epäiltävissä kohdissa arvalla selko rikoksentekijästä. 1) 

Pakanuuden aikana sanötaan Pirkkalaisten uhranneen Junk-
karin mättäällä, vähän matkaa Viikin kartanosta, ja Käräjän-
törmällä, Kukontaustankylän maalla Harjun kappelia, käyneen 
käräjiä. 2) 

Käräjämäki Rengossa on viljeltyä, mutta kukkulalla on 
yksi paikka, jossa on iso pöydän näköinen kivi, ja sen kohdalla 
kaaressa niinkuin istumakiviä. Kirkosta Asemien kylään run-
saasti 3/4  penink. 3)  — Taru tuomioistuimesta Isossa-Kyrössä, 
(kerrottu edelläpäin, kts. siv. 149.) — Käräjäsaaresta Saari-
järven Pyhäjärvessä (kts. siv. 142, 150 edellä.) — Tuorniosaari ja 
Juoksusaari Matilan virrassa Laukaassa (kts. siv. 151.) — Tuo-
mioniemi Rautalammilla (kts. siv. 150.) — Jämsässä, Saaren kylän 
Heilan talon maalla on Päijänteen rannalla Kiviniemi niminen  
paikka, jossa sijaitsee kivipainon, minkä keskustassa on suuri 
kivi, ja siitä kerrotaan että se muinoin on ollut käräjäpaikkana. 4) 

Luhangon Judinsalon käräjäpaikasta (kts. siv. 154.) — 

')  Gadd,  Satak. s. 11, R. K. 21  osa.  — Vrt. Gottlund, Antiq. ant. I, s. 271. 
2) D.  Skogman,  m. t., s. 134. 
3) R. K. 21  osa.  
4) Gottlund, A.ntiq. ant. I, s. 272. 
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Liittokivi ja 'Käräjäkallio Saimaassa (kts. siv.  153, 154.)  — Nos-
kuanjärvessä, Heinjoen ja Antrean rajalla  on  Kär?ijäsaari, missä 
löytyy rahvaan mielestä kummallisia kuoppia, ja eräs saari, 
jonka nimi  on  Uvannonsaari. Äyräpäänjärven rannalla  on  Käräjä-
niemi. i) 

Käräjäniemiä, joissa ennen  on  kansan käräjiä pidetty,  on  
Ilamatsissa  H.  Laitisen mukaan kaksi, toinen kirkon pohjois-
puolella, toinen Junkkeenmaalla Osrosaaren kirjakunnassa. Kol-
mas käräjäpaikka  on  Kuoresuon niitulla lähellä Melaselän kylää. 
Kun kyläläiset riitaantuivat niittupalstoistansa mainitulla suolla, 
niin siihen hankittiin tuomari, joka tuomitsi kullekin osansa kirves-
alan tai sen jälkeen, minkä kukin oli suosta niittua raivannut.  2)  

Sistosen  talon  maalla Värtsilässä  on  joen mutkassa Juttu-
nurmi, jossa vanhat ennen käräjää pitivät ja josta _seitsemän  
talon  tarvisheinät tehtiin.  3)  — Niittujaon arpakokouksesta Ilamant-
sissa,  on  kerrottu jo sivulla  134  ja  135.  

Killankedot. Mynämäellä tavattavista killankedoista lausuu  
J.  SjÖros: Tarkastamista ansainnee myÖskin kysymys olivatko 
killankedot — jollaisten olemassa olemisesta ei ole epäilystäkään 
— joitakin „käräjämäkiä" vai yksistään kiistailu- ja leikki-kenttiä, 
kuten „Tiedustuskirja" näyttää arvelevan, vai käyttivätkö jot-
kut  killa-  eli kilta-seurat  (gille,  gilde) niitä tarkoituksiinsa.  4)  

Kokemäen pitäjän Hintikkalan kylässä lähellä Mankoisten 
taloa ja Kokemäen joen rannalla, noin kolme virstaa Ylistarosta,  
on  erään paikan nimenä Killankirkko Alkupuolella olevaa lah-
tea kutsutaan Killanlahdeksi ja lähellä sijaitsevaa saarta nimi-
tetään taasen Killanluodoksi. Taru kertoo, että mainitussa Kil-
lankirkossa „helmiä jaettiin ja arpaa lykättiin ja lyötiin";  helmet  
olivat pujoteltuina lankaan. Asetta, jolla helmiä heitettiin kut-
suttiin kalvaksi. — — — Mainittu Killankirkko sijaitsee, kuten 
jo  on  mainittu Kokemäenjoen rannalla, ja kirkkomäen alapuo-
lella rannalla  on  selvään ihmiskädellä tehty valli, nurkistaan 
pyöreä;  vallilla  taasen  on  käytävä. Kerrotaan että pakanuuden 

i)  R. K.  21 osa. 
2) R.  Tironen, m. t., s. 43. 
3) R.  Tirronen, m. t., s. 66. 
{) My-nämäen kihlak., S. M. Yhd:n aikak.  VIH,  s. 9]. 
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aikana tapasi sinne kokoontua kansaa eri seuduilta keskustele-
maan sekä hengellisistä että maallisista asioistaan. 5) 

Inkvisitionia on kyllä arvattavasti paljon käytetty ja val-
lankin kertoo kansa sellaisia taruja entisistä virkamiehistään, 
mutta yleinen oikeudentunto asettuu sitä jyrkästi vastustamaan. 
„Ensin asia tutkitaan, ennenkuin miestä mutkitaan", on sään-
tÖnä tässä kohdin. 

Sovinto. Mikä asia kerran on sovittu, se pitää myöskin 
olla unhotettu. — Nykyään, kun pienemmissä rikosasioissa tai 
välinäisissä riitajutuissa sovintoa tehdään, vakuutetaan samalla 
myÖskin että kahden puolen kaikenlainen kaihomieli on unho-
tettava. Asian vahvistukseksi lyödään kättä ja kädet kolmas 
henkilö erottaa, ` usein vielä lisäksi juodaan „sovintokahvit", 
naukataan „sovintoryypyt".  

c)  Todistaminen. 

Otan tähän muutamia kansan käsitteitä toteennäyttämisestä 
vieraillamiehillä, vastatodistuksista ja todistajan jääväämisestä 
kihlakunnanoikeudessa. 

Todistamisesta on sellainen käsitys, että jos joku on salai-
sesti tehnyt rikoksen, missä ei ole yhtään näkijää, ja kertoo siitä 
kahden kesken jollekin henkilölle, niin tämän todistus oikeudessa 
ei merkitse mitään eikä vielä vaikka hän olisi kahdenkesken 
monellekin eri henkilölle tunnustanut rikoksensa; vasta kun 
tulee kaksitoista eri henkilÖä, joille rikollinen on tunnustanut 
katsotaan asia toteennäytetyksi. (Lapua.) — Karstulassa kuulin 
sitävastoin sanottavan, ettei asia koskaan voi tulla toteennäyte-
tyksi, vaikka rikollinen olisi kuinka monelle tunnustanut, ellei 
siinä ole koskaan ollut useampaa kuin yksi läsnä. 

Vastatodistuksista. Vallan tavallista on kun lapseneläke-
'juttuja käsitellään oikeustoissamme, että vastaaja koettaa tuoda 
vastatodistuksia, näyttää tytön maanneen muidenkin kanssa, sillä 
silloin ei muka oikeus voi velvoittaa vastaajaa maksuun. Sama-
ten myöskin on tapana koettaa näyttää että kantaja olisi saa- 

3)  J. A. Lindström, Kumo socken uti historisk höinseende.  Suomi 
1860, s. 190  ja  191.  
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nut  vastaajalta maksun makaamisesta, tai että kantaja olisi kai-
kella tavoin vastaajaa mielistellyt ja houkutellut luokseen. 

Jäävistä. Lapualla on sellainen käsitys puukkojunkkareilla, 
että jos joku lyÖ toista ja siinä on esim. pari kolme näkijää, 
niin hän lyÖ vähän näitäkin etteivät kykene todistamaan. Kun 
nimittäin tullaan oikeuden eteen ja tuomari kysyy syyletyltä 
onko hän lyönyt, niin syytetty kieltää. Kun sitten tuomari 
kysyy todistajalta, ehättää syytetty väliin sanomaan ettei hän 
ole lyönyt kantajaa paremmin kuin todistajiakaan ja kun tuo-
mari näin johtuu kysymään lÖikö syytetty todistajia ja nämä 
vastaavat: lÖi, niin silloin syytetty voi heidät jäävätä. 

Vala. Valaa ovat jo ennen vanhuudessa esi-isämme käyttä-
neet lupauksiensa vahvistuksena. Valan arvoa korotti se, että 
sille annettiin uskonnollinen merkitys, sitä pidettiin lupauksena 
jumalille ja sen rikkominen teki rikkojan kunniattomaksi, kuten 
seuraavat esimerkit Kalevalasta osoittavat: 

Lemminkäinen ja Kyllikki lupaavat ikuista uskollisuutta 
toisilleen vannotulla valalla: 

Siitä vannoivat valansa, 
Laativat ikilupansa 
Eessä julkisen Jumalan, 
Alla kalvon kaikkivallan, 
Ei Ahin sotia käyä 
Eikä Kyllikin kyleä. 1) 

Otson varoitussanoissa lausutaan: 

Muista muinainen valasi 
Tuolla Tuonelan joella. 

1) Kalevala  XI;  309-314. 
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Kynsikoskella kovalla, 
Luojan polvien e'essä. 1) 

Niinikään karhun synnyssä lausutaan hänen valastaan: 

Niin otso valansa vannoi 
Polvilla metsän emännän, 
Eessä julkisen Jumalan, 
Alla kasvon kaikkivallan, 
Ei tehäksensä pahoa, 
Ruveta rumille töille. 2) 

Raudan herjaussanoissa soimataan rautaa valansa rikko-
misesta: 

Sai siitä teräs pahaksi, 
Rauta raivoksi rupesi, 
Petti vaivainen valansa 
Söi kuin koira kunniansa. 3) 

Millaisia valamuotoja ennen vanhaan suomalaiset käytti-
vät, siitä saattaisi vertaamalla muiden heimokansain valamuo-
toja saada selvää. Mainittakoon vaan, että keskinäisessä puheessa 
kansa käyttää sanoja: „totta jumal'auta", „jumal'auta". Puheen 
vahvistuksena käytetään myÖskin sellaisia lauseita kuin: „min'oon 
vaikka piru, jos ei se ole niin", „mun saa viedä perkele, jos 
ei se ole totta", tai lievemmin „min'oon Matti Mikkelinä, jos ei 
— —"  y.  m. Kun väärin vannotaan, sanotaan tällaista valaa 
,tuppivalaksi" ja pidetään sitäkin syntinä; mutta valapatoksi ei 
sellaista ihmistä sentään soimata, kuten oikeudessa vääränvalan 
tehnyttä. (Jalasjärvi.) 

Ettei kyllä valan pyhyyttä pidetä läheskään aina siinä ar-
vossa kuin tulee, siihen viittaa m. m. sananlaskut: 

„Vala varkaan miekka;" 
„Vähä varkahan valoista, itkusta pahan imeisen;" 

1) Kalevala XXXII; 379-382. 
2) Kalevala XLVI; 413-418. 
3) Kalevala  IX;  259-262. 
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„Monta vääreä vakoa kivitiellä kynnetähän, 
Monta vääreä valoa lakitiellä lasketahan." 

Ken kansan keskessä elää ja liikkuu, tulee kyllä tunte- 
man sananlaskun totuuden: 

„Ei lapset laista tieä, vaimot vallan tuomioista." 
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Maaherra  R.  V. v. Essenin kirjeitä Kajaanin 
voutikunnan virkamiehille I72o=luvulta. 

Esittänyt  

A.  H.  Snellman. 

Pari vuotta sitten sain käsiini Paltamon pitäjän Sutelan-
perän talosta, joka pitkät ajat  on  ollut virkamiesten asuinpaikkana 
ja siten jonkunlaisena virallisena keskuksena Kajaanin seuduilla, 
erään vanhan nelitaitteisen nidoksen, joka sisältää alun toista 
sataa Korsholman maaherranvirastosta Kajaanin voutikunnan 
henkikirjoittajalle ja nimismiehelle  1720-luvulla lähetettyä alku-
peräistä kirjettä. Niitä  on  nidoksessa ollut enemmänkin, mutta 
lehtiä repimällä  on  niistä useat aikojen kuluessa hävitetty. 
Vanhin säilyneistä kirjeistä  ön  päivätty Korshölmassa huhtik.  
10  p.  1723  ja nuorin, jossa päivämäärä  on  nähtävänä,  13  p.  
tammik.  1729.  Useimmat niistä  on  allekirjoittanut keraalimajuri  
Reinhold  Vilhelm  v. Essen,  joka Stiernmanin (Höfdinga-Minne  
II, s. -108-09)  mukaan vuodesta  1720  oli Pohjanmaan maa-
herrana  (j  Oulussa toukok.  3  p.  1732  ja haudattiin siellä  Johan  
Messeniuksen hautaan). Tämä vanha sotilas näyttää olleen 
tarkka. ja tunnollinen virkamies sekä vaatineen samaa allensa-
kuuluvilt  akin.  Ainakin saivat Kajaanin voutikunnan virkamie-
het, henkikirjoittaja ja nimismies, ehtimiseen kovia sanoja ja 
ankaria muistutuksia siitä, etteivät  he  maaherran mieliksi olleet 
tehtäviänsä täyttäneet. Henkikiujoittajana paikkakunnalla koko 
puheenalaisena aikana oli  Mathias  Strömmer, nimismiehen vir-
kaa hoitivat ensin  Gustaf  Rijkberg ja, hänen kuoltuansa huhtik.  
1  p.  1725, Mathias  Castreen, nykyisen Castren-suvun  alkaja.  
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V. 1723 mainitaan Rijkbergin ohella nimismiehenä Arnkijhl su-
kuinen mies. 

Useimmat mainituista kirjeistä eivät sisällyksensä puolesta 
tarjoa mitään historiallisesti merkillisempää. Muutamissa on säi-
lynyt vähäisiä tietoja, jotka valaisevat paikkakunnan taloudelli-
sia ja yleisiä sivistysoloja ja varsinkin sitä menettelytapaa, jota 
maaherra v. Essen virkatoimissaan noudatti. Senvuoksi pyydän 
esittää Historialliselle Seuralle muutamia näissä asiakirjoissa 
tapaamiani tietoja. 

Kajaanin seudun rahvaan taloudellisen tilan  valaisemiseksi  
mainittakoon  seuravaaa:  

Kuninkaallinen Majesteetti oli  maalisk.  13  p.  1723  maa-
herra  v.  Essenin  esityksestä määrännyt,  „att  af  Magazinerne i 
Lähnet utlåna till dhe fattigaste  af  allmogen våhrutsade oeh 
underhåld tills Gud Landet med den nya åhrsväxten välsignandes 
varder."  Sen johdosta maaherran virastosta kirjoitetaan henki-
kirjoittaja  StrÖmmerille toukok.  15  p.  1723:  „altså anbefalles Eder 
härmed att nu straxt vid unfåendet häraf låta till dhe fattigaste  
af  allmogen till underhåld och utsäde  af  Magazinet i Cajanaborg 
utlåna den der befintl. Spannemahlen, kommandes den samme 
efter högbem:te H:s K. M:tts nådigste befallning i närvaro  af  en  
Präst, Borgare oeh Bonde att utdelas, på det att alt riehtigt må 
tillgå, och härvid intet underslef förÖfvas; Börandes  alla  desse 
3:ne Stånds personer underskrifva fÖrtekningen uppå de per-
soner  af  allmogen som sådan Spannemål unfått; på det dhe vid 
inbärgnings tijden kunna slik låhn Spannemål igen uti Magazinet 
in natura efter samma måhl dhe uttagit inlefverera, hvilka 
Speeifieationer sedan till LandsCanceliet insände blifva." — —  

Samana päivänä  (toukok.  15  p.  1723)  kielletään  Strömmeriä 
ulosottamasta  rahvaalta kahden viime vuoden  maksamattomia  
veroja seuraavin sanoin:  

„Emedan Hr HäradshÖfdingen TÖrnstedt genom ankommen 
Skrifvelse under d.  21  Aprilis sidstl. gifver vid handen huru-
som samtel. Paldamo Soehne allmoge sig högel:n beklaga öfver 
den anstälte svåra  Execution  af  Befallningsman Arnkijhl till 
2:ne åhrs restantiers uttagande; altså afgår denna befallning 
till Eder: att som här om för detta till Eder ordres afgångne 
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äro att intet anställa någon  Execution  till restantiernes uttagande: 
så bör i med nästa Påst inkomma med berättelse härom, på 
det slikt må hemmat blifva; Tillhållandes J. Sehroderus som 
om  Execution  af  Befallningsman Arnkijhl skall fått ordres, 
ingalunda gravera allmogen hädan efter med slik utmätning."  

Muullakin tavalla koetettiin  isonvihan  jälkeisinä aikoina 
kansan  hädänalaista  tilaa tehdä  huokeammaksi.  Niin kirjoittaa 
maaherra  syysk.  23  p.  1724  Kajaanin  voutikunnan  virkamiehille;  

„Här jnnelyeht communieeres Eder  en  Resolution  af  d:n  
16  hujus, som uppå CronoBefallningsman Bnllichs och Härads-
skrifvaren LöÖfs ingifna Memorial uthfallit, angående de Bön-
ders, som nnfått frijhet, samt deras Barns befrijelse ifrån LÖön 
oeh Betahlnings afgiftten, med Befallning att i sådant ställen 
Eder till hörsam eftterlefnad, så vähl vid opbÖrden som Rächen-
skapernes inrättande."  

Tässä kirjeessä mainittu maaherran nimismies  Bulliehin  ja  
henkikirjoittaja Lööfin  ehdotuksen johdosta antama  resolutsiooni  
oli näin kuuluva:  

„Resol:n öfver Befallningsman Bulliehs och Häradsskrif:n 
LÖÖfs ingifna Memorial.  

1.  oeh  2.  puncten. 
Som Kongl. Maij:tz förordning öfver Lön oeh betahlnings af-
giftten daterat d:n  24  Decembr  1723,  befrijar  alla  dem hvilckas 
Egendom antingen  af  fienden eller under Kongl,Maij:tz armeers 
togande oeh stånd blifvit aldeles ruinerade; Altså finner iag 
högstnödigt i ansende till detta Landets under fiendtel. Lång-
varighet uthståndna härjande brännande oeh rujnerande, att de 
nu på frijhet optagne hemans åboer befrijas fÖr Lön och be-
tahlnings afgiftten, så vähl för sig sielfva som deras Barn, och 
det intet mindre här i orten som myeket stor undergång  af  
fienden utj  8  åhrs tijd undergådt, än det samma utj  Sverige  
eftter HÖgl. Kongl. Cammar Collegii bref  af  •  1721  blifvit 
praetieerat; Men för Tiänste folcket måste betahlnings afgiftten 
richtigt erläggas."  

Vuonna  1725  näyttää Kajaanin seuduilla olleen  katovuosi.  
Maaherra kirjoittaa  huhtik.  20  p.  1725  varanimismiehelle  Ma-
thias  Castreenille: Henkikirjoittaja  on  ilmoittanut,  ratt  en  stor 
dehl  af  Pahldamo Sochns Aboer anhålla att få till vår utsäde  
6  T:r Råg och  77  T:r  16  kappar Korn; derfÖre anbefalles J 
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utaf den uti Magazinerne befinteliga Tionde spanmåhl till för-
bem:te Nödlidande Paldamo Sockns Åboer utdehla -- — — 

J måtte der boos noga tillse att Spanmåhlen eij till 
sådane utdehlas som den eij tillkommande HÖst kan riktigt 
åter ehrlägb a — —. 

Sodan  aikana  autioiksi  jääneistä tiloista  ja  niiden asutta-
misesta koki maaherra pitää erityistä huolta. Niin kirjoitti  
hän huhtik.  5  p.  1725  nimismies  Rijkbergille : 

„Ehuruvähl J d:n  8  nästledne December blef i allvarsam-
maste måtto anbefalt att noga i acht taga Kongl. Maij:tts oeh 
Cronones interesse vijd Ödes och ruinerade Hemmans uptagande 
och i stånd bringande, eftter Kongl. Instructioners innehåld 
samt flere Kongl. Förordningar, besynnerl:n af åhr  1686  d:n  
30  Junii, så har man doek af de nyligen inkombne och i detta 
åhr utgifne frijhets projecter nogsampt inhemptat, det J intet 
Eder derom låtit vårda, mycket mindre der till någon anstalt 
användt; FÖrdenskull förorsakas jag Eder härmedelst ännu 
alfvarl:n påminna oeh anbefalla det alla de Crono och Skatte 
ödes och ruinerade Hemmans Åboer som hädanefter någon Frij-
het nödgas sökia, att deras Hemman blifva af Eder synade eftter 
de hos Eder der om måtte sig först anmähla, och Synings Instru-
mentet sedan "af Eder jämte de med Eder adjungerade Synings-
män underskrifvas och mig tillställas på det icke allenast jag 
af dessa må kanna see och inhempta huru vijda sådane hemman 
hafva Frijhet af nÖden eller intet, utan och sedan de samme 
remittera till vederbÖrl. Foro att ransakas och skiärskådas, 
förståendes här under allenast ruinerade och nu för tijden med 
Åboer besuttne hemman, men hvad Ödes Hemman vidkommer, 
så måtte J vara sårgfällig att skaffa goda och dugel. Åboer 
på de samme, samt dem derpå imittera till min vijdare appro-
bation; Elliest fÖrfares med Synande som om de fÖrre är för-
mält, detta måtte J ieke allenast sielf ställa Eder till hörsam 
efterfölgd, utan oeh offentel. till allas så myeket bättre efter-
lefvande igenom publieationer allmogen kungiöra låta."  

Kokoelmassa olevista satunnaisista yksityisistä tiedoista 
mainitsee seuraavat ajan oloja kuvaavina: 

Toukok. 17  p.  1723 käskee maaherranvirasto StrÖmmerin 
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ottaa  huomioonsa  ja asianomaisille suorittaa  kamarikolleegin  
määräämä  kuljetusmaksu (fÖrslelöhn),  kun veronmaksajat toivat 
suoritettavassa Ouluun. Tämä  makso  oli suoritettava joka  ploo-
tulta  ja oli eri  paikkakunnissa erillainen,  riippuen matkan pi-
tuudesta  veronkanto-paikkaan.  Kajaanin seuduilla määrättiin  se  

näin:  
„Uthi Palldamo Soehn är stämning, hafva  16  mijhl till 

Uleå, där penningarme böra nedsättias, måste gifvas för kvar 
Plååt  4  öre  Knit  för förslelöhn." 

„Uthi Såtkamo Sochn är oeh stämning, hafva  18  mijhl till 
Uhleå, där penningarme bÖra deponeras, måste gifva  4 1/2  öre 
Kopparmynt i fÖrslelÖhn fÖr hvarie Plååt."  

Seuraava  Kajaaniniinnaa  koskeva tieto  on  säilynyt  jouluk.  
11  p.  1723  Rijkbergille  päivätyssä kirjeessä:  

„Jag har utaf Eder ankomne 2:ne Skrifvelser under d.  13  
och  18  passato förnummit hurusom allmogen så väl till Slåttz 
bryggans förfärdigande som andra förnödenheter sig förklarat 
att förutan  1  D:r K:mt sammanskått  af  hvarje  Röök, vilja  nu 
som tillförene enhäll:n upbyggia bryggan med andra förnöden-
heter; finnandes at sådant är mycket väl, samt at allmogen så 
villige varit, att de allaredan upsatt 2:ne Cronobodar, som dem 
i den delen med BefallningsMans pådrifvande till beröm lända 
bör." 

Huhtik.  12  p.  kirjoittaa maaherra  StrÖmmerille,  että valta-
kunnan  säätyjen konttoori  on  päättänyt käyttää joukon vanhoja  
kiväärejä valtiovelkojen maksuksi. „Fördenskull anbefalles 
Eder härmed, at dem på tienl:t sätt till allmogen utbiuda, oeh 
der J skulle forna dem  vara  begiärlige, och fÖr ett skiäligt prijs  
kanna  afsättias, då fÖr mig berätta huru stort quantum åstun-
das; På det iag sedan då seglationen mera til tager, må kunna 
föranstalta, at de med något fartyg hit hämtade blifva."  

Paljonko  teloittajalle  maksettiin, näkyy seuraavasta kir-
jeestä, jonka maaherra lähetti  Rijkbergille helmik.  25  p.  1725.  

„Emedan Skarprättaren  Elias  Johanson koiver at fara up 
till Cajana, at der i anledning  af  den Högl. Kongl. Håfrättens 
dom, Öfver Kånan  Elin  Mattsdotter Materatar ifrån Vuokiby 
oeh Paldamo Sochn, at anställa exeeutionen d:n  8  nästkomande 
Mardi, som är om Måndag  8  Dagar  till, der hon under Herrans 
Nattvards begående skulle tillstå sin Missgiärning; Altså anbe- 
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falles Eder, at ställa alt hvad d:n  14  Decemb:r sidst:ne eder 
anbefalt är uti behÖrig värkställighet, och at Skarprättaren må 
om Terminen underrättas, samt för  Exeeutions  förrätningen 
undfå  af  Saköhrsmedlen, neml:n för Halshuggande  5  D:r S:mt, 
D:to å båle bränande  5  D:r S:mt samt för  8  dagars underhåld 
till återresan a  8  öre S:mt om dagen —  2  D:r,  Summa  12  D:r 
S:mt. Och alt sådant emot quittence; Men der hon eij bekiänner 
sin Misgiärning, så undfår Skarprättaren eij mehr än under-
hållet och Rese Penningarne.  

Maaherra  v.  Essenin  tapa kohdella allensa-kuuluvia virka-
miehiä  ja  hänen tyytymättÖmyytensä siihen tapaan,  millä  asioita 
Kajaanin  voutikunnassa  hoidettiin, käy selville useista asia-
kirjoista.  Mainittakoot  niistä muutamat. 

Kun eivät  Rijkberg ja  Strömmer  määräaikana  olleet anta-
neet  vaadittuja  tietoja, kirjoitti heille maaherra  huhtik.  24  p. 
„FÖrdenskull och som mig intet längre anstå kan det mina 
befallningar vårdslöst skola aehtade blifva; Så måste man ha-
dan efter till förekommande af Kongl. Maij:tts tiensts efter-
sättiande finna  på andra medel och utvägar på det att enär iag  
en  gång gifvit befallning i  et  oeh annat mål sådant må straxt 
utan försummelse efterkommas."  

Samana päivänä lähetettiin  Rijkbergille  erikseen seuraava 
huomautus:  

„Aldenstund iag fast ogerna förnummit at J med Månads 
Förslagens insändande sällan inkornen ell:r långt öfver den i 
Instructionen utsatte Terminen fördrögen; Så har iag .nu till 
fÖrekommande af sådan Eder Pliehts eftersättiande, härigenom 
velat hafva Eder alfvarsaml:n tillsagt; at så framt J ieke d. 
10:de dagen uti hvarje månad hädan efter, med riehtiga förslag 
inkommen öfver alla de medel J af Kongl. Maij:tts räntor up-
burit oeh i Landtränteriet lefvererat; Så skall LandsGevaldi-
gem straxt derpå affärdas, at likmätigt instructionen uttaga 
böterne som är  3  D:r Silf:r mt fÖr hvarje dag som J dermed 
uteblifven på det iag deraf må see, det icke Cronones Medel 
måge stå bak om Eder, utan böra de straxt i Landtränteriet 
inlefvererade och ograverade insatte blifva."  

Seuraavan  toukok.  26  p:nä  sanoo maaherra  vaatineensa 
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Rijkbergiltä ja Strömmeriltä  useita  veronkantoa  koskevia las-
kuja  ja tilejä,  mutta turhaan.  Sen  johdosta  hän  kirjoittaa:  
„FÖrdenskull varden J bägge ytterligare här medellst alfvarl:n 
påminte att med förber:de förslager och Rächenskaper prompt 
och ofördröijel:n inkomma så kärt Eder är att undvijka det 
hårda ansvar der på fölljandes varder, och att i vidrigt fall 
här af, blifva genom Lands Gevaldiern hijt inhemptade Eder 
skyldighets plicht här att fullgiöra."  

Kun  nämät  kirjeet eivät tarkoitettua vaikutusta tehneet,  
uuclistettiin  muistutukset seuraavassa syyskuussa paljon  anka-
rammassa  muodossa.  Syysk.  2  p.  päivätyssä kirjeessä sanotaan:  

„Men som J sådanne mina till Eder åtskillige afgångne 
ordres och Befallningar mycket lijtet låtit Eder angeläget vara, 
och lijkvähl Kongl. StatsContoiret der om åthskillige gångor 
och åter nu nyligen giordt påminnelse, så vähl om  General  
Summariska Räehningen Stats som Månad fÖrslagernes inbe-
kommande, så har sådant endehls äfven fÖr Eder tröghet oeh 
vårdlösa förfarande utj Eder tiänst hijt in tills kommit att studsa; 
Altså och på det man må kunna inbekomma sådane desiderade 
oeh jämbväl hoos Eder ännu återstående Documenter dem J 
ofÖrsvarl:n på tijden uthdragit, varden J här igenom bägge an-
befalte i synnerhet Härads skrifvaren att vid dettas inhändi-
gande straxt oeh utan något längre uthdräeht på tijden fÖr-
foga Eder hijt till Staden att här städes fullgiöra och efter-
komma alt hvad Eder blifvit anbefalt, tagandes med Eder alla 
de Doeumenter som der till erfordras jämpte Cassa qvittancer; 
Och Communieeres Eder här jämte att det vijte som Jnstruetio-
nerne tillägga dem hvileka utj sina Embetes förrättningar (äro) 
uachlässiga och tröga, skola J bägge undergå, ifrån den dato 
som bem:te Jnstruetioner jnnehålla, oeh till den tijden de åter-
stående begiärte Documenter inkomma, ofehlbart skall uth.Exe-
queras, oeh af Eder lÖhn ell:r rese Penningar afdragas, dess 
utan skall I för drÖgsMåhlet å vederbÖrlig ort blifva namngifne 
hvarföre sådanne fast angelägne Doeumenter eij i rättan tijd 
blifvit öfversände." — 

Ja  saman  syysk.  23  p.  kirjoittaa  maaherranvirasto  samoille 
Kajaanin virkamiehille näin:  

Med hvad flijt, Jfver och sorgfällighet J bägge sÖken att 
befrämja Kongl. Maij:tz oeh Cronones tiänst, skönes nu klar- 
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ligen  af  det som ringare är, emedan J utj hvad Eder Embetes 
plieht oeh skyldighet fordrar Eder  Instruction  oeh Eed å sijdo 
sätten; Lärandes I tvifvelsutan då med det som mehra oeh 
viehtigare är  af  Edra Embetes sysslor icke des mindre vårds-
löst handtera oeh efttersättia, så att man ett sådant förfarande 
icke utan stÖrsta misshag fÖrnimma måste, huru I den ena 
gången eftter den andra allzintet låten Eder angeläget  vara  att 
till LandsContoiret inlefverera det som mine till Eder mång-
faldige afgångne bref och ordres desidererar, utan alt fram-
gent fortfar utj Eder fÖrbannade naeklässighet, allenast då oeh 
då insänden det ena ofullkomliga Doeumentet eftter det andra 
endast och allena med flijt uthdraga tijden; Fördenskull och 
till förekommande  af  en  sådan alt framgent föröfvad Eder 
gensträf- oeh naklässighet, skall iag till Kongl. Maij:tz oeh 
Cronones Tiänsts bättre befrämjande oeh fullgiörande finna  tienl. 
uthväg oeh utj det HÖgl. Kongl. CammarCollegio föreslå så-
danne Betiente hvileka äro habile, som med flijt eftterkomma 
livad å Embetes vägnar anbefalt blifver och detta fÖgderjet 
utj ett bättre stånd försätter; Och ehuru vähl J äntel. inlef:t 
'summarisk räkning öf:r ordinarie Räntorne, men ieke någon 
dylijk för Contributionerne och bevillningen, ieke heller Må-
nads förslager Öfver  1722, 1723  och  1724  åhrs ordinarie och 
Extraord:e Ränttor med Contributionerne; Altså blifver i syn-
nerhet Härads skrifvaren här igenom alfvarligen anbefalt utan 
någon invändning oeh vijdare påminnelse sig hijt till Staden 
förfoga oeh här sammastädes eftterkomma alt hvad som Eder 
längst för detta är vordet anbefalt." 

Sotkamolaisen valtiopäivämiehen  Risto Kekkosen palkasta 
syntyi rettelöitä, joista tavataan kokoelmassa seuraavat kaksi 
kirjettä:  

För  Christer  Keckonen i  Sotkamo  ang:de resterande Herre-
dagsPenningar. 

Supplieantens ansÖkning varder härmed remitterad till H:r 
Häradshöfdingen Törnstedt, som om de resterande Herredags-
medel för Herredagsmanen  Christer  Keckonen hafver at be-
hörig omsorg draga till hvilkas utbekommande Befallningsman 
Rikberg åligger  visa  sin Embetes handräkning, på det sådana 
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medel eij längre måge innestå. Tillkommandes Befallningsman 
at nu ofördröijel:n hålla  liquidation  om de influtne Herredags-
Penningar som Supplieanten för Riksdagen unfått  af  Häradet, 
samt huru stor försträkning han  af  Kongl. Statz Contoiret utom 
de  438  D:r Km:t fådt; då alt sådant är förrättat kommer Be-
fallningsman Rikberg in med sin berättelse ju för ju hellre, 
på det man får  se  hvad öfverskått blifver till desse  438  D:r 
K:mts betalande; imedlertid hafves med Executionen anstånd. 

Uhleå d:n  21 Jan. 1725. 
Rein. W.  von  Essen.  Joh. Borre.  

Samasta asiasta kirjoittaa maaherra  maalisk.  16  p.  1725:  
„Aldenstund iag ingen underrättelse erhållit, huru min för  

Christer  Keckonen d:n  21 Jan:  sidstl:ne utfärdade resolution 
om anstånd med Exeeutionen på de  438  D:r K:mt fÖrskåts me-
del, till des behÖrigen är liquiderat vordet huru högt Herre-
dagsPenningarne sig skulle bestiga i Cajana Län, är värkstält 
vorden; Hvarföre oeh som befruchtas det Keckonen torde fÖr-
hållit denna resolutions upvisande; dy sändes deraf  en  Copia, 
med befallning at J utan den ringaste utdräeht  af  tiden så 
föranstalten, at iag får  en  sådan åstundat  Liquidation,  enkan-
nerl:n som Kongl. Stats Contoiret genom nyl:n ankommen 
skrifvelse giör  et  ultimat iteratum om desse  438  D:r K:mts 
ineasserande; oeh är till befarande att bem:te Keckonen, som 

- under påstående Riksdag utom detta Lån unfått  450  D:r Silf:r 
M:t förskått  af  Kongl. ränte Cammaren, eij mera lärer få  af  
länet än denna  Summan  fÖrutan hvad han innan afresan till  
Stoekholm  kunnat  erhålla; Han eij hell:r har något  af  Long-
ströms qvarlåtenskap at förvänta till ersättning på ber:de_438 D:r 
K:mt; dy måste Keekonen eftter befundne omständigheter utan 
ringaste förhalande, sådane  438  D:r K:mt  af  des ägendom be-
tala, likmätigt mine förra härom till Eder afgångne ordres. 
Elliest anbefalles härmedelst befallningsMan att communicera 
bägge Sochnars Allmoge uti Paldamo och  Sotkamo  det beslut 
som fattat blef d:n  21 Jan:  sidstl:ne ang:de Långströms qvar-
låtenskaps Disponerande till Paldamo Kyrkias upbyggiande, 
oeh hvad som anslagit är (till)  Sotkamo.  



Om tillståndet i östra Finlands några prestgäll 

närmast före och efter freden i Åbo. 

Meddeladt af 

J.  M.  Salenius. 

Här meddelade bref oeh skildringar torde  vara af  något 
intresse vid bedömandet  af  händelser och förhållanden i östra 
Finlands soeknar närmast fÖre och efter freden i  Åbo  år  1743. 
De  utvisa äfven, att det krig, som afslöts genom sagda fred, 
åtminstone på många orter blifvit fördt på gamla sättet, så att 
öfvergifna gårdar, bränder oeh lik betecknade krigarnes väg. 
FÖljande notiser , äro utdrag ur domkapitlets i  Borgå  proto-
koller och äro närmast kopierade ur domprosten  M.  Alopaei 
handskrifna „Anteekningar om fÖrsamlingarne i  Borgå  stift". 

Vederlaks.  Prot. 9  Sept.  1741:  Kyrkoherden Fornaeus i 
bref, dateradt Fredrikshamn  7  Sept., hade bland  annat  förmält, 
att hans församling då befann sig i skogarne  af  fruktan fÖr 
fienden.  Prot. 14  April  1742:  Adjunkt  Carl Johan  Vinter 
hade i skrifvelse  af  18 Mars  inberättat, det han måste lemna 
sin innehafda  condition  hos kyrkoherden Fornaeus i Vederlaks  
af  fruktan för den grymme fiendens anfall oeh att han der 
ingen timme kan  vara  säker fÖr fienden, besynnerligen fÖr 
cosacker oeh ströfvande partier, som nu denna tiden långs åt 
gränsen bränt oeh härjat  alla  närliggande församlingar, så att 
de äro nästan alldeles ruinerade, samt illa handterat oeh pinat 
dem de fått om händer; hvarfÖr han begifvit sig till kyrko- 
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herden Frondell i „Piexämä" och anhåller om någon tjenlig 
station.  1)  Konsistorium svarade, att intet ledigt rum fans, 
utan måste han vänta eller förfoga sig tillbaka till kyrkoh. 
Fornaeus. 

Om hÖsten  1743  var kyrkoherden Fornaeus ännu i  Sverige  
och i Januari  1744  i Norrtelje, men han ämnade om våren åter-
vända till  Finland.  

Säkkijärvi. Prot..18 Januari  1742:  Kyrkoherden i denna 
församling,  Johan  Carmelin, hade i skrifvelse  af  2  Januari in-
berättat, att fienden uppbränt kyrkan, prestbolen och  en del  
byar i fÖrsamlingen, svårligen handterat dem han Öfverkommit 
och utblottat kyrkoherden på all säden och lifsnäringen samt 
boskapen och all  annan  egendomen, hvarigenom kyrkoherden 
med många flere råkat uti största elände och armod, såsom de 
oek ännu dageligen stå i fruktan fÖr ytterligare fiendtlige an-
fall. Han förfrågar sig äfven, huru der i församlingen med den 
påbjudna dagliga ringningen efter drottningen förhållas skall, 
„sedan de redan med barmarken  af  fruktan för omtalte den se-
dermera inträffade olyckan för fienden nedtagit oeh i ett  morass  
nedgrafvit theras kloeka: hvilken att denna tiden derifrån åter 
uppgrafva till bemälte bruk skall synas  vara  underkastad nå-
gon fara att taga deraf skada: anhållandes ytterligare, att 
consistorium hos K.  M.  underdånigt  ville  till ny kyrkas uprät-
tande igen i den afbrändas ställe göra ansökning om  en  allmän  
eolleet  öfver  hela  riket." — Konsistorium svarade, att med 
ringningen kan innehållas såvida kloekan vintertiden ur moraset  

1)  I närliggande församlingar hade många gårdar råkat i ödesmål,  
t.  ex. Stor-Abborfors gård i Pyttis, på hvars åkrar först svenska och se-
dan ryska armeen vistats, och Kymmenegårds frälsesäteri, der Lewenhaupt 
oeh Buddenbrock vintern  1742  hade sitt hufvudqvarter och på hvars eg or 
de sedan om sommaren placerade rytteri och fotfolk. Då Lewenhaupt 
retirerade och brände bron, lät han' ckså bränna Kymmenegård, som var 
väl bygd, för att icke fienderne finge  virke  till ny bro öfver elfven. Då 
brändes äfven G-erickala  2  och Korkeakoski  3  frälsegårdar samt bräder 
vid Korkeakoski Kvarn. Ryssarne brände Kymmenegårds frälseladugård, 
kallad Perno. Då öfverste  Muhl  aftågade från Keltis, brände han Viola 
sågqvarn. I Vekkelaks togs växande säden till armeens behof och fälten 
blefvo sedan osådda  (1742).  Prestgården förstördes med uthus och gärdes-
gårdar. Hästarnes .och boskapens antal minskades mycket. 
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ej utan fruktan att förderfvas kan upptagas. Framdeles skulle 
anhållas om  eollect.  I)  

Valkeala.  Prot. 23  Juni  1742: Past  orskan i  Valkeala  Sara 
Elisabeth  Hentzia hade i bref, dateradt  21  Juni, inberättat, 
huruledes ej allenast  en  stor  del  af Valkeala  soekens inbyggare 
den  16  i denna månad blefvo  af  fienden plundrade oeh jäm-
merligen sköflade samt många på ett ymkeligt sätt mördade, 
ibland hvilka auditören Mether med öfver  25  dÖdliga blessurer  
af  daga togs, utan jämväl kyrkan blef röfvad till dess skrud oeh 
pengar med de svarta kläden på predikstol oeh altare, hvar-
under prestgården blef besÖkt oeh medhjelparen derifrån blott 
oeh naken bortfÖrd, då hon måste ock  se  sin lilla lösa egendom 
på sitt rusthåll gå till sköfvels och, det som bedröfveligast är, blef 
oek hennes man  2)  med hugg oeh slag henne ifrånröfvad och bort-
förd, så godt som naken, i ett sjukligit och ymkeligt tillstånd. 
FÖrsamlingen hade nu ingen prest. — Konsistorium eftersände 
kapellenen ifrån Lappvesi, som nu med de sina hit ankommit 
undan fienden, och anmodade honom att resa till  Valkeala;  
men han visste ej, hvar han skulle lemna hustru oeh barn oeh 
vågade ej fara till  Valkeala,  som stod Öppet för fienden. —  

Mäntyharju.  Prot. 17  Okt.  1743:  Kyrkoherden Cygnaei 
skrifvelse  af  den  12  hujus utvisade, att genom fiendens oför-
modlige infall i landet dess här i staden vid gymnasium vistande  
4  stycken sÖner i förledet år så svårligen kommit undan be-
rörde fiendes hussarer och cossaeker härifrån, att de, flyktande 
bort till fots, hafva måst lemna allt sitt här hafda fÖrråd oeh 
derjemte  alla  böcker efter sig till rof och byte: skolandes han 
nu mera, sedan han sig uppå flykten, ändoek innom sin för-
samling, ganska hårdt angripit, intet finna sig i stånd, att till 
berörde  sine  barns tjenst sådane fÖr dem nödige bÖcker upp-
köpa, och begär för den skull, att konsistorium  ville  behugna 
dem med rundeligare  del  af  sockneräntan för innevarande år. 
—  Dem  tillades Mäntyhaiju soeken till djeknepenningeuppbÖrd  

1) I Säkkijärvi hölls  3  år gudstjenst under bar himmel. Denna sak 
jemte det förgångna krigets fasor (uppbrända hemman, ihjälslagna menni-
skor, röfvad boskap  o. s v.)  anmältes vid hösttinget  1744  och Viborgs 
guvernements kansli bestämde följande år, att från hela guvernementet 
skulle samlas understöd och bidrag. Jemf:  Niitä näitä Itä-Suomesta  II, sid.  15. 

2) Kyrkoherden  Gabriel  Procopaeus. 
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för detta år, kunnande de sedan, då den allmänna delningen 
emellan den öfrige gymnasii ungdomen företages, få någon 
bättre tillökning, hvar medlen så  vilja  räcka till.  

Taipalsaari.  Prot. 7 Mars 1744:  Sacellanen  Benjamin  Co-
jander  (Cajander)  anhåller uti skrifvelse  af  13  Febr. sistledne, 
att i anseende såväl till dess innerliga åtrå att till dödedag få 
lefva under vår nådigste konungs höga beskydd som de under 
sista krigsrÖrelserna honom öfvergångna stora svårigheter, 
hvarigenom han med hustru och  7  stycken barn skall blif-
vit försatt uti ett mycket beträngdt tillstånd, samt för dess 
emot  40  års tid gjorde tjenster vid. någon här förefallande 
vaeance få komma i åtanka till befordran  af  bättre vilkor, än 
han dem å förenämde ort nu skall hafva (under Ryssland). — 
Konsistorium svarade, att först måste eget rikes beträngde pre-
ster hjelpas, sedan mÖjligen han.  1)  

Lappvesi.  Prot. 10  Dec.  1741:  Kapellanen i Lappvesi  An-
ders  Langell hade i bref  af  3  Dec. fÖrfrågat sig, huru han 
skall fÖrhålla sig, emedan den der efter fiendens våldsamhet 
qvarblefna lilla fÖrsamlingen visade sig mycket obenägen emot 
sitt presterskap. — Konsistorium svarade, att han kunde genom 
landshÖfdingen kufva obenägenheten; sin församling borde han 
ej lemna.  

Prot. 7  April  1742:  Samme Langell inberättade, att 
den lilla qvarblefna delen  af  Lappvesi församling är så ut-
mattad genom fiendtlig våldsamhet, att den numera ieke är i 
stånd att underhålla någon prest, hvarför han begär att 
få bli adjunkt i Elimä.  2)  — Langell flyktade sedan till  Sverige,  
der han ännu inpå år  1743  vistades. Men  26  Nov.  1743  skref 
han från Villmanstrand, att han nu  ville  blifva der, emedan för-
samlingen fägnat sig Öfver dess ankomst. Likväl klagade han 
åter i April  1744,  att å hans förstörda tjensteort omöjligen kan  

1) Kunglig Majestät samtyckte  8  Juni  1742  till konsistorii förslag, 
att konsistorium finge befordra och insätta från sina embetsorter fördrefne 
brödlöse prestmän till tjenlig lägenhet utan att inhemta församlingens 
samtycke. Efter freden finge de återgå till sina förra sysslor. Konsi-
storium ville ej heller nu ordinera nya prester, innan de af fienden för-
drefne prestmän med lägenhet blifvit försedde.  

2) Han vistades i Elimä i början af Maj  1742.  
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fås nödtorftigt uppehälle.l) Regementspastorn vid Savolaks 
infanteri  Gustaf Lindblad  måste vid Villmanstrands öfvergång  
vara  underkastad svåra äfventyr och undankom med blotta 
lifvet. 

Ruokolaks.  Prot. 12  Dec.  1745:  Adjunkt  Johan  Hallon-
berg hade genom fiendens oförmodade infall i Ruokolaks soeken 
kommit ansenligen att lida oeh blifvit fördrefven från sin der 
hafde adjunktsbeställning, var sedan tjenstlös i Tavastland och 
blef år  1743  antagen att i regementspastorns ställe uppvakta 
Tåvastehus läns infanteriregemente samt följde detta till  Sverige.  
Han hemkom  1744,  åter tjenstlÖs. 

Rautjärvi.  Prot. 11  Nov.  1741:  Troddes, dock utan grund 
att kapellaven  Hammerman  på ett bedröfligt sätt  af  ryssarne 
redan blifvit om lifvet bragt. — Han dog år  1743,  men hade 
varit fången i Ryssland. 

Sääminge. Prosten  Paul  Krogius flyktade med hustru och 
många barn landvägen till Österbotten och derifrån vidare till  
Sverige. Hans  församlingar tillföllo  en  främmande öfverhet.  

Kerimäki.  Prot. 7  Apri  1742  : Nådårspredikanten  Petter  
Vahlberg hade i bref, dateradt Nyslotts malm  29 Mars,  beräihat, 
att han  1 Mars  anländt till Nyslotts malm och måste fÖrnöta 
tiden derstädes nästan fruktlöst med största ängslan, emedan  
Kerimäki  församling ej mindre än andra gränseorter genom 
grasserande fiendtlighet var uti ett ganska förstördt tillstånd 
försatt vorden och  af  ströfvande ryska partier till stor  del  
alldeles ruinerad.  2)  Fyra särskilda resor hade han dock under 
sin vistelse på Nyslotts malm varit och förrättat gudstjensten 
i  en  by, som ligger något afsides, ty fiendens dagliga intrång 
oeh mordbränneri skrämde allt folk från hus oeh hemvist.  

Prot. 24  April  1742:  Prosten Krogius i Sääminge hade i 
bref  af  11  April inberättat: I början  af  Mars  har ryssen in-
fallit i  Kerimäki  socken och uppbränt  20  hemman, mÖrdat, bränt 
upp folk lefvande oeh fört till fånga  en  hop samt länsman 
Sehening och  16  vargierningskarlar; de hade ock kommit längre  

1)  År  1741  brändes också landskansliet i  V  illmanstrand och lands-
kontoret förstördes. Af häradsarkivet i Lappvesi härad återstod efter 
kriget endast ransakningsjordaboken. 

=) `ahlberg hade varit adjunkt i Lappvesi, men blef sysslolös, då 
ryssarne der plundrade, och förordnades till nådåispedikant i  Kerimäki.  
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der icke capitain Krämers compagnie dragoner ryekt emot dem 
och med något infanterie drifvit dem tillbaka, hvaruppå ryssen 
begifvit sig till Kides socken i Karelen, hvarest varit  en  vår 
postering  af  30  soldater ifrån Nyslott och  540  Carelska bÖnder, 
den ryssen angripit, men efter några mans förlust vikit tillbaka, 
då ryske generalen Fermor, som då låg vid Kesälax sockens 
gräns med  1,000  man dragoner oeh infanterie samt 2:ne fält-
stycken tagit sig deraf fÖrstärkning samt stycken med sig och 
farit till berörde vår postering, då de  30  soldater begärt par-
don oeh gifvit sig till lifsfångar, men bÖnderne, som ej  ville  
emottaga de vilkor, hafva slagits till sista man oeh blifvit  alla  
massaererade fÖrutom qvinnor och barn  en  hop, men ryssen 
har der ej mist mer än  15  hästlass dÖde, som han bortsläpat 
att begrafvas. Derpå har han uppbränt  hela  Kides socken oeh 
i Tohmajärvi, der saeellanen Vegelius sluppit undan, då ryssen 
var på gården, oeh måst lemna sin hustru i barnsäng, som blef 
med lifvet förskont. Sacellanen Gerlander har i sin hastiga 
flykt glömt hem ett sitt barn, hvilket han efter saknande ef-
terfarit, men icke varit tillbakakommen. — I medio Martii hafva 
våra, farit på partie till Parickala soeken i ryska Carelen oeh 
der angripit pastorers  Cajander  oeh sköflat hans hus; hvilken 
omrÖrde pastor blifvit  af  eommendanten i Nyslott förhörd oeh 
såga sig skiekat allenast  en  spion hit på denna sidan; hvarpå 
han blifvit skickad ifrån Nyslott till Randasalmi socken, derest 
herr Baron och Landshöfding Stjernstedt sig uppehållit, och 
så till Fredrikshamn. Hvarefter våre dragoner med  440  man 
infanterie andra resan farit på partie till Pariekala, då ryssen 
vid solens uppgång  velat  angripa dem i Medelax by med  500  
man till häst. Men emedan våre då stodo på isen i sin ordnig, 
stannade ryssen nästan  en half  fjerdedels mil ifrån våre, der 
de stått oeh sett på hvarandra  hela  dagen till mörka qvällen, 
då de skilts åt hvar till sitt. Hvarefter ryssen oförmodligen in-
fallit i Seminge soeken den  26 Mars  med dragoner, Cossaker, 
Husarer oeh Samojeder och bränt upp  20  hemman,  50  perso-
ner mÖrdat och tagit tillfånga, men ingen bränt lefvande. Utom 
dess hafva väl  20  personer kommit i hans händer, dem han 
afklädt oeh skont lifvet och bedt dem lÖpa i skogen undan fÖr 
Cosaekerne,  af  hvilka några frusit ihjäl; då ryssen varit  1 1/2  
mil nära Seminge prestegård, der prosten Krogius bor, oeh skall 
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den prestegården  vara  den yttersta byn, der folk än litet vistas. 
-= Prosten hade ock fått några ryska manifester på svenska 
och finska tryckta, dat. Muscov  18 Mars,  med kejsarinnan 
Elisabeths underskrift. 

Kesälaks. Kyrkoherden Veckman hade i bref från Nyslott  
af  6  Dec.  1741  beklagat det svåra tillstånd, som igenom fien-
dens grufsamma infall i Kesälaks socken  24  Nov. ej allenast 
han råkat uti under saknad  af  hus oeh gård, tjenstefolk oeh 
stÖrsta delen  af  sin egendom, utan jemväl hälften  af  soeknen 
klageligen måst kännas vid genom sköfiande och brännande  af  
egendom och folk till ansenlig myckenhet. — Han uppmanades  
22  Dee.  af  konsistorium att förfoga sig till sin fÖrsamling, se-
dan man erhållit stillestånd. 

I ett nytt bref, dateradt Nyslott  21 Mars 1742,  inberättade 
Veckman, att han förfogat sig till Kesälaks; men som höga 
öfverheten genom publikationer ej gaf tillkänna, när detta stille-
stånd upphörde, ÖfverfÖll fienden dem alldeles oförmodligen  4 
Mars,  så att det lilla, man förra resan kunde berga undan, 
måste nu igen bli fienden till rofs, undantagande hustru oeh 
barn, hvilka tillika med kyrkoherden sjelf några timmar före 
fiendens ankomst lyckligen undsluppo; och hafva sedermera 
vissa berättelser inlupit, att allenast  en  by i  hela  socknen, Villala 
benämd, skall stå obränd. Som kyrkoherden således råkat i 
stor nÖd oeh myeken torftighet, begär han att få betjena sig  
af  de der i slottet liggande Kesälaks kyrkomedel. — Han fick  
7  April  1742  det svar, att konsistorium ieke är i stånd att 
disponera några kyrkomedel, utan har han att vända sig till 
församlingens ledåmöter oeh hos dem göra sin ansökning om 
tillstånd att få betjena sig  af  kyrkomedlen emot betalning och 
intresse. 

Pälkjärvi.  Prot: 3 Mars 1742:  Adjunkt  Petter  Immanuel  
Foenander hade i bref  af  20  Januari inberättat om den svåra 
medfart, som ryska ströfvande partier  3  särskilda gånger till-
fogat Pälkjärvi kapellsboer med kyrkan dymedelst, att allt in-
nandömet på kyrkan blifvit plundradt och förstördt; klockan, 
pengarne och skruden, som varit  4  alnar djupt under kyrkan 
nedgrafne, blifvit borttagne, sedan kyrkones sexman  Petter  
Vanhain efter grufveligt marterande nödgats sådant upptäcka,  
alle  duglige hus uppbrände och folket dels fångne bortförde, dels 
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ihjälslagne, dels ock lefvande uppbrände; å hvilka  alla  adjunk-
ten upprättat oeh nu insändt  en  förteekning, hvaraf inhemtades, 
att  184  personer blifvit fångne  saint 63  ihjälslagne och  8  lefvande 
brände, skolande alltsedan i Pälkjärvi ingen gudstjenst  kunnat  
hållas, • såvida der ej skola finnas flere än någre gamle klädes-
och orklöse personer. Och som adjunkten igenom besagde 
olägenhet äfven kommit i mistning  af  sin egendom och råkat 
i mycket beträngdt tillstånd, ty anhåller han blifva fÖrhulpen 
till någon honom anständig lägenhet.  1)  

Pälkjärvi annexkyrkas silfverkalk, paten oeh oblatask hade 
vid ryska infallet tagits i fÖrvar  af  postdirektören Duncans arf-
vingar.  De  återfingos först  1745.  

Adjunkten Foenander skref på flykten mellan Libelits och  
Rantasalmi  28 Mars 1742,  att han allena förestått den äfven-
tyrliga fÖrsamlingen i Pälkjärvi i•  3  år, hvarest Herr Prosten 
Kyander honom oek euram pastoralern ombetrott; att han den  
23  förutgångne Oktober blef derifrån  af  den grymme fienden 
med toma lifvet utnödgad, dock  af  Prosten tiefalt att under 
stilleståndstiden fÖrrätta gudstjensten i Tohmajärvi under dess 
på flykten varu, hvarifrån han äfven med sista lilla egendomens 
förlust med största lifsfara undanslapp; samt att han nu är 
bragt uti ett mer än bestÖrt tillstånd, som medellösheten oeh 
nakenheten på  "en  främmande och eljest fattig ort nu mera vill 
honom tillskynda, 

Kides.  Prot. 4  Febr.  1744:  Vicepastor  Henrik  Vinter hade 
anmält, att gudstjensten under sista fejdetiden någorlunda  kun-
nat  hållas vid magt, fastän sällan i fÖrstone vid moderkyrkan, 
doek hvarje heldag i kapellet (Gravilaks) eller andra uti soeknen 
befintliga afsides byar, då rnoderkyrkotrakten dagligen blifvit 
anfallen  af  fiendteliga flygande partier. Efter Nyslotts Öfver-
gång har der varit all önsklig frihet till  alla  kyrkofÖrrättningar. 
Men husen ha för  alla  invånarena uti moderkyrkolänet blifvit 
uppbrände oeh åboerne till  en  stor  del  tillfångatagne,  af  hvilka 
ganska få återkonunit, samt större delen blifvit ihjälslagne. 
Hundrade personer ha blifvit lefvande brände. Kyrkan har 
fått blifva ostörd till  annat  utom fönstren och  en del  af  golfvet, 

') Han var sedan  en  tid tjenstgörande i  Leppävirta.  men fick  5  Nov.  
1743  befallning att ofördröjligen åter förfoga sig till Pälkjärvi. 
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som varit upprifvet, der ock några lik funnits  af  grafvarna  vara  
uppkastade. 

Tohmajärvi.  Prot. 13  Januari  1742:  Prosten Kyander hade 
tillkännagifvit, att han för befarade fiendteliga strÖfverier oeh 
infall tagit kalken och kyrkomedlen till sig att tillika med sin 
egen redbaraste egendom förvaras, klockan blifvit i jorden ned-
grafven oeh mässeskruden med den öfriga egendomen till 
kyrkovärdens och klockarens förvarande lemnad.  

Prot. 13  Febr.  1742:  Prosten Kyander hade skrifvit till 
biskopen, att han vid sin anstälda resa åt Tohmajärvi strax ef-
ter julhelgen funnit  135  hemman med deras tillhÖrigheter all-
deles uppbrände, öfver  200  personer dels mÖrdade, dels till-
fångatagne och sin egen qvarlåtna egendom hafva gått till spillo.  

Prot. 8  Maj  1742: Ater  kommit bref från Prosten Kyander 
„ifrån dess flyktingsqvarter uppå gränsen mellan  Rantasalmi  oeh  
Leppävirta  soeknar"  af  2  April. Han kunde ieke lemna nödiga 
upplysningar angående sin liqvid med konsistoriinotarien Mar-
tinius, emedan- han nu denna bestörta tiden och i daglig fruk-
tan för fienden omÖjligen  kunnat  eller vågat resa och uppgräfva 
sina skrifter, dem han ibland  annan  sin undanbragta egendom 
väl på fyra ställen nedsatt. Med bestÖrtning berättar han ock 
att fienden Tisdagen fÖre Påska vakten i Kides, bestående vid 
lag  af  600  bönder och  30  man  af  ordinarie milice, med  en  Öfver 
oeh underoffieerare nederlagt och med härjande oeh brännande  
hela  Kides socken, någre byar i kapell-länet undantagne, och 
äfvenledes  hela  Tohmajärvi med pastoratet, förutan några byar 
i kapell-länet, ödelagt oeh folket dels utan barmhertighet ihjäl-
slagit oeh dels i skogen på flykten så ihjälsvultit oeh frusit, 
att slikt elände ej utan tårar kan beklagas. Doek hafva väl 
dess medkamrater kapellanerne Vegelius, Argillander oeh Foe-
nander med lifvet och helsan undkommit, men så toma och 
nakna, att de numera ej veta, hvart de sig vända skola; äfven-
väl har ock bemälte prost vid samma bedrÖfliga händelse gått 
alldeles i mistning  af  den delen utaf sin egendom, som han 
tillförene icke hann låta undanföra, utan mente under den om-
talta stilleståndstiden få  vara  säker; oeh således äro nu  alla  4  
Tohmajärvi prester flyktige; dock så resolverat sig, att  en  af  
dem vill ännu  våga  en  resa ditåt att under Guds beskydd (ef-
terhöra?) om oeh huruvida någon eländig öfverblefven kunde 
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trÖstas med Guds ord oeh de dödes lik begrafvas. Synes det 
alltså nu vara ute med Kides och Tohmajärvi, såvida den 
slagne bondeposteringen bestod af Kides och mest Tohmajärvi-
boer. Om Kides presterskap säger prosten Kyander sig ingen 
säker efterrättelse kunnat hafva, om de sluppit undan eller 
hvart de tagit vägen. 

Kapellanen  Axel  Argillander skref på flykten från Libelits 
oeh  Leppävirta  gräns  17 Mars 1742  till konsistorium, att äfven 
han fÖrlorat all sin lilla egendom samt med hustru oeh  5  omyn-
diga barn med mÖda undkommit och nu icke vet, huru han 
sig oeh de sina nu och i framtiden uppehålla skall. 

Kapellanen i Tohmajärvi  Johan  Vegelius skref på flykten 
från Libelits och  Rantasalmi  gräns  20 Mars 1742  till konsistorium 
om fiendens nu sista resan, nästa dagar för påsk oeh sjelfva 
påskdagarne, härjande och brännande i Tohmajärvi socken. 
Sedan ryssen med några tusende mans styrka attaquerat den 
svenska makten, som i Kides bestod af  30  man ordinarie in-
fanterie och inom  400  bönder, och af samma tagit soldater till 
fånga, bÖnderne allesammans oeh totaliter ihjälslagne, anlände 
han till Tohmajärvi församling till att härja oeh bränna de 
byar, som förra resan är öfverblifvit, då Vegelius väl med sina 
staekars barn och då samma dagar i barnsäng fallne hustru 
ändteligen med tre hästar bragte sig på flykten till so-cknegrän-
sen åt Libelits till ett ställe Hammaslaks kalladt. Men innan 
han derifrån med ett så eländigt hushåll hann undanbringa sig, 
anlände Cossaeker till samma hemman första påskedagsmorgo-
nen i dagningen, hvarest de ihjälslogo allt det manfolk, som 
der i huset var, undantagande kapellanen Vegelius, som slapp 
på skidor att löpa till skogs, nästan blott oeh naken, utan-mössa 
oeh handskar, hvilken de oek tämmeligen efterjagade, men icke 
upphunno.  Hans  eländiga hustru och barn lemnades alltså 
dessa grymma fiender i händerna, hvilka dock, emedan qvinnan 
låg i barnsäng, till lif och helsa icke skadde, utan borttogo 
såväl kläderna, böeker som all annan egendom, hvilka uppå  3  
slädor lassade voro, jämte Vegelii  3  stycken hästar, så att 
Vegelius, sedan fienderne afmarcherat ifrån det huset, ändte-
ligen återkom och fann för sig sina anhÖriga uti ett bestört 
och eländigt tillstånd oeh Öfverkom med möda  en  liten bonde-
häst med släde, hvarmed han undanbragte öfver  Orivesi  sjön 
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till Libelits soeken sin hustru och barn, sjelf löpande med ski-
dor öfver samme sjö uti ett så kallt väder, som då var.  

Prot. 5  Januari  1745:  Kapellanen  Johan  Vegelius hade 
under sista ofredstiden uti hungersnÖd, lifsfara, husvilla, na-
kenhet, fattigdom oeh saknad  af  sin till rof för fienden bort-
gångne lilla egendom måst allena oeh isynnerhet i sin med-
arbetares kapellan  Axel  Argillanders ställe uppvakta oeh med  
alla  prestliga sysslor betjena berörde församling i ett år och  
3  månader. Argillander var på flykt åt Savolaks från Novem-
bers bÖrjan  1741  till Februaris slut  1742;  vidare var han borta 
från  10 Mars 1742  till Augustis slut  o. s. v. 

Prot. 1754:  Församlingen under senaste ofrid  af  ströfvande 
ryska bönder och kosacker blifvit till det yttersta utplundrad 
oeh fienden farit öfver  hela  soeken med sköflande, mord och 
brand, så att  173  hemman blifvit i aska lagde oeh allenast  27  

små gårdar lemnade obrända, vid hvilket tillfälle det usla folket 
så mycket mindre kunde conservera sin egendom, som de sjelfva 
blefvo till stort antal antingen ihjälslagne i sina hus, uppbrände 
eller till fånga tagne,  af  hvilka senare ännu nåb e äro borta.  1)  

Ilomants.  Prot. 1  Febr.  1742:  Kyrkoherden Norrgren 
hade insändt berättelse om sin  af  ryska partier förstÖrda soeken, 
den han efter sitt för fiendens gjorda infall afvikande derifrån 
sedermera åter nyligen besökt, och då befunnit, att  14  byar 
med bägge prestegårdarne skÖflade och alldeles afbrände blif-
vit, äfven ock  alla  sädes- och höstackar, dem de öfverkommit, 
samt folket dels dödat, dels tillfånga tagit : begärande der femte, 
att alldenstund han med hustru oeh  10  barn måste uppehålla 
sig på flykten, blifva till någon bättre förmån förhulpen.  

Prot. 7  April  1742:  Kapellanen i Ilomants  Henrik  Lin-
demus hade i bref, dateradt „flychtingsgvarteret i Liebelitz 
socken", inberättat, hurusom bästa delen  af  Ilomants soeken  14  
dagar före jul och sedan folket från flykten till sina hemvist 
begynt sig åter församla,  af  cosacker och ryska dragoner blef 
härjad oeh uppbränd, hvaribland kyrkobyn, preste- oeh kapel-
lansbolet till aska lades, oeh öfver  200  personer dels brände, 

') År  1790  voro Tohmajärviboerne såsom vid sjelfva gränsebandet 
belägne oupphörligen sysselsatte med kronoforors framsläpande och skjuts-
ningar. 
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dels annars ihjälslagne, dels fångne blifvit. Lindenius miste då 
äfven allt hvad han egde. Nu egde han blott  en  häst, med 
hustru och  5  helt små barn, dem han alltsedan sökt släpa från 
det ena skogspörtet till det andra. Dels med häst, dels med 
slädar har han besökt församlingens ledamöter så i skogspörten 
som i de afsides belägna torp, emedan ingen kvarken för ryssen 
eller ströfvande rosboiniker, hvilka åtskilliga resor i denna 
vinter med skidor infallit och med pinande mångens egendom, 
som fÖr ryssen blifvit undandold, bortfÖrt, understått sig  vara  
vid sina hemvist, utan här oeh där i skogar samt nästbgränsande 
socknar sig uppehålla måste.  1)  Mera än  5 1/2  tunna spanmål 
har han icke  kunnat af  sine  socknemän i rättighet erhålla, ve-
tande således ingen  annan  utväg till lifsuppehälle, än bark, 
stamp och „mössja" i sommar att tillgå. Han begär derfÖr att 
på säkrare ort förhjelpas till  en  smula bröd. — Ar  1745  vid 
pingsttiden kommo åter ryske rosboiniker till Ilomants att 
plundra;  en  hel by förstördes oeh de brände samt pinade gårds-
värdar. 

Pielis.  Prot. 10  Dec.  1741  : Missväxtår varit och är. I 
gränseorterna fiendtliga rörelser oeh infall, hvarigenom preste-
rättigheterna  af  en  stor  del  åhÖrare intet skola stå att erhållas, 
hvarför kyrkoherden  Stenius  afskedade sin adjunkt Petrus 
Carstenius. Detta anmältes då  af  denne egenmäktige kyrko-
herde, men man trodde sig veta, att Pielisjärvi socken ieke 
haft någon olägenhet  af  fiendtliga ströfverier. — Petrus Car-
stenius, som år  1741  för fiendens infall i Karelen måst Öfver-
gifva sin der hafda beställning och under vägen på flykten gått 
i mistning  af  sina medhafda penningemedel, dem ryske „cosa-
querne" honom beröfvat, hvarigenom han råkat i stort armod, 
förestod sedan nådeåret fÖr sin svåger Frondells enka i  Pieksä-
mäki.  

1)  År  1788  i Juni månad inkommo åter ryske rasbojniker" i Ilo-
mants socken och pinade och brände folk, att desse skulle framgifva sin 
egendom. Kriget utbröt kort derpå. Följande år  1789  visade sig åter 
flere ryske rosboiniker i Ilomants samt ock i de byar och på de vägar. 
som lågo invid gränsen mellan Tohmajärvi och Ilomants. Rykten voro 
i September i omlopp, att ryska trupper innehade flere socknar i  Savo-
inks.  År  1791  var i Ilomants hungersnöd. 



Ett Register om mångehånde, Som  Erasmus,  så 
wäll som  Jacob  Teijttus vdj  sine  Regi- 

strationer öffuer hele Findland, 
förfatet haff:r. Anno etc.  56.  

Från  Svenska  Riksarkivet. Konglig Majestäts Arf och Eget 
i  Finland 1537-1374.  

Meddeladt  af  K. G. Leinberg. 

Tesse effterschreffne Godtz oeh Gårder 
skall Kon:ge M:tz vår  alder  Nåd:te 
Herres Landbofougte vdj  Åbo  Län oeh 
Rasborgz Lään vederkännes. FÖrst 

vdj Rasborgz Län 
j Jngo Soekn  

En  gård RagnelsÖö  renter  
pen:r 	  3  > Rigiske 

Armen gård thersammestedtz  renter  
pen:r 	  11/2  m.  Rigiske 

Tridie gård thersammestedtz  renter  
pen:r 	  3 m.  Rigiske 

Fierde gård thersammestedz  renter  
pen:r  	 11/2  m.  Rigiske 

Fempte gård thersammestedtz  renter  
pen:r 	  3 m.  Rigiske 

Vdi Kyrekioslätt Sockn  

En  gård j BrobÖll  renter  
pen:r 	  4 	Rigiske  

Annen  gård thersammestedz  renter  
pen:r 	  4 m.  Rigiske  

S: Katharina ~ 
Landboor 
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En   gård i Strömsby  renter  
pen:r 	  16  öre  

Annen  gård thersammestedz  renter  
pen:r 	  16  öre  

En  gård i Edet  renter  
pen:r 	  2 m.  Rigiske  

En  gård i Näsett  renter  
pen:r 	  1 1/2  m.  Rigiske  

Item 16 S:  Segfredz Landboor i Skaffwesta bool j Poijo 
Soekn, som äre bytte' ifrå samme  S.  Segfredz prebenda, oeh 
Göstaff Fineke, Jöns Knutsson oeh  Erich  Arffwedsson nu haffwe 
hender emellem, hudeket byte Kon:ge m:t wår  alder  nåd:te 
Herre rygget oeh igen kallet haff:r.  

Item  haffwer  Nils  Boije  4 S.  Segfredz godz i Degernäs j 
Poijo Sockn, oeh ett  S.  Segredz [!] godz j Owarneby, hwilcke godz 
han aff  en  gammel prest, som hade  S:  Segfredz prebende, hade 
vnder  en  stadge, oeh effter hans död  them  her til quitt oeh frij 
hafft haff:r.  Item  haffwer  Erieh  Arffwedson j förläning  3  gårder j 
Finneby j Charis Sockn, liggiendes hartt wedh Brabacke.  

Item  haff:r han oeh  en  almenningzöö benembd Räffzöö 
liggiendes ved Räffzöösund j Kyrekieslett Sockn vnder frelsze.  

Item en  gård j Borgeby j Poijo Sockn ligger för  4 1/2  stenger 
jord, frelse  then  fiek K: M:tt aff Henrieh  Jaeobson  clockere j 
Poijo.  

Item  Brackwick i Helsinge Söckn.  
Item  Svarttåå j Charis Soekn. 
tässe godz fiek Kon:ge M:t vår  alder  Nådigste herre aff  

Hans Eriekson  j  Sibbo  för hans frälse halffparten vdj, och  then  
annen halff partt fiek hans Kon. M:t aff  2  Syster j Helsinge-
fors hustru Margrete  Bertil  Matzsons och hustru  Malin  Seffred 
Matzsons för  14  spanneland j Borgo, doch så att the  then  vtaff 
göre sehole  6  mk.  orttiger j stadge skat. 

Härtugnäs i Hälsingå Soekn som her  Karl  j hälsingo vplott 
ther K. M:tt sitt fäderne vdj. Doeh han samme sitt fäderne 
vdj sin liffztijd niute oeh behålle skulle.  Item  åtte  Matz  Mor-
tensson ther  1 1/2  skatt, och hustru Walborg Enekian  1 1/2  skatt 
som K. M:ttz fogte vederkennes skall. 
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Item  Söderby j  Char.'s  Sockn som her  Karl  j helsingo 
skenehte K. M:tt fÖr  sit  frelse på Hertugenäs. 

Hindehåår j Borgo Sockn som K. M:t fick aff  Hans Erick-
son  j  Sibbo. 

Åbo Lään.  

S.  Segfredz 	Aningos wedh Åbo rentede Anno etc.  54.  
Landboor  

Rog 	  4 spän 
Korn 	  9 span 
Haffre 	  3 spen  
BÖner 	  intet  
Gingerdz peninger . . 	2 m. 

Inuentarium 

Oxer 	  1  par 
Köör 	  äre bleffne dÖde 
Fåår 	  6  st:r 

Vdi Reeso Sockn.  

Arola  rentede Anno etc  54 
Rog  . 	 intet 
Korn 	  intet 
Haffre 	  4  spän 
hwete 	  intet 
BÖner 	  intet 
Gingerdz peninger 	 1 m.  

Inuentarium 

Oxer 	  1  par 
KÖÖr 	  3  st:r 
Fåår 	  5  st:r 

Vdi Bierno Soekn 

Lupula rentede anno ete  54.  
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Rog 	  3  pund.  2 span 
Korn 	  2 span 
Haffre 	  1 span 
Hvete . 	, 	  intet 
BÖnor 	  intet  
Gingerdz peninger . 	1 1/2  m. 

Inuentariu  m  
Oxer . 	.  1  par vnge oxer som tämies schole 
KÖör 	  31  
Fåår 	  5  st:r 
Geether 	  1  j  

Annen  gård  thersammestedtz 

Rog 	  3  pund  3 spen 
Korn 	  2 span 
Haffre 	  1 span 
Hwete 	  1-,'2  span  
Böner 	  intet  
Gingerdz peninger . 	11/2  m. 

Inuentarium 

Oxer 	  1  par 
KÖÖr 	  3  st:r 
Fåår 	  4  st:r 
Geeter 	  1  st:e 

Tridie gård thersammestedtz  

Rog 	  3  pund  2  spen 
Korn 	  2  spen 
Haffre 	  1 span  
Hvete 	  2  spän 
BÖner 	  intet 

Inuentarium 

Oxer 	  1  par 
Köör 	  3  st:r 
Fåår 	  1  st:e 
Geeter 	  1  st:e 



— 189 — 

Angier  som haffwe leget 
vnder  S.  Segfredz prebende. 

Först  En  Äng j Letzala j Reso Soekn, emellen Ronabeeken 
och Kollisnäs, vm ij skatt lass höö, som  Matz  Tuckila solde vnder 
för:ne prebende fÖr  7 m.  peninger,  Item en  äng i Lamppila.  

Item En  Eng liggiendes wedh Asiehala godz j Reeso Sockn, 
som dömbdez ifrå Brännicke borgere j  Åbo  vnder  S.  Segfredz 
prebende, huilken Eng vndan Arula godz oretteligen kom-
men war.  

Item En  Eng vm ij lass höö som ligger på Ledzala j Nur-
menranta när hästeängen, huilken Eng Tideke Tidkesson j 
Taffwis solde vnder prebendam  S.  Sigfridj för  7 m.  peninger.  

Item En  äng liggiendes i Ledzala vm  6  lass hÖÖ, kalles 
Tammistanallan, som hustru Walborgh Oloff Hwilosens solde 
vnder  S.  Segfredz prebenda för  10 m.  peninger.  

Item  all  then  Eng, som  Saw  kyrekie åtte j Skörböle solde 
kyrckieherren j  Saw  her Henrich JÖnson med kyrekiewärder-
nes och hele Socknenes wilie och samptyckie vnder  S.  Segfredz 
prebenda för  12 m.  peninger.  

Item En  Tompt j  Åbo  liggiendis på andre sijden vm Åne 
wedh Broänden emellem Nilses Bastugu och Brona, som bleff 
dömbdt vnder  S.  Segfredz prebenda.  

Item  bleffwe Mäkinpä godz och Hästo i  Saw  Sockn bytte 
vnder  S.  Segfredz prebende, anno  1414. 

Item  Anno  1478  sålde Salige  gamble  her  Sten  Stwre fÖr:ne 
Mäkinpä godz j  Saw  Soekn Juncker  Willem,  huileke godz 
Swarte her  Åke  Jönson Riddere tilförende honum sålt hade, 
samme gård hafuer Mons Nilson på Ristim [?=Ristniemil i  Saw  
Socka, med huadt rett skal med honum förhÖres.  

Item  Warsala gård j Haliko Sockn, som frw Heble her 
till hafft haffuer vdj ett heffdebyte.  

Item  Mudos godz j Pargas Sockn som hon och vdj 
heffdebyte hafft haffuer. 

Tesse effter:ne godz haffuer her Miekel j Töffue-
sal vdj vnderdånigheet vplatit Kon:ge M:t war  
alder  nådigste herre, som är hans rette arff 
och eigit och andre haffue honum med orette ifrå. 

Först  en  gård Wändele j  Lund  Soekn j Södre Findland  
gaff  her Mickels moders morbroder  M.  Håkon til  Åbo  Dom- 
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kyrckie, huilken Mons Nilson j Resoinn med ingen rett haffuer 
rappet ifrå Domkyrckien effter thet breff han hafuer på samme 
godz är bleffuet ogillet aff Rigsens Rådh.  

Item  Rawkos godz j Lemo Soekn j Norre Fin:,  gaff  her 
Miekels moders farbroder Peder Karpelain med  2  hans frille 
döttrer til Nådendals elöster, huilket godz  Hans  j Bussila med 
ingen rett tog ifrå clöstret, och hans Son  Morten  j Bussila nu 
besitter.  

Item  Wekilax godz j Wemo Soekn j Norre Findland  gaff  
her Mickels moders farbroder til Nådendals clöster, som her 
Jffuer Fleming swikeligen fick både ifrå clöstret och Slecten.  

Item  är  en  sköÖn Öö benemb[d] Kårsöö oretteligen kommen 
ifrå Wemo kyrekie, huem henne hafuer skall ransakes.  

Item  haffuer  Lasse  Fleming Wehax godz j Töffuesale 
Soekn, som  Lasse  Skalm hade elandret ifrå  S:  Bartolomej pre-
bende j  Åbo,  huilket han seden solde her Jffuer Fleming. 

Och ligger samme godz på  en  ÖÖ, ther vdj  Lasse  Fleming 
haffuer halffparten frelse, oeh halffparten äger  en  skattebonde, 
liggie ther om kring monge skÖne öijer hafuer gott fiskewatn 
och lÖper skepzleden ther om.  

Item  haffuer G-Östaff Nilson j Särckelax  en  gård benembd 
Siusholm j TÖffuesale Sockn och ligger på  en  Öö emot Åland, 
som han hafuer elandret ifrå  Åbo  Domkyrckie, thenne Göstaff 
Nilson och Mons Nilson j  Saw  äre  M Per  Särekelax bröder 
oeh hafuer udj samme  M:  Peders tijd mäden han war ärche-
diekne rappet ifrå Domkyrekien monge breff och godz.  

Ekenäs  en  frelses gård j Kimitå Soekn j Södre Findland 
fick K. M:t aff  Tomes  Philpuson i Engisby med så skäl at han 
i sin liffztijd motte besittie samme godz oeh gÖre ther affredt 
vtaff huilken gård Jaehim Fleming med wold oeh welde tog 
ifrå hans fader oeh honum, effter han icke fick same gård aff  
them  til kÖpt. 

Vdj Kumo gårdz Lään. 

Ninijoensu j Loimiokj Sockn som är her Mickels j TÖffue-
sale fädernes gård, och han äger ther vdj  2  deler, och  en  skatte- 
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bonde äger ther tridingen och ligger för  2  Bårder, på huar 
gård kan holles  50  köör, hafuer god åker, äng,  Skog  oeh 
vtmarek, och ligger vtt med  en åå,  samme sin part hafuer her 
Miekel vplåtit Kon:ge M:t. 

Benctela j Birckela Sockn fick Kon:ge M:t aff JÖns  Wes-
göte och Arffuet Dubbe. 

Vnder samme Benctela hafuer i förtijden legat  en  Öö be-
nembd Satkalote, som Benet Lydkeson  then  på samme Benetele 
dhå bodde,  gaff  vnder Birckela kyrekie, huileken ÖÖ  Anders  
Wesgöte wederkendts hafuer, med hwad, rett  wet  man icke.  

En  gård j Tuskuby j Wlffzby Sockra liggiendis ut med 
Laxeåen  gaff en  frelsesman Jöns Säck benembd  gamble Per  
Scriffueris systerdotter benembd  Anna  Påuels dotter j Morgon-
gåffua på samme godz Jöns Knutson hafuer gifuit  200 m.  huilken 
gård  Per  Serifuere K: M:t til lÖsa vplate wil, effter han är näst 
erffuinge til at lösen.  

Ekenäs  en  gård j Kimitå Sockn, skencte  Tomes  Philpuson 
i Engisby K: M:t med så skäl at han ther opå  boo  motte oeh 
gÖre ther affredt vtaff, huilken gård Jaehim Fleming med wold 
och welde tog honum oeh hans fader ifrå effter the honum 
same godz ieke sälie wilde. 

Tondura j Huittis Soekn haffuer  Knut  eriekson bytt sig 
till för skattejord j Karhinemj. 

Kirffuola godz j Pemar Soekra sålde her Miekels j Töffuesale 
mor fader Tord Kappelain [!] vnder  Åbo  Dom:  som her Mickel 
K. M:t nu vplatit hafuer. 

Vpå tässe effterschreffne Godz begärer  Hans 
Erickson  j  Sibbo  frälsze. 
Först vdj G-estaby i  Sibbo  Soekn  1  skatmarek. 

I  Item  j Pinäss i för:  ne  Soekn  1/z  skatt  m.  
Schatte godz. {  Item  vdj Hangeby i fÖr:ne Sockn  1/4  dell  aff  

I

en  skatt. 
Item  j Pigeby  3  alver jord.  
Item  j Böledh j  Sibbo  Sockra  1/2  m. 
Item  j Hinsseby  1/2  skatt ra. 	

köpe  

Item  på Kyrekiebacken j  Sibbo  1/4  skatt. godz 
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Tässe äre  Hans  Erickssons 
Mödernes godz och gammelt 
frelse, 

Först j Charis Sockn vdj Gerckenäs  11  alver  

Item  j Swarttsåå 	  4 1/ 2  stenger  

Item  j Domareby j Helsingo Sockn, som war 
gamelt frelse, och nu är skatlagt  Hans  Ersons 
hustrues fädernes 	  11.,  skatt  m.  

Tesse godz haffuer han skencht K: M:t 
I Hindehåår vdj Borgo Sockn  10  stenger jord thet är  3  

skattm:r och  en  stong, som honum war til skiffte ifrå Grabacke; 
Men huar K. M:t thet ieke bestå  will,  dhå skeneker han K. M:t 
så myckit igen j Grabacke som sig kan belöpe på hans 
hustrues  dell. 

Item  halffparten j Brackuick som är hans möderne gam-
melt  frälsze. 

Vdj Taffwesteland. 

Tuå gårder j RijsbÖle j RisbÖle [d. a.  Saris,  nu = Akkas 
eller Urdiala] Sockn rente tilhope 
Säd 	  9  pund 
Swin 	  2  gÖdde 
Flesk 	  2  pund 
tortt kött 	  2  pund 
Liuss 	  24  stan 

tesse tuå gårder hade  Knut  Erichson gifuit  Erich  Sluck som 

rymbde her aff landet  400 m.  opå, huilke godz JÖns Knutson 
K. M:t nu vplatidt haffuer.  

Item  hafuer  Erich  Boije tagit ifrå  Åbo  Domkyrckie Rähe-
kala godz j Janekale Sockn. 

Tesse effterschreffne Godtz  och  Gårder  
skall  Kon:ge Ma:tz wår alder Nådigste 
Herres Landbofougte  Joen  Seruff-
were wederkännes. 
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S.  Catherines 
Landboor som 
Her Enewald 

i Wijborg her 
till hafft 
haffuer. 

Först 
Vdj Rasborgx Lään 

I  Ingo  Sockra 
gård i RangnelsÖ  

Annen  gård 
Tridie gård 	

thersamestedtz 
Fierde gård 
Fempte gård 

Vdj Kyrckieslett Soekn  

En  gård j Broböll  
Annen  gård thersammestedtz  
En  gård j Strömsby  
Annen  gård thersammestedtz  
En  gård i Eedet  

(En  gård i Näset.  

En 

Item 16 S.  Segfredz Landboor j Skaffwesta bool j Poijo 
Soekn, som Jöns Knutsson, Göstaf Fineke, Henrich Claesson 
och  Erich  Arffwedtson her till vdj ett jordebyte hafft haffue 
för någre theres godz j Småland.  

Item 4 S.  Segfredz godz j Degernäs j Poijo Sockn och  
en S.  Segfredz landbo j Qwärneby, som  Nils  Boije her till 
hafft haffwer.  

Item 3  gårder i Finneby i Charis Sockn hartt  wed  Gra-
baeka, som  Erieh  Arffwedsson her till hafft haffwer.  

Item en  almänningx ÖÖ benembd RäffzöÖ liggiendis wedh 
Räffzösund i Kyrckieslett Sockn, sena för:ne  Erich  haffuer hafft 
vnder frälse.  

En  gård j Borgeby j Poijo Sockn, ligger för  4 1  2  stänger 
jord gammelt frälsze som Kon:ge M:t wår  alder  Nådigste herre 
fiek aff Henrieh Jacobsson cloekere i Poijo Soekn. 

Brackwijek i Helsingo Soekn 
Swarttåå j Charis Soekn. 

tesse godz fick Kon:ge M:t aff  Hans Eriekson  j  Sibbo,  Så och 
aff  2  Systrer i Helsirigefors hustru Margarete  Bertil  Matzsons 
och hustru  Malin  Seffred Matzssons. 
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Vdi  Åboo Lään. 

fAningos wed  Åbo  

Vdi Reeso Sockn  
Arola 

Vdi Bierno Sockn 
Lupula  
Annen  gård thersammestedz 

Saneht Seg- Tridie gård thersammestedz 

fredz prebende) 	
Ängiei 

godz.  
En  äng i Letzala j Reso Sockn emellem Rona- 
becken och Kollisnäs  
En  äng i Lamppila  
En  äng wedh Asiehala godz j Reeso Sockn  
En  äng på Ledzala j Nurmenranta  
En  äng i Ledzala kalles Tammistanallan  
En  äng i Skörböle  
Item  Mäkinpä och Hästå godz i  Saw  Sockn 
byttes vader  S:  Segfredz prebende Anno etc.  

1444.  

Anno  1478  sålde Salig  gamble  her  Sten  Stwre för:ne Mä-
kinpä i  Saw  Soekn  Junker  Willem.  
Warsala gård i Haliko Soeknl som fru heble her til vdj 
Mwdos godz j Pargas Socknl heffdebijte hafft haffwer. 
aff her Mic-  [En  gård Wändele j  Lund  Sockn i SÖdre Findland 
kel i Töff-JRaukos godz j Lemo Sockn j Norre Findland 

uesale. iwekilax godz j Norre Findland.  
Ekenäs  en  frälses gård i Kimittå Sockn i Södre Findland 

fiek Kon:ge M:t aff Tommes Philpuson i Engesby huileket godz  
gamble  Jachim fleming tog'hans fader med wold oeh wälle ifrå. 

Vdj Kumogårdz Lään. 

Ninioensu i Loimioki Sockn, som Kon:ge M:t wår  alder  
Nådigste herre aff Her Mickel i Töffuesal bekommet haffwer. 

Benetela i Birckela Sockn, som Kon. M:t aff Jöns Wäsgöte 
och Arffwed Dubb fått haffwer. 
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Item en  ÖÖ benembd Satkalote som  Anders  Wesgöte vnden 
Benetele gård sig tilegnet haffwer.  

En  gård j Ruskuby j Wlffzby Soekra, som Kon:ge M:t aff  
gamble  Peder Seriffuere fått haffwer. 

Kirffuola i Pemar Soekn, som Kon:ge M:t aff her Mickel 
j Töffuesal Sockn fåt hafwer. 

Ett  Register vppå the Skifftes  och 
Stadga  landbonder  som  liggia vnder 
Sancte Catherine prebenda vti Wiborgh 
Stadh sampt  med  then  Skatt  the 
wt giorde  Anno  domini 1554. 

Seinio by 

Mickil Huppon  med  sin  broder  Heicki haffua 
thetta effterscriffne jnuentarium. 
Item kåå 	  1 
Item Fåår 	  2 

Thetta är  skatten som  iagh 
haffuer vpburidt aff fför:de 
landboo pro  anno  etc 54. 

Forst aff gordzens kåå 	 j Ltt  smör  
Item Rogh 	  12 spen 
Item Korn 	  4 spen 
Item Haffra 	  7 spen 
Item wedh 	  1 fampn 
Magno Matte  med  sin  broder  Ante haffua 
thetta effterscreffne jnuentarium 
Item 	  j kåå 
Item 	  j  oxe  2 årsz gamal 
Item 	  3 Fåår  

Skatten  
Forst  Smör  aff gordzens kåå 	j LE 
Item Rogh 	  6 spen 
Item Korn 	  j spen 
Item Haffra 	  3 spen 
Item wedh 	  1 Fampn 
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Jacob  Håmelain med sin broder Siffred haffua 
thetta effterscriffne jnuentarium  
Item 	  I  kåå 
Item 	  2  Fåår  
Item 2  smo oxa  annan  tre års  annan tuo  års gamal 

Skatten 

Smör  aff gordzens kåå 	 j Lg 
Item Rogh 	  15 spen 
Item Kornn 	  6 spen 
Item Haffra 	  4 spen 
Item Wedh 	  j Fampn 
Thenne effterscriffne  tuo  haffua huar sin rökstugu  
och gör  then forsta så mykijt  skatt som  effter fölger 
Item wainicka Rogh 	 j spen 
Item Haffra 	  j spen 
Thomas Blinder  han  giör inghen  skatt  uthen 
allenasth  föder  en Inuentarium kåå 
Item  Smör  aff  samma  kåå j  LI  

Rasalåx Hotacka 
Jacob wil haffua thet 
epter:na Inuentarium 

Item 	  j kåå 
Item 	  2 ffåår  

Skatten  

Forst  Smör  aff gordzens koo 
Item Rogh 	  
Item Korn 	  
Item Haffra 	  
Item Wedh 	  
Niku  Kårkeu haffuer thetta effter:ne 
Item 	  
Item Quiga kalffwar 	 

j Ltå  
6  spen  
2  spen  
4  spen  
1  fampn 
Inuentarium  

1  koo  
1  tw års gamal 

Skatten 

 

Smör  aff gordzens koo 
Item Rogh 	 

 

. 	. 	j  L  i  r 
6 spen 
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Item Korn 	  j spen 
Item Haffra 	  6 spen 
Item Vedh 	  j Fampn  
011i  Metke  med  sin  broder  Pehw  Skatten  
Item Rogh 	  12 spen 
Item Korn 	  j span 
Item Haffra 	  6 spen 
Item Vedh 	  j Fampn 
Matte Metke haffuer thetta effter:na Inuentarium  
med sina  fför:de  bröder  olle  metke  och  pehw metke 
Item 	  j koo 
Item Quiga kalffwar 2  års gamla  2  stycken  
Item 	  j Fåår  

Skatten  

Item koo  Smör 	  j LU 
Item Rogh 	  6 spen 
Item Haffra 	  2 spen 
Item Vedh 	  j Fampn 
Paden Siffred  med  sin  broder  Lauri haffua 
thetta effterscriffna jnuentarium 
Item 	  2 köör 
Item en  oxe  kalff 	  2  års  gaml 
Item 	  2 Fåår  

Skatten  

Item koo  Smör 	  2 Ltt 
Item Rogh 	  12 spen 
Item Korn 	  3 spen- 
Item Haffra 	  S spen 
Item  Böner 	  1/2  spen 
Item Huete 	  1/2  spen 
Item Wedh 	  j Fampn 
Thenne  tuo  effter:ne husz Men boo  och i samma  by 
Rasalax  och  giöra husmandz peningar så mykijt  
som  effter folger Tacko Marthen 
Item peninger 	  1 1/2 mark 

Hanto huszmannen 
Item giör husmandz peninger 1/2  m. 
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Meriocki Simon Toicka haffuer thetta 
effterscriffne jnuentarium 
Item 	  j koo 
Item 	  2 ffåår  

Skatten  

Item koo  Smör 	  j Lt 
Item Rogh 	  S spen 
Item Korn 	  9 spen 
Item Haffra 	  S spen 
Item wedh 	  j Fampn 

Anti Barckars  skatt  

Item Rogh 	  j Spen 
Item Haffra 	  2 Spen 
Thenne forscriffne  Landbönder  Boo  alle  I 
Wiborg Sockn. Men the  som  nu effterfolie 

Boo j Nylandh j  Rasborgs  lään  och  haffwa  
Stadga  Sckatt  som  nu effter fölger 

I Ingo sokn Ragnelsöö 
Erich Jönssonn 

Item peninger 	  3 m. rigis 
Secundus  ibidem  Hans Larsz 

Item peninger 	  1 1/2  m. rigis 
Tertius  ibidem  Nils Personn 

Item peninger 	  3 m. rigis 
Quartus  ibidem  Nils Mickelsson 

Item peninger 	  1 1 '2  m. rigis 
Quintus  ibidem  Madz Swmadsson 

Item peninger 	  3 m. rigis 

I Kijrckieslett sockn 
Broböl Mikil Jönssonn 

Item peninger 	  4 m. rigis 

Secundus  ibidem  Erich  Persson  
I Munckulla 

Item peninger 	  4 m. rigis 
Stromsby Lass Jopsson 

Item peninger 	  16  öre  
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Secundus  ibidem  Laass  Jönson  
Item pcninger 	  16  öre  

Edhet Llass Siiluadssonn 
Item peninger 	  2 m. rigis 

Näszet Gressz Mognsson 
Item peningar 	  1 1/2  m. rigis 

Tesse effter:ne Landboor 
liggie vnder Spettalen 
i Wijborg och haffue 
tilförende leget vnder 
prebendam  Mari  
Magdalen thersamme 
stedz  

.64 
Renttan air tesze * Rogh 	  j  span 
godz haffuer Jacob 	Wskila gådz 
Teijttis inskriffuit * Rogh 	  3 spen 
vdj sin lengd 	Maltt 	  2 spen 

Haffura 	  3 spen  

Korpela  gådz  
Rogh 	  6 spen 
Haffura 	  6 spen 

Rogh 	  5 spen 

Rogh 	  4 spen 
Haffura 	  2 spen 

Jhola gådz 
Saltt strömmingh . . 	 1/2  tunne  

Swen Rydz 
Rogh 	  2 spen 

Lass  J  thronghsundh 
Rogh 	  3 spen  

Junni  J  Rauansar 
Salt strömmingh . 	112  tine 

Rötkölä gådz  

Anti sauolann 

Aller N herre K. M:ttz giffues her 
medh eder N. höghmechtighett gan-
ska ödhmiuckeligha tilkenna the 
landhböndher som orligha göra 
Skatt  them  ffatighom j Speeta-
lett och Jn i Stadhen 

Vdi Wijborgx Sockn  
Salmi Anti  
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Remilantha gådz 
peningher 	  2 m. 2  öre  

Theruaioki gådz 
Rogh 	  10 spen 
Maltt 	  2 spen 
Haffura 	 6 spen 

giiskilå gådz 
Rogh 	  4 spen 
Maltt 	  2 spen 

Ronga gådz 
Rogh 	  2 spen 
Haffura 

	

	  2 spen 
Mettzola gådz 

Rogh 	  2 spen 
Maltt 	  j spen 
Haffura 

	

	  5 spen 
Hotula gådz 

Rogh 	  2 spen 
Haffura 

	

	  2 spen 
Hertuala gådz 

Rogh 	  3 spen 
Maltt 	  3 spen 
Haffura 

	

	  3 spen 
Loika gådz 

Rogh 	  j span 
Rackola * 	 Mogns venälä[in] widh ijxipä 

Rogh 	 3 spen 
Haffura 

	

	  3 spen 

Yliuesiby Rydzijle gådz 
Rogh 	  S spen 
Maltt 	  j spen 
Haffura 

	

	  S spen 

Nicoska gådz 
Rogh 	  12 spen 
Maltt 	  j span 
Haffura 

	

	  3  pund  

gijlliälä gådz 
Rogh 	  4 spen 
Haffura 	  4 spen 
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3Iannickala gådz 
Rogh 	  8 spen 
Haffura 	  S spen 

Kurickala gådz 
Rogh 	  4 spen 
Haffura 	  4 spen 

Thessze förschriffne gådz liggia 
her J Wijborgz Sockn 

Jeskis Sockn Morthen somalainen 
J Hatula by 

Rogh 	  2 spen 
Thessze eptherscriffne godz liggia 
j Europä Sockn 

Simon Römä 
Rogh 	  3  pund  
Maltt 	  3 spen 
Haffura 	  8 spen 

Mogns Kängä 
Rogh 	  3  pund  
Maltt 	  3 spen 
Haffura 	  8 spen 

Per  Karjalan  
Rogh 	  3 spen 
Maltt 	  3 spen 
Haffura 	  3 1/2  spen 

Oloff Sondho 
Rogh 	  1 spen 
Maltt 	  2 spen 
Haffura 

	

	  2 spen 

Påual Monickainen 

Rogh 	  1 1/2  span 

Maltt 	  1 1/2  span 

Haffura 

	

	  3 spen 

Jffuar Monickain 
Rogh 	  1 1/2  span 

Maltt 	  1 1/2  span 

Haffura 	  3 spen 



Heicki Lappalan 
Rogh 	  1  spen 
Maltt 	  1  spen 
Haffura 	  1 span  

Poual Henderszon 
peninger 	  41/2  m.  

Smör 

	

	  j LU 

Thesze eptherschriffne gådz liggia 
J Nylandh först J Vecklax Sockn 

Hendrek Perszon J Ahuis  
Samar  lax 	  j T:no 
Hösth lax 	  j T:no 

Smör 	  j Lg  

Per  Oloffszon J Ahuis 
Somar lax  	  1/2  T:no 
Hösth lax . . 	  1/2  T:no 
Smör 

	

	  1/2 LS 
Anders  Anderszon J Ahuis 

Somar lax  	  1/2  T:no 
Hösth lax 	  1/2  T:no 
Smör 	  1/2  LS  

Pijttis Sockn Lassz Philpuszon 
J Ratula 

penningher 	  j m.j öre 
Smör 

	

	  j L(t 

Oleff Philpuszon J Ratula 
penningher 	  j  m.  j öre 
Smör 	  j Lte 

Lassz Påualszon J Ratula 
penningher 	  j  m.  j öre 
Smör 	  j Lg 

Mickel Anderszon i Hendrickz by 
penningher 	  j  1/2  m.  j  1/2  öre 
Korn 	  3  spen 
Smör 

	

	  2  Ltå  

Simon  Siffredzszon i  sama  by 
penninger 	  j  1/2  m.  
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Korn 	  3  spen 
Smör 	  2 LS  

Mogns Mattzon j Beck byn 
peninger 	  11/2  m.  
Korn 	  3  spen 
Smör 	  2 LS 

Anders  Hendrikszon i Beck byn 

peninger 	  61/2  öre i fyreker 
Korn 	  j  1/2  spen 
Smör 	  j  LS  

Borgho Sockn P$ual Niilszon J Wechelax 
peninger 	  7 1/2  öre 
Smör 	  3  Lff  

f
Erich  Hendrickiszon J Beckbyn 

peninger 	  6 1/2  öre i fyrck 

Korn 	  1 1/2  spen 

I pyttis Sockn Smör 	  j Li't  

Erick  Mattzon J Kullo by 

peningher 	  2 m. 2  öre 

Smör 	  j  LS  

Summan  wtaff förschriffne 
Landböndher 

peninger 	  191/2  m. 1/2  öre 

Rogh 	  2  lesther  4  pund 

Maltt 	  1/2  lesth  1/2  pund 

Haffura 	  j lesth  4  pund  5 1/2  spen 

Smör  1/2  tunno och  13 LS  

Lax 	  4  T:nor. 



Muutama tieto apu= eli viidennenkymmenennen 
rahan verosta Suomessa. 

Kirjoittanut  

K. R.  Melander. 

Vuonna 1571 suoritettiin maassamme eräs raskaimpia tila-
päisiä veroja, jotka kansaamme ovat kohdanneet. Tarkoitan 
saman vuoden Elfsborgin lunnaita eli niin kutsuttua hopea-
veroa, joka pohjoismaisen seitsenvuotisen sodan loputtua kan-
nettiin Ruotsin valtakunnassa. Tämä vero suoritettiin 1/10  pai-
koittain 1/12, irtaimesta omaisuudesta, joka valtakunnan asuk-
kailla oli. Veron kantamista varten laadittiin luettelot kaikesta 
alammaisten omistamasta rahasta, kulta-, hopea-, kupari-, tina- ja 
messinkikaluista ynnä karjasta, rahaksi arvosteltuna. Näiden 
luettelojen nojalla vaadittiin sitten vero maksettavaksi. 

Noin kolmekymmentä vuotta myöhemmin, nimittäin vuonna 
1600, tapaamme taas samain periaatteiden mukaan Suomessa ja 
Ruotsissa kannetun veron, joka käy viidennenkymmenennen ra-
han tai apu- ja karjaveron nimellä. Niinkuin nimestä jo huomaa, 
oli tällä kertaa tarkoitus kantaa vaan viideskymmenes-osa alam-
maisten omaisuudesta. 

Myönnytys tämän veron kantamiseen oli saatu Ruotsin 
valtakunnan säädyiltä Tukholman valtiopäivillä heinäkuussa 
vuonna 1599. Jo edellisillä valtiopäivillä, jotka pidettiin JÖn-
köpingissä helmikuussa samana vuonna, olivat säädyt lausuneet 
mielipiteenään, että Suomeen oli tehtävä sotaretki, joll'ei suoma-
lainen sotaväki hyvällä yhtyisi Ruotsin miehiin. Kaarle herttua, 
joka piti sotatoimia välttämättöminä, sai sitten Tukholmaan 
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uudestaan kokoontuneet säädyt taivutetuiksi myöntämään maini-
tun veron sotaretkeä ynnä muutamia muita valtion tarpeita var-
ten. Saman heinäkuun 26 p:nä, siis kohta valtiopäiväin loputtua, 
laadittiin vielä ohjeet, miten paljon eri aatelittomain säätyjen 
piti suorittaa tätä veroa. 

Ensimmäisissä ohjeissa, jotka koskivat pappissäätyä, mää-
rättiin sen jäsenten velvollisuudeksi suorittaa karjastaan ja 
muusta omaisuudestaan seuraavat määrät : 
tynnyristä viljaa 	  
täyskasvaneesta  (gild)  härästä 
nuoresta (käflings) härästä 	 
sonnista 	  
mullista 	  
lehmästä 	  
mullikasta 	  
vanhasta pukista 	  
vuoden vanhasta pukista (risbiter) . 
kutusta 	  
vanhasta lampaasta 	  
nuoresta 	„ 
vanhasta siasta 	  
nuoresta 
hevosesta  

2  äyrtyätä  
3  äyriä  18  penninkiä..  
2 1/2   äyä7ä 
2  

2 

1  äyri  6  penninkiä..  
12 

1  äyrtyä (=  8  penninkiä)  
1  „  
1  „  

1/2  ärtyää  
12  penninkiä.  

1  äyrtyä  
5  äyriä  

97 

77 

tammasta 	  2  „ 
Vuoriseuduissa (bergslagen) oli maksettava vuosivalmis-

tuksesta  (årsbruk)  sekä tekokuparista  (handlingskoppar)  ja rau-
dasta seuraavat summat:  

1  kippunnasta patakuparia talari, kattilakuparista  3  
kattilakuparia 	  3  markkaa 
plootukuparia 	  14 	äyriä 
raakakuparia 	 11 1/2 77  
kankirautaa 	  21/2 77  

„ 	 harkkorautaa 	  1 	äyri  
1  vadista meltorautaa 	  1  
Sen lisäksi oli suoritettava joka  50  talari papeilla olevan 

kullan, hopean ja rahan arvosta. Heidän kolmanneksesta kym-
menyksistä ja eläkkeestä  (underhåll)  sekä heidän korvaukses-
taan  (vederlag)  oli myöskin  1/„  maksettava. Kylvöstä oli kan-
nettava  2  äyrtyätä kylvetystä tynnyristä. Sadon summaksi  las- 

„ 
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kettiin silloin kolme tynnyriä kylvetystä tynnyristä. Norrlan-
nissa, vuoriseuduissa (bergslagen) ja Taalainmaassa sekä Dalissa 
Länsigootinmaalla ja Värmlannissa oli sato laskettava kahdeksi 
tynnyriksi kylvetystä tynnyristä. 

Toiset ohjeet koskivat kaupunkien aatelittomia asukkaita 
paitse pappeja, jotka olivat äsken lueteltujen määräysten alaisia. 
Kaupunkilaisten tuli maksaa:  

1) Heidän kulta- ja hopeakalujensa sekä rahainsa arvosta  1/30. 
2) Heidän omistamistaan rakennuksista, taloista ja ton-

teista sekä kaupungeissa että esikaupungeissa arvostelun mu-
kaan  1/;0. 

3) Heidän pelloista kaupungeissa ja karjakartanoista maalla 
saamastaan viljasta samaten kuin kaikesta karjastaan  140  siihen 
tapaan kuin papeista aikaisemmin oli määrätty.  

4) Kaikesta siitä tavarasta, jonka porvarit myivät muille 
kaupungeissa eivätkä itse vieneet ulkomaille, niinkuin kuparista, 
raudasta ja muista kauppatavaroista,  1/50.  Tavarasta taas, jonka 
porvarit itse veivät ulkomaille, piti heidän suorittaa  tullina  
puolet siitä, mitä tullimaksuna ulkomaalaisilta kannettiin. Tämä 
myÖnnytys tehtiin nähtävästi sentähden, että tarkoitettiin ulko-
maallekin vietävästä kotimaisten porvarein tavarasta vaatia 
viideskymmenesraha. Äsken mainitussa tullinkannossa oli nou-
datettava sitä tavarain hinta-arvostelua, joka viidenkymmenennen 
rahan suoritusta varten säädettiin kaupungeissa seurattavaksi. 
Vaikka edellisessä puhutaan kauppatavarasta, koskivat nyt il-
moitetut määräykset myös käsityöläisten tuotteita. Sitä osottaa-
kin ohjeissa käytetty yleinen nimitys porvari. 

Kolmannet näistä ohjeista sisälsivät määräyksiä siitä, miten 
kruumm, kuninkaan perintö- ja omain talonpoikain sekä vuori-

. ja kupariseutujen talonpoikain piti suorittaa r/a0  omaisuudestaan. 
Tämä vero oli kannettava viljasta,  s. o.  kylvöstä, karjasta sekä 
kalliista metalleista kullasta ja hopeasta, muista metalleista ja 
rahasta maksamalla ne määrät, jotka ovat ilmoitetut ohjeissa 
pappien viidennenkymmenennen rahan verosta. 

Vielä lisättiin näihin talonpoikia koskeviin ohjeisiin, että 
rälssitalonpoikain piti maksaa kustakin esineestä puolet siitä, 
mitä muut talonpojat verona suorittivat. Talollisten vävyjen ja 
poikain sekä renkien (fördelsdrängar) ja loismiesten  (husmän),  
jotka kylvivät talollisen maahan tai joilla oli karjaa, piti maksaa 
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yhtä paljon kustakin veroesineestä kuin talollisen. - Maalla asu-
vain.  käsityöläisten tuli suorittaa talari mieheen ja sen lisäksi 
viljasta, jos talollisen maahan kylvivät, ja karjasta, joka heillä 
oli, samat määrät kuin renkien (fÖrdelsdrängar  1).  

Mitä tämän veron kantamiseen tulee Suomessa, suoritettiin  
se  täällä vasta seuraavana vuonna  1600  herttuan Nyköpingistä 
kesäkuun  10  p:nä antaman käskykirjeen nojalla.  2)  Sen 
tarkoituksesta sanotaan kirjeessä  vain,  että  se  kannettiin sota-
väen ylläpitämiseksi. Eri tavaroista suoritettavat maksut olivat 
samat kuin yllä olevissa pappissäätyä varten toimitetuissa oh-
jeissa mainitut. Ainoastaan kylvÖn suhteen eroavat Suomen 
verokirjain tiedot niistä. Maassamme ilmoitetaan nimittäin kyl-
vetystä tynnyristä maksetun  2  äyriä. 

Suomessa tapaamme tämän veron kaikissa maakunnissa 
paitse Pohjanmaalla. Mutta kaiketi kannettiin  se  sielläkin, vaikka 
verokirjoissa ei ole ilmoitusta siitä. Maamme kaupungeista  on  
tili tämän veron kannosta tallella ainoastaan yhdestä, nimittäin 
Porista. Kaikkien muiden tilit ovat hävinneet. 

Viidennenkymmenennen rahan veroa ei näy kannetun 
läheskään niin ankaralla tavalla kuin hopeaveroa. Mitä maamme 
papistoon tulee, suorittivat sen jäsenet tätä veroa niistä tava-
roista ja tuloista, joista Ruotsin papistoa oli veroitettu. Koska 
Suomessa ei ollut vuoriteollisuutta, ei täällä kannettu veroa sen 
tuotteista. Kalliista metalleista emme tapaa mitään papiston 
omistamaa kultaa veroitettuna, mutta usein hopeata. Papis-
tostamme tapaa muuten verokirjoissa harvoin tietoja, mistä 
omaisuudestaan  he  suorittivat tämän veron. Talonpojat näky-
vät maksaneen tätä veroa karjastaan ja kylvÖstään, ainoastaan 
muutamissa paikoin Länsi-Suomessa myös hopeastaan.  

1)  Stjernman,  Mötens  o.  riksdagars beslut  I, 488  ja  489  s:lla; Upsala  

Universitets Årsskrift  1894, Om  utomordentliga  penningehjelper  till  

kronan  under  sekstonde  århundradet och början  af  det sjuttonde  af  P. 

E. Bergfalk,  100-102  s:lla. 
Useimmissa verokirjoissa ilmoitetaan, että tämä kuninkaan kirje  

on 10  p:ltä kesäkuuta. Ainoastaan Äyräpään kihlakunnan tileissä  on  toi-

nen päivä, nimittäin heinäkuun  11  p.  Sentähden lienee edellinen päivä 

oikeampi. Omituista  on  muuten, ettei tätä kirjettä tavata valtion regis-
tratuurassa. Sen sijaan  on  registratuurassa tältä päivältä herttuan kirje 
Viipurin läänin asukkaille samana vuonna Linköpingin valtiopäivillä 
päätetystä matkamuonaverosta  (kostgärden).  
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Mitä rälssiin tulee, tuntuu  se  paikoittain päässeen vapaaksi 
tästä verosta, paikoittain taas tahdottiin vaatia siltä yhtä paljon 
kuin vero- ja kruununtalonpojilta.  Ali-Satakunnassa esiin. oli 
rälssitalonpojille verokirjaan kirjoitettu samat maksumäärät  täta  
veroa kuin vero- ja kruununtalonpojille. Siitä täytyi kuitenkin 
pyyhkiä puolet pois, kun rälssi, herttuan käskyyn nojautuen, ei 
suostunut toista puolta suorittamaan. 

Viidennenkymmenennen rahan verosta näkyvät ratsumiehet 
ja nihdit olleen vapaina. Muutamissa tileissä ilmoitetaan seli-
tykseksi tähän seikkaan  se,  että sama vero sen sijaan lyhennettiin 
heidän palkastaan. Niinkuin viidennenkymmenennen rahan  kan-
tea  koskevista ohjeistakin huomaa, ei sotaväelle oltu annettukaan 
mitään vapautusta siitä. 

Maaseudulta Suomessa olemme saaneet useimmista kihla-
kunnista tietoja, miten suuret summat tätä veroa niistä saatiin. 
Nämät summat sisältävät myÖskin maalaispapiston maksa-
man  veron. Pohjanmaalta tykkänään puuttuu tietoja ja Var-
sinais-Suomesta ei ole tiliä tästä verosta Halikon ja Piikkiön 
kihlakunnista. Sääksmäen kihlakunnasta Hämeestä  on  summa 
taas yksistään Portaan pitäjästä. Tapaamamme eri kihlakuntain 
summat ovat seuraavat : 

Talareja Äyrejä Penninkejä Hopeata. 
Ahvenamnaalta  	944 2 14 
Maskun kihlakunnasta 	 1901 12 3 2/3  
Vehmaan 	„ 	 1527 8 10 6 luotia 
Ali-Satakunnasta  	2252 17 7 
Yli-Satakunnasta  	1689 9 
Hattulan kihlakunnasta 	. 	.  	530 18 
Sääksmäen 	„ 	(Portaan pitäjästä) 625 18 1 1/2  
Hollolan  	1711 4 21 
Raaseporin läänistä  	1287 1 18 
Porvoon läänistä  	819 3 
Kyminkartanon läänistä 	 529 
Rannan kihlakunnasta . 	• 	328 26 16 
Lapveden 	 • 	455 6 3 
Jääsken 	,, 	 250 30 1) 10 

1)  Verokirjassa sanotaan  „rundstycken",  mutta niillä tarkoitetaan 
nähtävästi äyrejä. 
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Äyräpään kihlakunnasta . 156 10 2 
Suuri-Savosta 	  589 9 17 1/ 
Pikku-Savosta 	  673 26 2 

2983 13 21/- 1)  

Tähän summaan olisi sitten liisättävä Pohjanmaan, Halikon ja 
PiikkiÖn kihlakuntin ynnä osittain Sääksmäen kihlakunnan vero. 

Viidennenkymmenennen rahan kantamista varten tuli kihla-
kunnissa lautamiesten tarkastaa asukasten omaisuus. TyÖnsä 
lopetettuaan tuli heidän sitten vahvistaa oikeiksi veronkantoa 
varten laaditut luettelot. Kaiketi olivat tässä työssä seurakun-
taan papit muassa. Tämä velvollisuus oli heillä ainakin vuonna  
1601,  kun luettelot laadittiin erästä toista melkein samaan tapaan 
kannettua veroa varten. 

Mitä viidennenkymmenennen rahan suoritukseen tulee maa-
seudulla, maksettiin  se  enimmästä päästä rahassa. Hopeasta 
tuntuu usein suoritetun hopeata. Muutamissa kihlaknnnissa, 
niinkuin Äyräpään, maksettiin verö rahan sijasta osittain viljassa. 
Lapveden kihlakunnassa annettiin sen maksuksi myöskin elu-
koita, niinkuin pukkeja, kuttuja ja lampaita. 

Kaupungeissa näkyy tämän veron kantaminen olleen anka-
rampi kuin maalla. Viidennenkymmenennen rahan luettelosta 
Porin kaupungista, ainoasta kaupunkikunnasta, josta meillä  on  
tietoja sen kannosta, näemme sitä suoritetun hyvin monesta eri 
tavarasta. Luettelon alussa seisoo nimittäin, että kaupungissa 
oli pidetty tarkastus  „om  Gårdh  oeh  tåmpter innä Stadz  och  

1)  Ahvenanmaan tilik.  1600, 2820  nid.,  67v.  s:lla; Pohjois-Suomen 
eli Maskun ja Vehmaan viidennenkymmenennen rahan tili  1600, 1600  
nid.,  1  ja lv. s:lla; Korpon ja Maskun pitäjäin viidennenkymmenennen ra-
han tili  1600, 1599  nid.;  Rymättylän, Pöytyän, Nousiaisten, Raision ja 
Maarian pitäjäin viidennenkymmenennen rahan tili  1600, 1598  nid.;  Ali-
Satakunnan viidennenkymmenennen rahan tili  1600, 2437  nid.;  Yli-Sata-
kunnan saman veron tili  1600, 2438  nid.;  Hattulan kihl. tilik.  1600, 4344  
nid.,  43  s:lla; Sääksmäen kihl. maakirja vuodelta  1600, 4347  nid.,  17  s:lla_ 
Hollolan kihl.  tulik.  1600, 4349  nid.,  80v.  s:lla; Porvoon läänin tilik.  1600, 
3285  nid.,  21  s:lla; Raaseporin läänin tilik.  1600, 3488  nid.;  Kyminkartanon 

läänin maakilja  1600, 3493  nid.;  Rannan kihl. viidennenkymmenennen ra-
han tilik.  1600, 5783  nid.;  Lapveden kihl. tilik.  1600, 5784  nid.,  22  s:lla; 
Jääsken kihl. tilik.  1600, 5787  nid.;  Äyräpään kihl. maakirja  1601, 5802  
nid.;  Suur-Savon tilik.  1600, 6676  nid.,  21  s:lla; Pikku-Savon tilik.  1600,. 
6678  nid.,  17  s:lla. 
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vthan,  Gull  Sölfner Redhe Pngr Spanmåll allehande slagz  Bo-
skap och  ökier desligst  om allahanda  köpenskapz handell, huadh  
•det helst  ware  kan  vthlendis  fört eller  innä, stadz Såldt. Eftther 
• den  wärderingb såm  h.  f.  Nide  der  om  vthgifuit hafuer." 

Kun sitten tarkastelemme itse luetteloa, huomaamme tak-
:soitetuiksi talot ja tontit, elukat, kylvön, viljan ynnä useita muita 
kotimaisia tavaroita sekä hopeata, kultaa ja korkoa kantavaa 
rahaa. Rahaomaisuudesta oli yksi ainoa kaupungin asukas ve-
roitettu. Tämä oli muudan Jaakko Tuomaanpoika, jolla oli  40  
talaria  rahaa. Hän oli myÖs ainoa asukas kaupungissa, jolla 
tilin mukaan oli kultaa. Sitä omisti hän kolme kappaletta, kai-
keti kultakalua. Hänellä oli tämän ohessa  130  luotia hopeata. 
Suurin määrä hopeata oli kuitenkin eräällä toisella porvarilla 
Pietari Eerikinpojalla, joka omisti  184  luotia. Usealla muulla-
kin kaupunkilaisella oli enemmän hopeata kuin Jaakko Tuomaan-
pojalla. Ne kotimaiset tavarat, jotka olivat kauppatavarana ve-
roitetut, olivat nahat, etenkin näädännahat  (gråverk),  vuodat, 
jauhot, kalat, hylkeenrasva,  tali,  terva, tuohet, kupari, rauta,  
y.  in.  Tässä ei  vain  kauppiaita veroitettu näitten tavarain 
kaupasta, vaan myÖskin kaikkia muita, jotka niitä myivät. Sen 
huomaa siitä, että muutamat maksoivat veroa vaan pienestä 
määrästä paria tavaraa, esim. voita ja tuohia, toiset taas vaan 
tuohesta ja tuoreista kaloista  j. n. e.  

Tässä Porin kaupungin tilissä  on  myöskin ilmoitus, miten 
siinä mainitut tavarat arvosteltiin rahassa viidennenkymmenen-
nen rahan kantoa varten. Sen mukaan laskettiin: 

Leiviskä hylkeen-ihraa 	  14 talariksi 
'Tynnyri voita 	  10 	„ 

„ lohta 	  8 „ 
„ 	tervaa 	  3 markaksi 
„ ruisjauhoja 	  6 „ 
„ 	rukiita 	  5 	„ 

'Tikkuri härän vuotia  	10 talariksi 
„ 	lehmän 	„ 	. 5 „ 
„ 	pukin 	„ 	  3 „ 
„ 	kutun 	,, 1 1/2  „ 

Kiihtelys näädän nahkoja 	  1 „ 

Tikkuri vasikan 	99 

	

 	2 markaksi 
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Leiviskä talia 	  2 markaksi 
„ 	savustettua lohta 	  2 	„ 

„ • kuparia 	  10 	„ 
„ 	haukia  	11/2  „ 
„ 	kuivia säynäitä 	  1 	„ 

Pihti (klofva) tuohta  	11/2  äyriksi 

Kylvetystä viljasta ja elukoista ei ollut mitään arvostelua, 
koska niinkuin aikaisemmin olemme maininneet niistä makset-
tiin samat summat kuin pappien ja talonpoikain karjasta ja 
kylvöstä.  

Koko  Porin kaupungin viidennenkymmenennen rahan 
summa oli, kun lyhennykset siitä poistetaan,  69  talaria  9  äyriä  
12 4/;  penninkiä  1).  

Jonkunmoisena viidennenkymmenennen rahan eli apu- ja 
karjaveron uudistuksena sopii pitää erästä samaan tapaan kuin  
se  kannettua veroa, jonka herttua määräsi suoritettavaksi Tallin-
nasta toukokuun  14  p:nä  1601 2)  lähettämällä kirjeellään. Tämä 
vero koski, niinkuin apu- ja karjaverokin, pappeja, porvareja 
ja talonpoikia. Rälssitalonpojat suorittivat  vain  puolet siitä, 
mitä veroja kruununtalonpoikain tuli maksaa. Veroituksen 
esineinä olivat ainoastaan kylvö ja muutamat elukat. Niin tuli 
pappien, porvarien sekä vero- ja kruununtalonpoikain suorittaa: 

hevosesta 	  4 äyriä 
tammasta 	  2 „ 

härästä 	  4 „ 

lehmästä 	  2 „ 

kylvetystä tynnyristä 1 „ 2) 

Karja- ja kylvöluettelot tätä veroa varten näkyvät seura- 

') Porin viidennenkymmenennen rahan tili vuodelta  1600, 249  nid.  

Suomen valtioarkistossa.  
2)  Äyräpään kihlakunnan maakirjassa vuodelta  1601 (5802  nid.,  33  

s:11a)  on  yllämainitun lisäksi ilmoitettu, että aina  20  talonpojan piti suo-
rittaa hevonen, joka kelpasi ratsupalvelusta varten. Kaiketi  on  tässä 
sotkettu kaksi eri asiaa yhteen, sillä ei ohjeissa tästä verosta eikä muitten 
kihlakuntain tileissä puhuta mistään suoritettavista hevosista. 
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kuntain papit toimittaneen lautakunnan avulla ja sitten vahvista-
neen ne oikeiksi. 1) 

Vertauksen vuoksi ilmoitamme tässä alempana, mitä vuo-
sina 1600 ja 1601 maksettiin eri elukoista verona ja mitä niistä 
suoritettiin Elfsborgin lunnaiksi 1571. 

1600 1601 1571  
Iso härkä  (gill  oxe)  4 	äyriä  4  äyriä  12  äyriä 
Härkä (keflingsoxe)  2 1/2 	„  10  äyriä 
Lehmä  2  „  2  „  1  markka 

Nuori sika 	 8 

Hevonen 	 5 äyriä 	4 äyriä 
Tamma 	 2 „ 	 2 „ 	2) 

Hevosista ei vuonna 1571 ollut mitään yhteistä arvostelua, 
vaan piti joka hevosen hinta laskettaman ja siitä oli sitten otet-
tava kymmenes-osa. Jos nyt vertaamme toisiinsa, miten tark-
kaan omaisuus otettiin arvosteltavaksi toiselta puolelta Elfsbor-
gin lunnaita kannettaessa 1571 ja toiselta 1600 vuoden apuveroa 
våadittaessa, huomaamme tuntuvan eroituksen. Elfsborgin lun-
naitten verossa tapaamme nimittäin hyvin paljon arvosteltua 
hopeata, sellaistakin, joka talonpojille kuului, mutta apu- ja 
karjaveroluetteloissa hyvin vähän ja useissa kihlakunnissa 
ei mitään talonpoikain omistamaa hopeata. Veroitettua kultaa, 
joka olisi kuulunut papille tai talonpojalle, ei tavata lainkaan. 
Niinkuin jo olemme kertoneet, oli Porin kaupungissakin yksi 
ainoa asukas, joka omisti kultakaluja. Vähäarvoisempi metalli-
tavara jätettiin vuoden 1600 apu- ja karjaveroa kantaessa ai-
van arvostelematta, jollei se ollut kauppatavaraa. 

1) Katso esim. Pikku-Savon kihl. tilik.  1600, 6684  nid.,  39  s:lla ja 
Jääsken kihl. maakirja  1601, 5800  nid.  

2) Katso aikaisemmin mainittuja tilejä vnosilta  1600  ja  1601  ynnä 
Fontell,  Finlands  sölfskattsregister af  år  1571.  

Mulli  (1600  myös sonni)  2 	,, 
Mullikka 	 1  äyri  6  penninkiä 

 6-1  äyriä iän mukaan 

Pukki 	 12  penninkiä 
Kuttu 	 8 	„ 	i  1  äyri  
Lammas 	 8  „ ) 

Vanha sika 	12 	,. 	1 1  äyri 







HISfiOAIALLINEN  

ARKISTO. 
TOIMITTANUT 

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. 

gv.  

HELSINGISSÄ, 
SUOMAL. KIRJALL. SEURAN KIRJAP. OSAKEYHTIÖ, 

1898. 





— 213 —  

Mitä kaupunkeihin tulee, on meidän vaikea lausua mitään 
varmaa arvostelua niistä, koska on säilynyt ainoastaan yhden 
kaupungin viidennenkymmenennen rahan tili ja tämä kaupunki-
kunta on maamme pienimpiä. 



Spridda anteckningar rörande 
lienric  Gabriel  Porthan, 

af 

Ad. Neovius. 

Henric  Gabriel  Porthans biografi är tillsvidare oskrifven; 
oeh ju mera tiden lider desto flere spår af honom försvinna, 
om än å andra sidan nya gångstigar upptäekas dem han beträdt. 
Nedanstående anteckningar innehålla blott några spridda upp-
lysningar om dessa med tiden snart försvinnande spår, hvilka 
tillfälligtvis ur skilda källor öfverkommits: några meddelanden 
om hans förfäder oeh närmaste anhÖriga, om hans fÖdelseort 
och några derstädes upptecknade traditioner, vidare Om hans 
verksamhet som lärare och publicist  o. s. v.  samt slutligen om 

hans graf. 

Porthans slägttafia är följande: 
Sigfrid  G. 1)  Porthanus, blef  1666  kpl. i Jokkas och  1676  

kkh. i Jorois; han dog kort fÖre d.  15  Febr.  1693.  Gift med 

') Akiander säger att han hetat Sigfridus Gustavi; möjligen kan G. 
beteckna Georgii eller Gregorii.  En  Grels Porthdnus, i  1705  ss. kpl. i 
Tohmajärvi, är bekant för Akiander;  Gustaf  Porthanus dog  1703  ss kpl 
i Valkjärvi. Beträffande svårigheterna ang. Porthanska slägtens härledning 
från  Gustaf,  jfr. Gabr. Lagus:  Kuvauksia Viipurin historiasta  ss.  101,  XI,  
XII.  —  Hans  namn skrifves, såsom här ofvan angifvits uti  en  i Jorois kyrko-
bok befintlig gammal anteckning; jfr. Ur Finl:s hist. p.  447.  — I  Åbo  Tid-
ning för  1804  (den  8, 12, 22  och  29  Deeember) ingår  en  uppsats (kanske  
af  F. M. Franzén)  om Porthan. Deri heter det, att borgaren i  Viborg Gustaf  
Bengtssons son,  Sigfrid,  studerade och antog namnet ,Porthanus" efter  en  
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Maria  Henriksdotter Coekonia  f. 1637,  j  18/2  1733  i  Viitasaari,  
der hon bodde hos sin son  Henrik.  (Sigfrid  Porthani bröder  
_Michael  och Laurentius G[ustavi] Purtanus blefvo studenter i 
Dorpat  7/7  1642).  — Deras barn:  

1) Johannes  Sigfridi;  1)  blef vid biskopsvisitationen  1691  i  
Helsingfors  kaplan derstädes; fÖreslogs såsom varande den afl. 
kyrkoherdens son till sueeessionen vid kyrkoherdetjensten i 
Jorois vid biskopsvisitationen  15/2  1693;  blef  1694  kkh. i  Rauta-
lampi,  oeh j  12/12  1697.  — I äktenskapet med  Elisabet  Hoff'ren 
fÖddes ett barn  9/5  1692  i  Helsingfors;  deras barn: Prudentia  
f. 1696,  j  13/10  1752  (blef gift med kpl. i  Pielavesi  Martinus 
Costianus) och sonen  Henrik  (förare) samt dotter  Elisabet.  

2) Henricus Sigfridi,  f. 1669;  stud.  20/3 1689;  predikant  29;9  

1691  vid de finska dragonerne under öfverstl. Grotenfelts drago-
ner; .nämnes ss. nådårspredikant i sin fars sterbhus i Jorois 
vid visitationen derstädes  15/2  -  1693,  men blef åter krigsprest 
oeh dervid stationerad tidtals i Reval; fÖreslås  af  konsist. i  
Viborg 21/5  1703,  för det besvär han under krigstiderna utstått 
samt för att han äfven  ville  upprätta Ignatii sterbhus, till kkh.  
Viitasaari  efter  Sigfrid  Ignatius;  tillträdde denna tjenst i  Maj  
1704;  flyktade för det ryska öfverväldet kort före  Johann 1716  
oeh uppehöll sig i Lappmarken, hvarföre ock  1720 Carl  Tude-
rus „blef med fullmakt  af  Öfverheten tillskickad att pastoris 
viees förestå i  Viitasaari";  Henr. Porthan återkom först  1721  
från flykten oeh dog ss. kkh. i  Viitasaari  23/5  1729,  men jord-
fästes först den  17  Aug. 

Gift  7/10  1706  i  Rantasalmi  med LÖjtnant  Herman  Har- 

fadren tillhörig gård Portila. Säkert är dock, att i Björkö redan  1609  fans  
en  kyrkoherde  Johannes  Johannis Purthanus (skrifves äfven: Purthan,  
1614  Purda,  1623  Purtta och  1628  Purtha); han afled  1632  och hans son  
Hans  Johannis Porthan var kaplan i Björkö  1654-1682  samt kyrkoherde 
derstädes  1683-1688.  Dennes son  Sigfrid  Johannis Porthanus var jemväl 
kpl i Björkö  1697  och drunknade i Januari  1706.  Det  ser sålunda ut som 
om det funnits tvenne slägter Porthanus, Porthan. — G. Lagus omnämner  
Peter  Purtan, borgare i  Viborg 1540-1573,  dennes son  Hans (Petri) 1578 
—1604,  samt antager, att dennes son var Joh. Johannis Purtanus, kkh. i 
Björkö  1609-1652.  

') Akianders uppgift att han skalle varit pastorsson från Björkö 
är synbarligen oriktig. 
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neskskiÖlds  1)  (j i R:salmi  5/,1  1692)  dotter  Maria  Harneskskiöld,  f. 

1688,  j  2/6  1763  i  Viitasaari.  

3)  Prudentia Sigfridsd:r Porthan, j  1/5  1758,  blef  22/5  1711  
gift i  Rantasalmi  med kpl i  Viitasaari,  sedermera kkh i Thusby  

Benedict  Sigfridi  Ignatius, t 1/2  1766.  

Henricus Sigfridi Porthans barn:  

1)  Sigfrid  Henrici,  f. 1708;  stud.  1725;  prestvigd  1727;  tjenst-
gjorde först uti  Viitasaari,  sedan ss nådårspredikant uti Abr.  Car=  
stenii (j  !3/6  1727)  sterbhus i Sääminge, var  1729  domkyrkoadjunkt 
i  Borgå,  stadskpl. derst samt kpl i  Viitasaari  1729;  kkh. i  Viita-

saari  .1730,  blef  1744  sinnesrubbad oeh dog  19/, 1793.  — Gift  
1738  'med  Kristina  Gabrielsdotter Juslenia,  f. 1713,  j  1787. 

2) Sofia  Martha,  f. 25/1  1711,  j  25/;  1791;  gift  15/4  1738  med 
kpl. i  Kristina  Henrik  Calonius,  t 21/12 1780. 

3)  Henricus,  f. 12/;  1712;  besökte  6  år  Åbo  katedralskola; 
stud.  1728;  prestvegs i  Borgå  /3  1729;  blef kkh. i  Kuopio;  
j  1/4  1788. 

4)  Beata,  f. 23/4  1714;  gift  1:o 4/1  1737  med kpl. i  Viita- 

1)  Namnet skrifves äfven. Harnissckiöld, Harnschöld Harnischiöld 
etc; slägten förekommer i slutet  af  16-  och början  af  1700-talet i  Viita-
saari  och  Rantasalmi  — Ehuru icke hörande till ännet för denna uppsats 
kan  en  slägttafla  af  denna numera utdöda ofrälse familj här dock för-
svara sin plats. 

Löjtnant  Herman  H-ld,  f  i  Rantasalmi  °/„  1692;  dennes barn• voro 
antagl.  1)  Qvartermäst. vid Carelska drag.  Herman  H-Id, nämns  1714  i 
R:salmi.  2)  Beata H-id var  1700  gift med föraren  Elias v.  Nandelstadt, 
och trädde  1°/10  1709  i nytt gifte med  Jac.  Ursinus; hon lefde än  1714; 
3) Sofia  Barbro  H-ld, ss fadder i  Rantasalmi  1705;  gift /,g  1710  med 
häradsnotarien och sedan  1712  auditören vid Carelska Cavalleriet  Johan  
Prochman (Brockman) i  Rantasalmi;  nämnes  1712  i  Viitasaari.  4) Maria  
H-Id  f. 1688;  veg's  1/,o  1706  i  Rantasalmi  med Henr. Porthanus.  5)  Märtha  
1:1-Id ss fadder i  Viitasaari  1711; 6)?  Katharina  Elisabet  H-ld uppgifves 
varit gift med kkh. i Jääskis  Paul  Heinzius, som i  1705; 7) en  son, (?  =1)  
gift med  (Helena)  Elisabet Grotenfelt;  8) en  dotter, gift med Caloniuska släg-
tens stamfader. Från löjtnant  Herman  Harniskiöld härstamma sålunda:  

En  dotter g.  m.  Calonius? 	Maria  H-Id g.  m.  Henr. Porthanus,  T  1729.  

Matth. Calonius. kkh. i Saarijärvi  
f. 1710  j-  1777;  g.  m.  Elisab. Silan- 

der,  f. 1706  --  1797 

Matthias  Calonius,  f. 1737  +  1817  
hvadan Calonius  och Porthan skulle varit  

SigfridPorthanus 	g.  m.  Kristina Juslenia, 
kkh. i  Viitasaari 	f. 1713 -f 1787 

f. 1708  -j-  1793.  
Henr*  Gabriel  Porthan  f. 1739 t 1804  

„småkusiner." 
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saari  Joh. Castelius; j  31/3  1743,  och  2:o  med kpl. i  Viitasaari  
Joh.  Alander,  t 26/

12  1781. 
5) Helena Maria, f. 1715  (?) j  1792;  gift  22/1  1741  med kpl. 

i  Pieksämäki  Siemens  Fabritius,  j  27', 1769. 
6) Herman, f. 28/12  1715;  blef kpl. i Lappträsk,  t22/3  1771. 
7) Johannes, f. 12/6  1722;  prestvigd  1744  till sin sjuklige 

broder  Sigfrids  vicepastor; kpl. i  Viitasaari;  t 16/6  1797. 
8) Benedict, f. 28/6  1724.  

Sigfrid  Henrici Porthani barn:  
1) Henrik Gabriel, f. 8  Nov.  1739,  professor, j  16/3  1804. 
2) Sigfrid,  f. 13/2  1741,  lektor i  Borgå,  j  7 Mars 1798. 
3) Maria  Margareta,  f. 6/2  1742,  j den  23 (25  enl. tidnings-

annons) Nov.  1812  i  Åbo.  
4) Kristina Katarina,  f. 17 (=28)  Oktober  1744,  j  9  Nov.  1813.  
Af  Porthans ahntafla på mödernet framgår, att hans mor-

mors farmors farfars farfar var  Michael Agrieola. 1)  
I det föregående är nämndt, att Henrieus Sigfridi Porthan 

erhöll Konsistorii rekommendation till kkh-tjensten i  Viitasaari  
bl. a. derföre, att han  ville  upprätta Ignatii sterbhus. Han kalla-
des  19/10 1703  från Reval inför Konsistorium i  Viborg  fÖr un-
dergående  af  pastoralexamen, men synes redan dessfÖrinnan er-
hållit fullmakt på  Viitasaari  regala pastorat.  Den 23/6  1704  förord-
nades prosten i St  Miehel, Georg  Helsingius att installera honom, 

') Kristina Juslenia  f. 1713 	1787. 

Gabriel  J—s Log.  et  teol. g. in. Margareta Wallensten 
professor  f. 1666  j•  1723 	 i  1722  "y., 

aiel J—s kkh. i Vemo 	v 	Barbara  Göös 	Johan  Vallensten häradshöfd. g.  m. Anna Maria Grass  
•j•  1691  	 adlad  1693.  

nrik Vemoensis kkh. i Hvittis  Simon  Göös (Cardiaster)  Peter  Valstenius kkh. i Loimjoki 
i'  1643.  g.  m.  Brita Henrici 	kkh. i Kumo  -j-  1674 	-'j  omk.  1675  g.  m. Helena Agricola  

:mens  Anckar 	 Barthol  du~ 	 Christ. Agricola  kkh. Uskela  
-j+  1669  g.  m.  Brita Forsenius  

Johan  Valstenius kkh.  I  Loim.2 	'Gustaf Baron Grass.  g,  in  
joki  än  1651  g.  in. Anna  Limingius 	Marg.  Dela-Motte.  

Johan  Limingius  
Simon Agricola  
öfverste  •j  1605 

Christian Agricola, 	g.  m.  Elin Pehrsd:r 
biskop i Reval  7. 1586 	Fleming.  

Michael Agricola,  
biskop, -j-  1557,  
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men  den  16/n s.  å erhåller Helsingius förständigande derom, att „då 
Porthan nu diffikulterar att gifta sig uti sin antecessoris sterbhus 
oeh emedan han såsom  en  ung man till den ändan föreslogs till 
Ignatii  successor,  att dess enka och barn skulle försörjas", så 
skulle man hafva anstånd med installationen tills han  ville  be-
qväma sig till giftermålet, hvilket han doek altvidare undan-
drog sig. Porthan erhÖll  7/;  1706  påminnelse derom „att han 
till Konsistorii misshag  ville  tergiversera att upprätta Ignatii 
sterbhus, der han likväl blef till den ändan konfirmerad, ithy att 
Konsistorium låtit i dess  reeommendation  till Kongl. Majestät 
inflyta sådana ord, att han skulle försörja aflidne pastoris enka 
eller dotter, hvarföre, såframt han ej beqvämade sig att äkta 
endera  af  dem, Konsistorium nödgades sådant hos Kongl. M:t 
remonstrera, att då  en  annan kunnat vara  enka och barnen till 
hugnad". Prosten i  Rantasalmi  Jacob  Ursinus fann äfven läget 
i  Viitasaari  otillfredsställande, men frågar, om Porthan icke lik-
väl kunde lieenteras från sterbhusets försörjande, då han ieke 
kunde finna  den ringaste inklination hos sig hvarken för Ignatii 
enka eller dotter.  1)  Dessutom hade äfven adjunkten  Matthias  
Strannius i  Viitasaari  attesterat, att Ignatii dotter besvärades  af  
en  sjukdom, som henne då och då påkom. Slutligen resolverade 
Konsistorium  26/7  1706,  att Porthan tilläts att gifta sig hvarhelst 
det honom behagar, sedan han stält enkan tillfreds oeh klagelös 
samt utfäst sig att fÖrnöja henne med  en  årlig kontribution; 
och redan den  7/l0  1706  trädde Porthan i gifte med  Maria  Hermans-
dotter Harneskskjöld från  Rantasalmi.  — Äldsta sonen i detta 
äktenskap var såsom nämndt  Sigfrid,  Henric  Gabriel  Porthans 
fader. Akiander uppgifver, att han  1744  blef sinnesrubbad. Om 
honom berättas än i dag hvarjehanda saker i  Viitasaari.  All-
männeligen kallad  „hullu kirkkoherra"  skall han varit  „lÖyhä-
päinen"  i synnerhet vår- oeh hösttiderna. Han tyckes varit god-
modigt anlagd att dömma  af  några ännu allmänt gängse talesätt, 
hvilka ofta citeras  af Viitasaari-  boarne:  t.  ex.  „On  niitä pappilassa 
saatu kaloja: kaksi kertaa  puolimertaa;  mutta  vähätkö  ne pappilassa  

1)  Ignatii enka Brigitta Benediktsdotter Cunelia var född  1639  
och sålunda  10  år äldre än Porthan; hon begrofs  20/9  1719;  hennes dotter 
Kristina Ignatia, som var född  1692,  blef  7/12  1711  gift med borgaren  
Gabriel  Tuderus; hon begrofs  17/1  1742.  



— 219 —  

piisaa"  !  En  djup ironi öfver hans embetsutöfning ligger i ett af 
hans talesätt :  „Työtä  hän  teki, vaivaa  hän  näki,  — j a Solisselkää hän 
souti" — ett epigram, som är inristadt i hans sockneboars minne  
kanske för allan tid. Änvidare berättas, att då hans son Henric  
Gabriel  som gosse kom hem (från skolan?) låtsade fadren ieke 
känna igen honom samt frågade:  „Kuka sinä olet,  — osaatkos  
lukea?"  en  fråga, som vårt lands prester ofta brukat ställa till 
kringvandrande obekanta personer fÖr att förvissa sig om att 
den okände vagabonden beflitat sig om kristendomskunskap 
oeh sedlig vandel. Henrie  Gabriel  tog då  en  uppslagen bok 
oeh det visade sig, att han verkligen innehade konsten att läsa. 
Fadren lemnade då sin förställning och sade  „aika miehellä  on  
aika poika."  Äfven detta eitat anfÖres af Viitasaariboarne med  
en  ironisk spets. 

Ett bref i den Alopaeiska samlingen visar, att ett godt för- 
hållande rådde mellan honom och hans son Sigfrid. Brefvet må 
här anföras: 

Utanskrift: a Monsieur Mons:r Sigfride Porthan,  
Maitre en  Philosophie,  en  Sibbo.  

„Min Högtälskelige Kiära Son.  Den  vählmenande oprichtiga Fader-
liga Kiärlek, som iag emot min Kiära Son altid hoos mig hyser, opmun-
trar min svaga darrande hand och penna, dessa få rader til att afrijta. 
Önskar troligen att detta måtte träffa honom ved önskeligit vählstånd! 
Mit tilstånd är som det Gudi behagat; hälsan och kraffterna svaga, hvar 
under ändoch längtar få veta om eder lefnad och trefnad. Gud den 
högste, som under sin mächtiga och nådiga styrelse haar  alla  menniskio 
barnes varelse, värk och rörelse  af  sin mildaste nåd och godhet, styrke 
oss i vår svaghet och styre alt til det bästa. Samma nådiga hand, som 
sårat oss, kan ock  hela.  Tålamod gjör oss behof; med vår otålighet giöre 
vij ej  annat  än spilla bort den hälsosamma kalken, som Gud oss til siähla-
läkedom inskiänker, och förtörna vår milda Fader så mycket mehr. Vis-
serligen ästu  en  fördolder Gud, tu Gud Israels Frälsare;  tin  nåd och god-
het arbetar fördold under vår svaghet, til vår bästa och salighet. — Än-
doch vij åhtskilde ifrån hvarannan, medelst orternas vida afläg[s]enhet, 
bör man doch sig och de sina icke aldeles förgiäta, och låta frid och 
kiärlekens band afbrytas. Lät oss hafva hvarannan i Christelig och 
kiärlig åtanka, i våra böner och förböner inbördes för hvarannan, til 
Gud som all nåd och  alla  goda håfvor komma  af,  och är all godhets 
outhöselige springekälla; Han thensamma, begåfve och bekröne tig, min 
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kiära son med all lekamlig oeh andelig vählmågo och vählsignelse; för-
blifver altid Min Högtälskelige Kiära Sons 

Trogna och kiära Fader 
Sigfridus Porthanus. 

Vijtasaari 
Prästegård cl.  20  
Martii  1759. 

Nil tam alte  natura  constituit quo vir eniti non possit; Macte ergo 
tibi in studio laborum et virtutum; Dabit Deus, fons ille omnium bono-
rum inexhaustus, vires superandi gvasvi[s] obvias aerumna sett andem di-
gnum laboribus preemium. Post nubila Phoebus; memento: mater virtu-
tum  pietas, ad omnia utilis, habet hujus et  futuret vite  promissiones. 1 
Tim. 4: 8."  

Här må äfven intagas ett från Lektor Sigfrid Porthan 
afsändt bref  4  månader före hans d.  7  mars  1798  inträffade 
frånfälle (han dog af kräfta i munnen, jfr Borgå Gymn. Hist.  
s. 433 f.)  Brefvet är till  M.  J. Alopus. 

,H: K:  Bror.  

Tusend tack! för Brefvet  af  d.  17  dennes. — I går flyttade jag 
ifrån Lazarettet, sedan månaden jag der varit, i det närmaste gått til 
ända, och hvarken emot stadgarne fått där längre qvarblifva eller Acrell 
och Schulzenheim  kunnat  försäkra mig om någon människlig sannolikhet 
til Förbättring i Sjukdomen. Ske Herrans  vilja!  Han vet och vil väl sielf 
bäst hvad mig i lif och död kan nyttigast  vara!  — Jag kan ej nog be-
römma både Professorerne  Calonius  och Schultén samt hofpred:  Vallenius  
för den ömhet och godhet de bevisa mig allt sedan  min hitkomst. Isyn-
nerhet har den sidstnämnde både hulpit mig til och från Lazarettet och 
skaffat mig detta qvarter samt mångfalldig  annan  hjelp bevisat och mycket 
besvär hafft för mig; det Gud honom rikel. i nåde vedergälle! Jag bor 
nu ej långt ifrån honom och väntar endast på Bud ifrån Schultén  ell.  
hans skeppare när jag skal komma om Bord. Innom veckans slut hoppas 
jag det skal ske; ty Båten har redan varit här i några dagar.  Den  är 
stor och om  2  å  300  T:nors drägt, med  en  Ruff som  en  liten Sal, hvilken 
jag får ensam disponera. Om jag nu kommer till  Åbo  lefvande eller död, 
står i Guds händer! jag innesluter mig i hans allvisa och Barmhertiga 
försorg! —  Hela  mitt Bibliothek är nu reduceradt till  en  Psalmbok och min 
Tröst psalmen däruti N:ro  386 vv. 5-9!  — Hälsa ifrån mig  alla  gynnare, 
vänner, bekanta och anhöriga med denna, kanske sidsta efterrättelsen om 
mig och mitt tillstånd här i verlden. „Hitintil hafver Herren hulpit oss! 
är den hjelpostenen jag nu i medlertid med  en Samuel  vil upresa i trone! 
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oeh min tröst at icke öfvergifvas af honom som sagt: „Låt tid nöja åt min 
nåd! ty min kraft är mäb ig i de svaga"! — Min Bror i Abo har fått 
recidiv och är äfven nog dålig, hvarom jag just på stunden fick under-
rättelse med Skepparen på Knorringens Fisksump, med hken jag hade 
hitkommit och som nu åter är här, sedan han emellanåt varit hemma, efter 
det han förde mig hit, 

At vi i dag ha  en  stor och för hela Riket märkelig dag, vet K. B. 
förut: „Gud gifve vårom konung och all öfverhet = = = i all gudachtig-
het och ährlighet. Amen"! — hvad löp, buller och stoj på alla gator och 
gränder i St:holm nu måste vara, kan K. B. sjelf bättre sig föreställa än 
jag beskrifva. — — Vidare kan jag för denna gång ej påminna at skrifva 
om, utan reeommenderar mig i allas Edra Förböner hos min och allas 
vår Säkraste Hjelpare! -- Jag litar derpå, at Broder Pehr  Johan  [Alopaeus]  
troligen håller hvad jag både mundtel. innan afresan från Borgå med honom 
aftalt och härifrån skriftel. påmint — — Glöm ibland andra ingalunda at 
hälsa Cousine Ulla och min guddotter! Det gör mig väl ondt at jag 
snart torde bli, genom döden, eller oskicklighet at göra tjenst och åt-
niuta Lön, ur stånd satt att fortfara med afbördandet af min aldrig 
nog afbetalta gäld,  Johanna  Marias hos mig ägande arf effter sin morfar 
och mormor; men försäkra henne, at nu och evigt lefver  en  Rikare beta-
lare som både min  och allas våra skulder ofelbart skal på bästa sättet 
afbörda! Bed henne hoppas på honom! så går henne allting väl! ! ! — 
Gud vare hos Eder samtel. ! ! ! — Jag förbi. beständigt 

K. Brors ödm: trogne t:re  
S.  Porthan". 

St:holm d. 31 Octob. 1797. 

I  Viitasaari  kyrkas sakristia förvaras ett porträtt, stort 
knästyeke i olja, om hvilket traditionen fÖrmäler, att det skall 
framställa kkoherden  Sigfrid  Porthan, hvaremot enligt  en  an-
teckning i kyrkoarkivet detta porträtt skall framställa kapella-
nen  Matthias  Strannius, j  1735.  

Man har vanligen ansett den  9  November vara Henrie  
Gabriel  Porthans födelsedag. Deremot framgår af „Protocollum 
Eeelesiw .Vijtasarensis" — d.  v. s.  historieboken i  Viitasaari  
— att hans födelsedag var den  8  November. Följande utdrag 
må derur anfÖras — originalanteekningen gjord med Sigfrid 
Porthans handstil: 
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[född] [döpt]  Pastor  Sigfrid  Por-  Christina Juslenia. 
[1739  n:o]  50 d. 8 d. 11  Sennu  thanus. Testes: Ca- Testes: 	Fru  Sara 

Nov.  dito  Gabriel pitein Henr. Böis- 
man, Sacell. Johan- 
nes Castelius,  Ser-  
giant Gabriel Cu- 
nelius, 	Ländzman 

Juliana Stiern- 
Crantz, Änekie Pa- 

storska Maria 
Harnschiöld, 

Juno . Anna Sofia 
Lars Cautto. Böisman, 	Maria  

Gertrud  Castelia. 

Då det blef fråga om, att Viitasaari-boarne skulle resa ett 
monument på den plats, der Henr. Gabr. Porthan fÖddes, var 
man villrådig om stället, hvar minnesstenen skulle placeras. Det 
visste man nog, att prestgården fordom legat närmare sjÖstran-
den än nu är fallet.  En  gammal man fÖreslog då, att stenen 
skulle resas just på det ställe, der H. G. Porthan först skådade 
dagens ljus, och sade derjemte, att i hans ungdom hade man 
sagt, att Porthan föddes i prestgårdens badstuga oeh att man utpe-
kat såsom platsen fÖr densamma ett ställe tätt invid sjöstran-
den på den nu af vackra björkar bevuxna linda, som ligger emellan 
vägen och sjöstranden; man undersökte platsen oeh det kunde 
nu konstateras, att å stället 'funnos stenar, hvilka tydligt an-
gåfvo badstugans oeh ugnens läge. 

Man kunde sålunda påvisa det äskade stället med  en  sällsynt 
precision. Från  Pielavesi  hemtades ett vaekert stenblock, som 
upprest jemte de dubbla soekelstenarna är ungefär  3  meter i 
höjd. Enkelt oeh tillika värdigt ter sig detta monument (jfr• 
planchen å  n:o  11  serien B. af  Kyläkirjaston Kuvalehti  fÖr år  1896),  
där det är beläget på  en  plats, som.säkerligen är  en  bland de vack-
raste och minn  esvärdaste i hela vårt land. Med stolthet och vördnad 
visar Ödemarksbon åt främlingen detta minne, dyrbart som få.  
Den  vaekra lindan vida omkring är inhägnad, och blott menni-
skor få trampa det minnesvärda stället. A stenen läses: 
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Tässä syntyi 
Marraskuun  8  p:nä  1739  

HENRIK GABRIEL  
PORTHAN.  

Synnyinseutulaiset 
nostivat kiven  v. 1884.  

Viitasaari  församlings kyrkoarkiv eger  en  volym, hvilken 
omfattar afskrifter af kyrkliga bref från  1686-1729. 1)  Dessa bref 
innehålla åtskilligt kulturhistoriskt material från tider rika på hän-
delser oeh omkastningar i Finlands historia. Volymen är pagine-
rad med H. G. Porthans handstil, och vi hålla för antagligt, att 
denna foliant med gamla handskrifter jemte andra i pastorsarki-
vet förvarade kyrkoböcker bidragit att väcka dennes håg kanske 
redan i tidiga år för den fosterländska historieforskningen. 

Af beskrifningen Öfver  Viitasaari  socken (Åbo Tidningar  
1777)  framgår, att folkmängdsförhållandena derstädes blifvit 
undersökta af Porthan_ på grund af historieböekerna i pastors-
arkivet. 

Såsom docent ansÖkte H. G. Porthan elogventin och poeseos 
lektoratet vid  Borgå  gymnasium.  Hans  ansökan, som förvaras uti 
original bland  Borgå  Dkpts handingar, lyder: 

„Högvördigste Herr  Doctor  och Biskop så ock Högvördiga och 
Höglärde Samtlige Herrar Consistoriales. 

Såsom förmedelst Hr Domprosten D:r Krogii erhållna nådiga be-
fordran Eloquentiae lectoratet vid Kongl. Gymnasium i  Borgå  blifvit ledigt, 
så anhåller hos  Tit. 2)  jag aller ödmjukast, at vid bemälte syslas åter-
besättande komma uti höggunstig åtanka.  

Tit.  kända grundsats, at befordra och belöna utmärkt skicklighet, 
har varit mig den kraftigaste uppmuntran at efter yttersta krafter söka 
genom gagneliga kunskapers inhämtande göra mig förtjent til  Tit.  ynnest*  

1) Volymen är af förf. till  en  stor  del  afskrifven.  
2) = Högvördigste Herr Doctoren och -Biskopen samt maxime 

venerandum Consistorium. 
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Jag har fördenskul valdt, at så länge möjeligt varit, häldst vistas vid 
Academien, sâsom  en  ort där jag, oaktadt den dermed förknippade dryga 
kostnad, trodt mig äga bästa tillfället at öka mina insikter. Jag har 
oek beflitat mig at under den tiden icke  vara  försummelig och syslolös. 
Hosföljande academiska vitnesbörd, som jag mig i ödmjukhet åberopar, 
lärer ock  Tit.  höggunstigast täckas anse såsom bevis dertil, at jag til mina 
härvarande herrar Förmäns någorlunda nöje, och således icke hvarken för-
summeligen, eller utan framgång arbetat. Efter  15 '/2  års bemödande här-
städes, at göra mig skickelig til at tjena Fäderneslandet vid något offente-
ligt läro-verck, vågar jag nu i ödmjukhet anhålla, at under  Tit.  upplysta til-
syn, varda nyttjad til at handleda ungdomen uti  en  lärdomsdel, som icke 
lärer kunna  vara  mig obekant, då den under  hela  min academiska tid 
varit i synnerhet målet för mina, bemödningar. Såsom jag ock under de  

6  åren då jag tjent som docens vid Academien, altid varit förnämligast 
sysslosatt at bibringa den studerande ungdomen de stycken som til 
Vältaligheten höra, både genom föreläsningar öfver Rhetorican, Classiska 
auctorers förklarande och skriföfningar[s] öfverseende och inrättande, så - 
fördristar jag mig i ödmjukhet hoppas, at  Tit.  höggunstigast täckes hysa 
om mig den gynnande tanka, at jag vid sådane omständigheter hunnit 
förvärfva mig  en  insikt och förfarenhet i denna kunskapsgrenen, som icke 

är aldeles ovärdig  Tit.  höggunstiga förtroende. Då skickelige lärare svårligen 
lära tildanas, om icke de som egentligen  af  vissa vetenskaper gjordt sin 
hufvudsak, efter  sit  ämne i synnerhet befordras, så vågar jag i ödmjukhet 
hoppas, at  Tit.  höggunstigast anser detta som  et  betydande skäl för min 

ansökning.  De  tvänne disputationer uti poesin, som jag här utgifvit och 
försvarat, hoppas jag ödmjukast at  Tit.  höggunstigt anser, såsom angående  et  
närskyldt ämne, för sådant prof som lagen äskar. Men skulle  Tit.  annor-
ledes finna, så är jag färdig, allenast jag derom undfår  Tit.  befallning, at 
ännu denna  termin  utgifva och försvara  et  annat af  mig författadt arbe'te 
„de Epidictica forma dicendi", som ligger i handskrift. — Jag förser mig 
för öfrigt, med förtröstan til  Tit.  ynnest, och med djup vördnad framhär-
dar  Tit.  allerödmjukaste tjenare 

Det  akademiska vitnesbördet, dateradt den  27  Maj  1769,  hvilket 
icke återfinnes bland Dkpts handlingar antagligen  af  orsak, att P. återtog 
detsamma, finnes dock infördt i protokollet för den  8/6  och var  af  det 
innehåll „at sedan P:n d.  5  Nov.  1754  såsom student blifvit inskrefven 
och efter vanliga prof  af  lärdom och skickelighet d.  25  Aug.  1760  är-
hållit gradum Magisterii uti Philosophien, skall han under d.  26  Maji  1762  
under egit praesidium försvarat sedare delen  af  en  afhandling „Quantum 
revelationi debeat Philosophia nostra", hvaraf han den förra delen speci-
minis  loco  förut utgifvit. Sedermera skall han d.  13 Feb. 1763  blifvit 
til Eloquentim Docens antagen; hvarefter han vidare d.  12 October 1764  
blifvit utsedd och nämd till Amanuensis vid Bibliothequet; d.  19  Juli  1766  
under egit prcesidium utgifvit första delen  af  dess tillämnade afhandling 
„de poesi  Fennica";  d.  15  November samma år hållit å Kongl. Academien 

Henric  Gabriel  Porthan". 
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ett Tal på  Svensk  vers, til betygande  af  underdånig fägnad öfver deras 
Kongl. Högh. Kronprintsens och Kronprintsessans då nyligen öfverståndne 
höga biläger; varit  1767  under  hela  vårterminen förordnad, at i Hr Prof. 
Nääfs frånvaro, såsom Docens hålla föreläsningar i Poesin; d.  25  Junii  
1768  utgifvit och försvarat fortsättningen  af  förrberörda dess arbete „de 
poesi  Fennica",  och ändtel. blifvit under innevarande  termin  den  25  nästl. 
Februarii i anseende til någon med Hr Professor Nääfs tjenstgjöring 
skedd förändring  af  Consist.  Academico i anledning  af  Kongl. M:ts nåd. 
Bref  af  d.  30 Jan. 1747  anbefald, at Eloquenti Professoren til biträde 
såsom Docens privatim handleda den studerande ungdomen i det som 
til Ars poetica körer. Som nu Magister Porthan icke allenast med sär-
deles godt Loford aflagt dess til vinnande  af  Magistergraden afgifna 
Specimina, utan ock sedermera, medelst såväl dess under egit prmsidium 
utgifne och med utmärkt heder och beröm försvarade 3:ne Disputationer, 
som ock ungdomens; undervisning å dagalagt ojäfaktiga prof  af  mogen 
och grundlig lärdom, och det förnämligast i de stycken, som til Latinska 
och  Svenska  vitterheten höra, samt  af  et  redigt undervisningssätt och 
outtröttelig arbetsamhet och flit, hvarföre han likväl härtils icke åtnjutit 
någon publique lön; så och emedan han därjämte altid varit känd för  en  
ärbar vandel och anständigt förhållande, så at i anseende därtil och dess 
lyckeliga snillegåfvor äger de egenskaper som at med värdighet förestå  
en  Eloquentiae Lection äro nödiga, är sådant honom til Loford meddelt 
jämte det han recommenderas at få vid berörde Lections bortgifvande 
komma i den åtancka, hvartil hans skickelighet och förtjenst gjöra honom 
berättigad". 

Föreg. bref och vitnesbörd antecknades vid Dkptssessionen 
den  8  Juni  1769;  och vid sammanträdet d.  10  Aug.  1769,  — 
hvarvid närvoro Dompr. Krogius, lektt. Kraftman,  Bonsdorff, 
Borgström  och Orraeus — beslÖts, att eloqventi lectionen 
skulle gifvas åt D:r  Borgström  „såsom mångfalt mera förtjent 
än de öfriga sökandena." 

Redan  1776  gjorde matheseos lektorn sedermera biskopen  
Magnus Jacob  Alopus ett utkast till Gymnasiets i  Viborg  oeh  
Borgå historia,  efter det redan  1771  ifrån  Viborg  till Dkplet i  
Borgå  hade anskaffats ett utdrag ur Viborgs Gymnasii matri-
kel. Detta korta utkast växte genom tillägg till det bekanta 
arbetet  „Borgå  Gymnasii  historia", af  hvilken första häftet ut-
kom först  1804.  Att Porthan lemnade vigtiga bidrag till detta 
arbete framgår  af  några manuskript, affattade med hans så 
kännspaka handstil. Deras innehåll är följande: 
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Enligt  et  gammalt köpebref (dat. die Johannis ante portam Latinam, 
d. är d.  6  Maji, år  1409)  blef  en  stadsgård i  Åbo  såld, hvilken tilhörde 
Jop  Jönsson,  Scholemestare j Wiborgh, samt  3  hans bröder.  Åbo  dom-
kyrkas Svartbok (rättare gamla Copie-Bok) fol.  246.  

Om Viborgs Gymnasium fins in actis Palmsköldianis, Topogr.  Tom. 
61  Karelen: 

p.  407  dr. Christinas Resol. om Gymnasium, el. Stiftnings-Brefvet. 
p.  467  at Gymnasium blef inrättadt  1634.  
p.  463  at det blef  1641  solenniter inaugureradt. 
p.  465  Om Viborgs Gymnasii inrättning är Registraturet  1644, 2 

del:  p.  910.  

p.  467  Om dess  Confirmation 1650  d.  19 Oct.  och  1675  d.  2 Oct.  
I samma Band fins om Pastores och Rectores Scholae denna anno- 

tation: 

A:o D:ni  1541  missus est Dusten in Rectorem Scholm Viburgensis 
ibiq. mansit  2  annis incipiendo mensem Junii  20  —  Oct. 8.  

a. D:ni  1545  ohut  Dn  M. Simon,  Canonicus Viburgensis. — NB. 
månne denne var Rector Scholm? Ty hvad vil Canonicus Vib. säga, efter 
där fordom ingen Biskop var?  

1560  constitutus est Dn  Olaus  Sigfridi in Rectorem Scholm Vibur-
gensis Augusti d.  13  egitq. Rectoratum feliciter tribus integris annis; a:o  
1563  die  Apr. 21  ex hac lachrimarum valle migravit.  

1563  missus est Laurentius  Petri  Helsingensis in Rectorem Scholae 
Viburgensis, suscepitq. scholas moderandas die  6  Novembris, resignavit a:o  
1571,  factus pastor Viburgensium, cui successit Dn.  Thomas  Laurentii Tam-
melensis.  

1586  excitus est sorte fatorum ex hac lachrimosa vita venerabilis 
vir Dn. Martinus Winther pastor Viburgensis, efflavit animam die Martii  
14  in crepuseulo noctis  inter 5 et 6  horam  et 17  die mensis ejusdem in ' 
summo horo humatus. — NB Denne lär varit de Carelske Vintrarnes 
stamfar?  

M. Matthias Jacobus 1652;  

denne lär varit pastor i  Viborg?  

I  et  annat  Band, finnas annotationes etc.  af  en  Renricus Matthei 
Raumensis, där ibl.  annat  står: 

A:o  1556  adveni ex Forsia Viburgum,  circa ferias Philippi et Jacobi;  
Julii  9  anno promemorato coepi hospitari apud Laurentium  Andreae  
Kelffwe. Anno  vero  1559  Julii  22,  quae est Marias Magdalenas, coepi 
hospitari apud Dn. Ordinarium  M.  Paulum (det är Biskop  Paul  Juusten). 

A:o  1557  Constituebar a Rectore Laurentio Biure (NB detta ord 
var svårt att rätt läsa) in collaboratorem. 

A:o  1559  assumpsi (litet indignus) sacros ordines. 
A:o  1560  Constitutus est  Olaus  Sigfridi in Rectorem Scholae Wi-

burgensis Augusti  13,  egitq. Rectoratum feliciter non tribus integris an-
nis, nam a:o  1563  Aprilis  21  ex hac lachrimarum valle migravit. — NB. 
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dessa ordens likhet med föreg. annotationer gör det troligt, at de förra 
äro blott  excerpter  ifr dessa sednare, såsom mera vidlöftiga. 

I samma Band p.  315  står: 	• 
År  1575  om natten för  then 17  Junii, brann Wiborgs scholstuga  

af  med  hela  then  gränden till Slottet. — NB  af  Carstenii oration, in 4:to, 
synes at Wiborgs schola då åter hade nyl. upbrunnit. 

Å den tredje lappen läses:  

1. Bisk  Nicolaus  Magni dödde  1632,  och var B.  01.  Elimeei efter-
trädare; mera vet jag ej om honom.  

2. Om Wiborgs kloster har jag härtills ingenting samlat. Nog må-
ste om dem ibland Closter-Brefven uti förra Antiquitets-archivi (numera 
Witterhets Hist. och Antiquitets Academiens) samlingar åtskilligt finnas; 
men jag har ej haft tid att granska dem.  

3. Hvad Dominicaner-klostret derstädes angår, så har man ej alle-
nast  af  Rhyzelii Monasteriol. p.  309  at det är ganska gammalt (och föga 
yngre än slottet och staden), utan ock  af  Hertigarna  Eric  och Walde-
mars testamente, at det fanns redan  1318: se  Lagerbring  T.  III p.  139  sq 
och p.  356  sq.  

Den  fjerde lappen innehåller följande: 

Jag äger  et  Original-Bref el.  Recommendation  til Pastor i Iwangrå 
(Iwangorod)  Johannes  Uswiki, för någre Dieknar hka sändes at upbära 
Diekne-pgr, författadt  af  Martinus Henricus Stodius Ab  o  —Wiburgensis Scholae 
Rector (lärer skola läsas: Aboensis, Schol Wiburgensis Rector?), dateradt 
Wiburgi VI Calend. Septembris a:o  1633.  Seholans undertryckta Sigill är 
brukadt. Brefvet begynnes sålunda: Desiderii mei desideratos accipe Ve-
nerande Dn. pastor  et  a  te  Venerande vir procul dubio dudum desidera-
tos, jam  tandem  Divina gratia  nuncios.  Quos ex peritia  ac  6soep erga 
hane scholam — — — admirandaq. prudentia adornatis literis, stillanti- 
bus lacte  et  melle, omnisq. consolationis  ac 	ineffabilis plenissimis, 
ad  te  orans, imo gaudio valde magno gaudens mitto. 

At brefvet varit långt förut färdigt innan det utsatta datum synes 
tillkänna gifva, och  et  slags recommendations-formulair för de kringsände 
Djeknarne, ses deraf, at djeknarnes namn är, äfvensom pastors, med  an-
nat  bläck efteråt tilskrifvit (i det öppet lemnade rummet); och äfvenså 
är med samma bläck tilsatt vid slutet: Scholae sub sigillo.  Ja  med samma 
blekare bläck finnes ock följande rader .tilskrifna: 

Restantia peeuniaria, si qua fuerit in Tua  V.  Dn. P. paroecia, hisce  
cum  tua schedula authographica ut commendetur eadem magnopere rogo. 
Testimonio quoq.  tuo  V.  Dn. P. muniti  contra  Ecc arcyas, si huc remeabunt; 
imo omnes  et  singuli omnino ad  28  Octobris  diem,  comite vita  ac  sani-
tate, ad continuenda sua studia  cum  bono Deo: cui  Te  V.  Dn. P. semper 
commendatum habeo.  M.  Stodius manu propria.  30  Augusti  1633.  
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Af  allt detta synes tydligt, at Stodius måste den tiden varit Rector 
i Wiborg. Han var  1628  Conrector i  Åbo  schola. Då Gymnasium uprät-
tades i  Åbo,  blef han där Lectos  Theologize,  och upföres under den titeln  
1638, 1639,  äfvensom han, vid Aeademiens inrättning härstädes blef  1640 
L. L.  Professor och  1652  Theol. professor; blef Licentierad  1660  då han 
var mot  70  år gl (var således född kring  1590),  såsom misstänkt för  ma-
gia;  men behöll dock Nådendals pastorat til sin död. Hade studerat och 
blifvit magister i  Wittenberg.  War  en  ibl. dem som utarbetade Finska 
Bibel-versionen i  Dr.  Christinas tid  (Ed.  in Folio). 

Å  en  liten lapp läses ärevidare: 

NB.  Abraham  (Abrahami Episcopi fil.) Thauvonius, phil.  candid. et  
designatus  Lector  .Wiburgensis  1679  erat, d.  14  Maji, ibid. erat eloqv.  Lec-
tor  Barthollus J. Lacman, qui orationem ibi habuit panegy ricam Carolo  
Gustavo 1657 12  martii, Aboze excusam  (91/:  arck.) Egregia  et  honori  ei.  

I åminnestalet öfver Bisk. Abr. Thauvonius  af  Eric  Stenbergius 
hållit i  Åbo  1679  står:  inter  czeteras curas B. Episcopus in id incubuit 
apud Regiam Majestetem, ut pristinum Viburgense Gymnasium  Regis  
santo mandato auctaretur  et  restauraretur; — gvemadmodum• jam Regia 
munificentia, imo B. Episcopi cura  ac  liberalitate est ampliatum, zedifica-
tum  et  exornatum (NB  1672  blef han Bisk.). 

Vid hvilken tid dessa excerpt äro gjorda  af  Porthan, framgår  
af  ett bref ifrån doeenten i Litteraturhistoria vid  Åbo  Aeademi, 
sedermera domprosten i  Borgå,  Per Johan  Alopus till hans 
fader  Magnus Jaeob  Alopaeus.  Brefvet, som är illa medfaret, 
saknar datum, men är skrifvet med all säkerhet i medlet  af  
Juli  1795.  Derur må  anföras „Prof. Porthan reste til  Stock-
holm  den 6:te hujus. Han bad Min Far skrifva till sig i  Stock-
holm,  där han ärnar dröja  3  å  4  veckor  1),  angående det Min 
Far vill hafva afskrifvet åt sig Drottning Christinae bref  af  år  
1650  om Wiborgs gymnasii privilegier eller  eonfirmation.  därpå, 
äger min  Far det, eller vil min  Far hafva det afskrifvit?  Det  
utreder icke min Fars bref. Om min Huld. Far behagar med 
första skrifva til Prof. Porthan [oe]h utmärka för honom hvad 
som [min]  Far vil hafva, så kan nu  vara  [godt] tillfälle at snart 
få det, då [Profe]ssorn är på stället oeh kan skynda [— --]."  

1)  Af Porthans bref till  Calonius  (Del  I, p.  198)  framgår, att han 
dröjde i Sthlm ända till den  17  September. 
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I  de Alopaeiska pappren fÖrvaras några anteckningar, hvilka 
berÖra Porthans verksamhet såsom lärare vid Academin. Här 

må anföras  en  tabell, hvilken är sammanstäld, att döma af 
handstilen, af  Carl Elias  Alopaeus,  ett par deeennier efter  Port-
hans död. 

Deelinatio Nominum (i finskan) 

Porthan: 

— Nominativus 
_ [-n Genit vus 

[-ta Accusativus par- 
tialis 	• 

[n Accusativus totalis 
[-n Descrptivus 

[-tta Negativus 
[-Hen Dativus 
[-h-n Penetrativus 
[-kse Factivus  1.  Muta- 

tivus  

[-1Ia1 Mediativus 

[-ssaj Locativus 
1-nal Nuncupativus 
[-ha] Privativus  

1-stal Ablativus 

— Vocativus  

Becker:  

D:o 
D.o 

Infinitivus 

Accusativus 
Instructivus 
Caritivus 1. Defectivus 
Dativus exterior 
Dativus interior 
Dativus formalis 

Locativus exterior 

Locativus interior 
Locativus formalis 
Ablativus exterior 
Ablativus interior & 

formalis 

Jeulcn: 

D:o 
D:o 

Accusativus partialis 

Accusativus totalis 
Descriptivus 
Negativus 
Dativus 
Penetrativus 
Mutativus 

1

Locativus superesse 
Mediativus 
Possessivus 
Loeativus inesse 
Nuncupativus 
Privativus 
Ablativus 

Vocativus 

I  Kuopio  lycei bibliotek förvaras ett band, innehållande 

bl. a. latinska skrifÖfningar trol. af  S. W.  Heurlin,  under  Port-
hans ledning, att dÖmma af handstilen i korrigeringarna samt i 
kriornas öfverskrifter.  

1791  om hösten:  

Qv. An actiones aliorum nobis imputari possint? 
Qv. An peccet, qui contra conscientiam agit errorem? 
Confirmetur illud vulgatum: Faber sue qvisq. fortune. 
Laudetur fides. 
Vituperetur animus inconstans. 
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1792  vårterminen: 

Fr. Äro skadestånd nödvändiga. 
Huru nödvändiga dygd och goda seder äro för  en  orator.  
(Qv.  An virtus  et  boni mores oratori sunt necessaria?) 
Hurudan den korthet är, som Rhetores fordra  af  en  skicklig be- 

rättelse. 
(Detsamma på latin). 
An autocheiria  sit  licita? 
Bis dat qvi cito dat. — Seneca. 
Necessitas exercitus perpetui.  
Qv.  An reip.  sit  consultum officia publica venundare.  
Qv.  Unde verisimilitudo pendet narrationis. 
Confirmetur illud Horatii: Scribendi recte, sapere est  et  prineipium  

et  fons. 
Explicetur necessitas poenarum capitalium in Rep.  

1792  höstterminen: 

Hvarigenom kunna brott förekommas? 
(Detsamma på latin).  
Qv.  An vir bonus ambire munus debeat cui  rite  administrando sese 

imparem sentiat. 
Vituperetur vita monastica. 
Inopiet  multa  avaritiae omnia desunt. — Seneca.  
Qv.  An principi competas jus aggratiandi? 
Utilitas peregrinationum. 
Nihil tam alte natura constituit, qvo virtus non possit eniti. -- 

Curtius. (Jfr pag.  7  i denna uppsats, ps i  S.  P:s bref). 
Laudetur pronuntiatio oratoria. 
Confutetur paradoxon Stoicorum: aegvalia esse peccata  et  recte fatta.  
Qv.  An multitudo legum prosit Reipublicae? 
Explicetur  et  confirmetur illud Ennii: Qvi Bibi sapiens prodesse 

neqvit neqvicqvam sapit. 
Caussae  cur  flos literarum apud Romanos tam cito interiret.  
Qv.  An recte proverbio dicatur: de mortuis non  nisi  bene? 
Explicetur illud vetus Historicum  net  patriam habere nec religio- 

nen oportere.  
Qv.  An mendici sint in civitate tolerandi? 
Laudetur beneficentia. 
An consultum  sit  leges Reip.  frequenter  mutare? 
Officia boni Historici  

1:o  ut veritatem exploret  et  scribat amplam.  
2:o  ut pragmatice  et  philosophice narret.  
3:o  ut  ornate  scribat.  

Qv.  An gioriae caussa  sit  bellum suscipiendum?  
Qv.  An plures in civitate sint religiones tolerandm? 
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Under senaste århundraden hade utvecklat sig ett inter-
nationelt latinskt språk,  lika  lättförståeligt för  alla  nationer som 
det latin, hvilket man i våra dagar äflas med — det efter Ci-
ceros mall -- är obegripligt fÖr andra än dem, hvilka egnat  en  
stor  del  af  sitt lif åt det klassiska romarspråket. FÖr att förstå 
det medeltida „munklatinet" var — och är i den stund som är — 
det  af  nÖden att glömma bort eller åtminstone frånse eiceronian-
skan så myeket som mÖjligt. Ordförrådet i senare latinet är fler-
dubbladt  af  orsak, att de från hvarandra så vidt afvikande bety-
delsenyanserna i samma ord uti klassiska språket uttryckas 
med skilda ord under medeltiden och senare tiders språk. 
Författare sådana som Linné riktade sålunda språket med ett 
mycket stort ordförråd. Huruvida Porthan i detta afseende 
riktade språket kan förf. ej afgöra. Men säkert är, att man 
vid  Åbo Akademi  talte om „Porthanianskan" såsom ett fÖr ho-
nom speeifikt latin. Ibland de Alop.  ppren finnes  en  lapp — 
beklagligtvis söndrig — med „Goda phraser Porthanianska", å 
hvilken läses : 

litterarum palaestra. 
ut ex — — — passim videre est. 
vite enarratio; Personalia, concioni super ejus mortem 
funebri adjecta. 

Det  har blifvit ifrågasatt huruvida Porthan sjelf författat 
de disputationer, hvilka utkommit under hans prxesidium. Man 
har  t.  ex: ansett, att det vore otänkbart att  Magnus  Alopasus skulle  
kunnat  sammanskrifva „Dissert. historiam Borgoxe, urbis Nyl. 
leviter adumbrans", hvilken utkom  1794— 95  eller vid  en  tid 
då respondenten var endast  19  å  20  år gammal. FÖr-
hållandet är följande. Ett  ins 22  sid. in 4:to innehållande 
ett „Utkast till  Borgå  Stadsbeskrifning, bÖrjad den  13 Jan. 
1789",  är affattadt med dennes faders,  Magnus Jaeob  Alopxei 
handstil, och med all säkerhet älven författadt  af  honom. Ut-
kastet är indeladt i kapitel oeh dessa i paragrafer. Detta utkast 
har sedan legat till grund för sonen Magni dissertation; flere 
koneept i samma ämne, affattade med  en  ynglings (om  17  å 
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19  år) handstil, finnas äfven i samlingen. — Följande frågor 
oeh anvisningar af Porthan hafva ibland de Alop. ppren Öfver-
kommits, hvilka äro upplysande beträffande det sätt, hvarpå 
Porthan gick  till väga vid instruktionen af sina respondenter., 

„Pro memoria.  

1:o  Om något spår (tradition etc.) fins til orsaken hvaraf Borgnäs 

(cappell) fått  sit  namn? Om där fins någorstäds någon gl. skans eller 
dylikt värk? Eller något berg, som  kunnat  tjena til befästning?  

2:o  Hvad Borgnäs kallas på Finska?  
3:o  Hvar ligger Borgby? om hken för öfrigt samma frågor göras.  
4:o  Om någre flere byanamn etc. som deriveras  af  Borg,  på or-

ten finnas?  
5:0  Om något glt  document  finnes, med  Borgå  stads vapen eller 

sigill? Och om det liknar det nu brukliga? Eller vet någon uppgifva 
skäl, hvarföre i sigillet  et  Eldstål el. Eldpung blifvit uptagen?" 

Å  en  annan  lapp som säkerl. fÖrskrifver sig från tiden  
1802-1804  läses: 

„Intill dess  en  fullständig Beskrifning öfver Socknen, inrättad af 
Finska Hushålln. Sällskapet utfärdade planen, kan erhållas, vore följ. un-
derrättelser hos Sällskapet välkomna:  

1:o  Hvilken är Socknens hufvudnäring? Hvilka binäringar idkas 
derstädes? I hvad tillstånd äro hvardera? Hvilka för orten nödiga el. 
tjenliga Binäringar synas i synnerhet saknas och böra upmuntras.  

2:o  Gör vatnets högd och öfver:svämning någon skada? Hka fors- 
sar hindra, i slikt fall, i synnerhet vatnets aflopp? Månne på inbygga-
renas biträde til dess afledande något kan räknas?  

3:o  Hvilka kärr och måssar tarfva och förtjena i synnerhet at up-
torkas? — Hvad nytta synas de lofva sina odlare?  

4:o  Soknens folknummer samt årligen födde och döde (af hvardera 
könet) år  1749  elr  1750  och nu.  

5:o  Årsväxtens beskaffenhet i sistförl. år, och utsigt för det til-
kommande året.  

6:o  Soknens större el. mindre tilgång på skog och af hvad slag?  
7:o  Om Farsoter och Boskapssjukdomar (och af hvad art) varit 

gängse i förl. år, elr ännu äro i gång? 

Det  är troligt att Porthan äfven författat i hithÖrande 
ämne ett utkast, „Wid  en provinces  beskrifning i gemen obser-
veres oeh efterfrågas [följande:]" som i  ms-samlingen finnes i 
afskrift, trol. från slutet  af  1700-talet. 
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År  1791-92  utgaf Pehr  Johan  Alopus „Animadversiones 
de  Libris  raris" under Porthans praesidium. Manuskriptet till 
denna disputation finnes än i behåll oeh innehåller åtskilliga 
tillägg och ändringar, såväl i mariginalen som texten, gjorda 
af Porthan. Äfven andra disputationer, än de, vid hvilkas ven-
tilation Porthan presiderade, synes han granskat och korrige-
rat; åtminstone är detta fallet med Pehr  Johan  Alopmi „Specimen 
Historik Litterarice Fenniew", hvilken utkom  1793-95  under 
P. J. Alopiei prwsidium. 

I  N:o  2  oeh  6  af  Al*, Tidn. för år  1797  ingår  en  uppsats 
om de grekiska fÖrsamlingarna i Karelen. Källforskningar fÖr 
ämnet i fråga anstälde Porthan med ledning  af  åtskilliga akt-
styeken hvilka tillstäldes honom  af  M.  J.  Alopaeus.  Å  en  lapp 
i oftanämnda ms-samling finnes anteeknadt „Följande Doeu-
menter ang. Grekerne i Carelen äro afskickade till Hr Prof. 
Porthan". Derefter uppräknas  6  protokoll tillkomna .vid visi-
tationerna  af  Biskopar i  Borgå  stift åren  1737-1764  uti Ilo-
mants oeh  Taipale  grekiska fÖrsamlingar; K. Mts bref  4/,2  1734  
oeh  164  1753;  Utdrag ur  Consist.  Borgoönsis prot.  4/t0  1738, 
172  1774, 24/8  och  17/12  1778;  Landshöfd. i Degerby bref  7/2 

1754  och  10/, 1766;  grekernes öfverenskommelse om betalning  
!2/, 1757;  Svenske ministerns bref  12/2., Apr. 1762; v. past.  Norr- 

ens bref  31/7  och  2/12  -1765  oeh  6/s, 5/8  1766  oeh  22/7  1767;  
Bisk. Fortelii reskript  4/i0  1765;  Envoyen Diibens bref  13/25  Oet. 
1.765  med Ryske ministerns not  26/0  1765;  Afskrift på böcker 
lemnade  af  Synoden till Grek. kyrkans i Ilomants kyrkoherde, 
samt Svenske ministerns bref  17/28  Aug.  1770.  

Äfven fÖr Å.  T. 1797  (N:o  22)  „Ryssen i Kajana län  1712 
—1718"  har Alopus rådfrågats  af  Porthan.  Den  senare fram-
ställer följ. fråga: . 

„Jag vet icke hvar  Celsius  (Lärd. tidn.  1742  p.  220  och efter honom 
Salvius, i  sine  Lärda Tidn.  1745  p.  167)  tagit de underrättelser han om 
Björklunds lefnad meddelar; men jag finner ingenstädes någon Ryssar-
nes invasion år  1709  omtalad. Tvärtom varade gränse-freden emellan 
Ryssarne och Cajana Län orubbad intil  1712 (se  Åbo  Tidn.  1789  p.  53;  
hvarmed Castréns Disp. om Cajaueborgs-län kan jemföras). Deremot be- 
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skrifva  alle  som handla om Cajana-Läns öden, infallet år  1712.  Det  kan 
dock hafva händt, at enskilde röfvare ifr. Ryska sidan, utan öfverhetens 
tilstånd, år  1709  plundrat Paldamo Prästegård: sådant har på dessa gränse-
orter ock midt under freds-lugnet händt. Falanders berättelse förtjenar 
annars mycken tillit; och berättelsen i Kimito kyrkbok måste härröra  
af  Cajanus sjelf, som dock möjligtvis kan hafva misstagit sig om tiden,  
Midst  han om den •senare och märkligare invasion  1712,   var mera kunnig. 
Jag skal fördenskul ifr. orten inhämta ytterligare betänkande om detta 
dubium." 

Å ett annat papper läses : 

• „1  Celsii Lärda Tidn. för  1742  (äfvensom i Salvii Lärda Tidn.  1745)  
berättas, att frami. Professor Björklund år  1709  om vintern, då han var 
informator hos Prosten Cajanus i Paldamo, blifvit illa handterad af oför-
model. infallne Ryske gränse-Röfvare; at han om sommaren derpå samma 
år  1709  reste till Upsala, där han dröjde til  1710  om hösten, då han un-
dan pesten begaf sig till Österbotten, men året derpå återvände til Up-
sala, samt vistades sedan där och i  Stockholm  hela flyktetiden öfver. — 
Men i Åbo Tidn.  1784  p.  219 f.  berättas, at han blef illa handterad af 
Cossackerne på Paldamo Prästgård, vid deras infall d.  13  Martii  1712.  — 
Hvilkendera berättelsen är rättare?" 

Svaret, som Alopfus torde infÖrskaffat, är antagligen det, 
som ingår i Alop. ppr. sid.  246.  

Vid val af Biskop för Borgå stift den  "/Z  1789  efter  Fortelius  
erhöll den tredje å förslaget, H. Hyllgin  33  röster, och H. G. Porthan 
erhöll  8  röster. Krogius blef biskop och efter hans död hölls biskopsval 
den '/,  1792,  hvarvid den tredje å förslaget erhöll  20  och H. G. Porthan  
15  röster. 

Betecknande för Porthans ståndpunkt i fråga om fÖrslags 
upprättande vid Academin är ett protokoll, fördt vid Filos. fa-
kultetens sammanträde den  10  Juni  1800  fÖr upprättande af 
fÖrslag till den efter  M.  Joh. Sundvall lediga Filosofie adjunk-
turen. Konceptprotokollet, som fördes af Magn. Alopfus, är i 
behåll och innehåller talrika korrigeringar af Porthan. Akt-
stycket innehåller bl. a. 

„Under öfverläggningen om den grund, som egentligen 
borde följas vid förslagets upprättande, yttrade sig Prof. Sehal- 
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berg, at enklast vore at följa de sÖkandes  1)  ålder som docen-
ter vid aeademin; hvaremot Prof. Porthan yrkade, at skicklig-
heten borde  vara  den fÖrnämsta måttstoek, hvarefter de sökan-
des rättighet til förslag isynnerhet borde mätas: och att det 
framför alt borde  vara  Facultetens syftemål, at fästa vid Aca-
demien sådana ynglingar,  af  hvilkas snille, insigter och arbet-
samhet Läroverket kunde lofva sig den stÖrsta fördel i  en  fram-
tid." Wid derpå företagen votering uppförde Prof. Mether och 
Schalberg å fÖrslaget  Bonsdorff,  Wadell och Tolpo.  Franzén  
sade,  att såvida både  Hällström  oeh Lagus aflagt flere utmärkt 
hedrande prof, Lagus dessutom var ordin. amanuensis och  
HällstrÖm  varit uppfÖrd på fÖrslag till  Mathes.  Profession samt 
nu förestode Physiees Profession; så fann han sig föranlåten 
att förbigå Wadell och Tolpo, hvilkas skieklighet han likväl 
icke satte i fråga, och uppförde å fÖrslaget  Bonsdorff, HällstrÖm  
oeh Lagus, hälst han som Bibliothekarie närmast lärt sig känna 
dessa tvenne sistnämndes skicklighet. — 

Porthan yttrade sig, at både  HällstrÖm  oeh Lagus ut-
märkt sig hvar i sin väg både fÖr den flit och det lyckliga 
snille, hvaraf Aeademien kan vänta särdeles båtnad; at de bägge 
utom sina docenturer äro tjenstgörande vid Aeademiens Bib-
liothek, hvarvid i synnerhet Lagus såsom varande Ordinarius 
Amanuensis fÖrvaltar  en  ordinarie syssla, som plägar anses i 
värdighet  lika  med Philos. adjuneturen: men som jemväl Wa-
dell och Tolpo vore skieklige män oeh aflagt vederbörliga spe-
cimina, kunde han dem vid detta tillfälle icke fÖrbigå, utan 
uppförde dem å 2:ra och 3:dje rummet, dock att  Hällström  och 
Lagus, skulle tillika hos  Hans  Exc. Aead. Cantzler, såsom sär-
deles goda ämnen till framdeles hÖggunstig åtanke vid sig yp-
pande tillfällen anmälas. — Prof. Bilmark och öfriga förenade 
sig jemväl om detta fÖrslag. 

') Sökandena voro, förutom Mag.  Doc.  vid Upsala acad. och Theol. 
kand.  Carl  Gezelius, — hvilken förklarades obehörig på grund  af  sentida 
ingifven ansökan — Joh.  Bonsdorff,  Lars  Wadell,  Nils  Magn. Tolpo,  Gust  
Gabr.  Hällström  och And. Joh. Lagus. 
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Att den stränge vetenskapsmannen förstod att i sina före-
läsningar inflika vitzer, framgår  af  ett bref från  Magnus  Alo-
pus till sin broder  Carl Elias  Alopaeus.  Denne senare tyckes 
icke vetat, i hvilken form abrenuntiations-frågan vid döpel-
seakten borde ställas.  Magnus  svarar häi•å i ett bref  af  den  
3/s 1825,  att han ieke delar frågan i tre delar, utan frågar 
säger du djefvulen och  alla  hans gerningar och alt håns vä-
sende?" samt fortsätter „oeh alt hans väsende heter på Latin:  
„et  omnem ejus pompam."  „Wet  Herrarne hvad det betyder?" 
frågade engång framledne Porthan i  Åbo  oss sina kärälskelige 
åhÖrare vid ett collegiurn —  „jo  det betyder spektaklerna." — 
Kan väl  vara,  att de Påfviske så fÖrklara det; men att så vid  
en  Luthersk Academie förklara det, var alldeles de gode Her- 
rar  Åbo  professorerne likt" — tillägger A1opwus. 	• 

I Borgå lycei bibliotek finnes  en  samling interfolierade 
Almanackor, hvilka gå från  1740  nästan oafbrutet till år  1841  
och hvilka tillhört och fÖrsetts med talrika anteckningar af 
Prosten i Lappävirta J. D. Alopfus, dennes son, biskopen  M.  
J. Alopus (för åren  1761-1818)  och vidare sedan dennes 
sÖner Pehr  Johan  och  Magnus  Alopwus.  1)  

Anteekningarna i fråga innehålla bl. a. uppgifter rörande 
den ingalunda obetydande korrespondens, hvilken  M.  J. Alo-
pus fÖrde med H. G. Porthan. FÖr.  1767  är anteeknadt ett 
bref till och ett ifrån Porthan; för  1771  äro antecknade  26  
bref till och  7  ifrån Porthan; för  1772  äro  16  till och  6  från 
Porthan  o. s. v. 2).  Ur anteekningarna för  1772  arföres: 

') Borgå lyeei biblioteks samling af almanackor omfattar åren  1680, 
1693, 1695, 1697, 1701, 1713  och  1714   hvilka icke äro försedda med anteck-
ningar; från åren  1715, 1716  och  1717  ingå talrika och värdefulla anteek-
ningar gjorda af And. P. Kiemner under dennes flykt i Luleå; likaså 
ingå många notiser för  1718   och  1723  gjorda i  Sverige  af sedermera kkh i 
Fredrikshamn Joh. Sipelius; från  1734-1762  af kapellanen i Gl. Karleby  
Nils  Snellman  och dennes son Joh.  Snellman  för  1766.  

") Huru - vidt utgrenad den korrespondens var, som Porthan förde, 
framgår.äfven af almanaksanteckningarna gjorda af kapellanen i Gl. Karleby  
Johan  Snellman  (f. 1741  i  ss kkh. i Lohteå  1800).  I  en  almanacka för  1766,  
från  Mars—Nov. finnes antecknadt, att bemälde  Snellman  stod i flitig kor- 
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23 Jan.  var min  [M.  J. Alopa;i] bröllopsdag (i  Åbo;  om  af  H. G. 
Pm till högtidligheten författade och tryckta verser, jfr Ur Finl. Hist. 
sid.  642-646.] 

11  Febr. reste jag med min k. hustru och Svägerska  [Christina  Mar-
garetha  Jusleen  l)]  från  Åbo  [till  Borgå].  

11  Martii afied i Herranom [uti  Borgå]  min goda skä. ;erska. Frök.  
.Christina  Marg. Jusleen2); d:o bref till  Br.  Porthan.  

13  Martii begrofs min k. svägerska.  
18  Julii ankommo mina k. svärföräldrar [Hofrättsrådet,  Peter  

Jusleen och dess fru  Johanna Palén  j-  =°/1i  1778]  hijt [till  Borgå] 
Åbo  jemte min svåger  Fredrik  [Jusleen  f.  1749•hofrättsråd i Wasa  t 1803]. 

23  Julii ankom svåger  Pehr  [Jusleen,  f. 1739,  hofrättsassessor, i  1794]  
med  Br.  H. G. Porthan.  

3  Augusti reste  m.  kära svärföräldrar åt  Åbo;  jag och min k. hustru 
följde dem till  Helsingfors.  

Brefven till Porthan äro efter tiden för  Kristina  Marg. 
Jusleens död vanligtvis åtföljda  af  oeh troligen inneslutna i 
samma kuvert som brefven till hans k. svärmor eller svärfar.3) 

respondens, förutom med sin kusin  Gerhard  och sina farbröder  Gerhard  
och  Samuel,  jemväl med And.  Chydenius,  Joh.  Forsman,  Mennander, Prof. 
Kaim, vidare med någon Enkel, Holmudd, Aspegren samt slutligen med 
Porthan och Ganander; tre bref äro anteeknade till Porthan — hvaribland 
ett (gemensamt?)  af  25/6  till Porthan och Ganander, hvilka hvardera vid 
denna tid voro i  Åbo  — och ett  af  d.  /S  från Porthan samt tre till Ga-
nander och två från honom. Törhända berörde denna korrespondens ma-
terialet för den samma år utkomna första delen  af  „de poesi  Fennica":  
möjligt är äfven att denna korrespondens stod i samband med Christfrid 
Gananders mytologiska forskningar, hvilka  1789  publicerades i hans My-
thologia  Fennica,  och möjligen äfven med dennes lexikaliska forskningar. 

') Hvilken som bekant var trolofvad med oeh kusin till H. G. 
Porthan; hon synes varit född  1755,  och var yngre syster till biskopinnan 
Ulrika Alopeea. 

_) I  Borgå  stads historieböcker öfver döde är _ antecknadt med  M.  J. 
Alopaei handstil. att Fröken  Christina  Margaretha  Jusleen från  Åbo  afied 
d.  11  och begrofs d.  13 Mars  i kyrkan; ålder:  17  år; dödsorsak: andtäppa.  

8)  Efter  Kristina Margareta  Jusleens död skrifver hennes fader  Pe-
ter  Jusleen i bref — det andra som han skrifvit till  Alopaeus  efter sin 
dotters död —  af  den  14 Apr. 1772:  ,Ert bref  af  den  31 Mars  har hjertel. 
fägnat oss; isynnerhet gläder mor att Ulrica gifver sig tillfreds, och att 
ni må väL Mor finner sig ock, Gud ske lof! i Herrans råd och skickelse, 
fast man icke får nämna om sahl.  Stina  Greta,  hvarföre mor ej heller 
kan svara på Ulrikas kära bref. — — — 

Mor saknar tydel:t svar om de bylten framkommit med skor och, 
strumpor, som hon genom Porthan afsändt med några studentsdrengar i 
veckan förr än Norström afreste. — — — 
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Ett bref at' Porthan ankom den  7  Nov.  1772  -oeh angående be-
svarandet  af  detta är antecknadt för den 1O/%1 „till Porthan och 
Weman i  Stoekholm".  Det  ser sålunda ut som om Porthan 
skulle vistats i Sthohn vid denna tid,  en  förmodan som synes 
bestyrkt deraf, att det följande brefvet 18/x1 blott gälde hans 
svärfar oeh.. svåger  Pehr. Det  sista brefvet för  1772.  till Por-
than är antecknadt för d.  8/r2•  

För de följande åren äro blott få bref antecknade: för  

1773  äro  4  bref till och  2  från Porthan. — För  1774-75  sak-
nas almanaekor, och för  1776,  den  6  Juli är anteeknadt „an-
lände  Br  Porthan hit [till  Borgå]  med  Br  Henr.  Christian  
[Calonius]."  [ = P:s fasters man] För  1777  äro  2  bref anteck-
nade till Porthan. 

Märkligt är, att  af  den flitiga korrespondensen emellan 
Porthan och Alopus blott ett enda bref  kunnat  återfinnas 
bland de Alop. ppren (brefvet för  8/2  1777  Alop. ppr. pag. VI).  
Det  är icke omöjligt, att bref ven, såsom antagligen innehållande 
förtroliga meddelanden beträffande Porthans trolofvade,  Kristina  
Marg. Jusleen, uppbränts.  af  den samvetsgranne Alopus (jfr 
beträffande P:s . korrespondens med  Calonius:  Lagus; Strödda 
blad III,  45,  oeh Porthans bref till  Calonius  del.  II företalets  2  
opaginerade sida). Deremot ha;fva.  5  bref från tiden  1791-1803  
öfverkomrnits ibland de Alop. pappren och publieerats  af  förf. 
(Ur Finl. Hist. pag.  153--170).  • 

. Ur almanacks-anteekningarna gjorda  af Pehr  Johan  Alo-
paeus  må anföras :  

1789  Dec.  2:  Disputerade  Florin  pro exercitio under prof. Porthan.  
1790 Apr. 19:  disp. stud.  Snellman,  ostrob. under prof. Porthan. 

Något sqvaller att  Stina  Greta  hade måstå på upresan och där-
under skadat sin hälsa hafva vi hört. Slika orimligheter skulle ej heller 
röra oss, då wi weta att hon följde  en  kär syster oeh god svåger, som 
för henne hyst all ömhet, hvarföre vi må  vara  försäkrade at slikt  raller  
ej vore värdigt intryck hos oss" — — — 

Sedan förenämnde  Peter  Jusleens son  Peter,  hvilken var assessor 
vid Hofrätten i  Åbo  och derjemte sekreterare vid Justitierevisionen, afli-
dit  1794,  skrifver  Carl  Ziervogel i  Stockholm  i ett odateradt bref (trol. 
våren  1795)  till Ist J.  Alopaeus:  „Min syster (Hedda  Juliana  Ziervogel, 
enka efter P. Jusleen d. y.) har fått  33  Rdr  16  sk. i årlig pension,  en  
härlig  summa.  Den  Högste vet huru hön skall taga sig fram i dessa ovan-
ligt dyra tider. Hon har i förslag att flytta nästa år åt  Finland;  få  se  hur 
hon öfverlägger med  Profess.  Porthan, som i sommar kommer hit öfver." 
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1790 Oct~ 22  oeh Nov.  19;  responderade jag hos prof. Porthan.  
1791  Maj  6:  responderade jag hos prof. Porthan. 

„ Juni  8:  disputerade  Bucht sen.  under Porthans Chronicon. 
„ 	15:  disputerade Ticcander under prof. Porthans chronicon. 
„ 	18:  disputerade  Juvelius  under morbr. Porthans chronicon. 

Dec.  7:  disputerade  Sjöstedt  under pr. Porthans chronicon. 
• „ 	9:  skref jag profscriptum hos Pr. Porthan. 

„  15:  skref jag under Faeulteten pro  gradu;  mine sponso- 
rer voro Pr. Porthan,  Lindqvist  och Gadolin.  

1792 Mars 7:  disputerade Enckel under Porthans Chronieon. 
„ „ 	21:  disputerade  Handles  under Porthan Chronicon. 
„ 	„ 	28:  disputerade Unonius under Porthans Chronicon. 
„ Juni  7:  parenterade Prof. Porthan öfver  Gustaf  III, och 

d.  8  Magr  Franzén f. m.  och e.  m.  Fattenborg.  
1794  Juni  20:  Opponens ord. prior på  Heurlin  under Prof. Porthan. 

„ 	. „  10:  opponens ord. prior på  Wallenius  under Prof. Porthan.  
1796  Aug.  7:  kommo prof. Porthan och Gadolin till  Borgå,  och  af-

reste den  14. 
1804  Martii Fredag  16:  dog i elbo Canzlirådet och Eloqv. Profes-

sorn Henr. Gabr. Porthan i dess  65')  år. 

Notarien vid Domkapitlet i Borga  Johan  Wallenius  (f. 
1747,  stud.  1769,  2:re notarie vid Dkpt i  Borgå  1778-1789,  
j  1823)  har i sina dagboksanteclmingar  (1771-1821),  hvilka 
nyligen lermats till Statsarkivet, anteeknat för , den  2  Sept.  
.1772:  „kl.  9 1'. m.  var iag hos Mag. Porthan och aeeorderte med 
honom om läsande i Logiquen; vi koimno öfverens om kl.  
9-10 f.  m. — d.  3  Sept. begynte vi följande at afhöra Mag. 
Porthans Logiska praelectioner:  Westin,  Forselius, Lyra,  Grahn,  
Bachman,  Kiljander,  Winter,  Streng, Alop2eus2) oeh Wijkman." 

I nyssnämnda memoirer  af Wallenius  ingår äfven följande 
anteckning för den  12  September  1787  „på e.  m.  undfägnades 
jag, tillika med flere andra på det hederligaste  af  Leetor  [Sig- 

1)  I Åbo Tidn. för s'/s  1808  läses finska verser  „Edesmenneen  muis-
toxexi" till Porthans minne förf. af Judén och Franzén författade  en  „Sång 
vid Porthans jordfästning" Å. Tidn.  1804  N:o  24.  — Porthans födelsedag d.  
8  Nov. (gl. st. =  19  Nov. nya stilen)  1739  inföll äfven på  en  fredag (kräf-
tans tecken).  Hans  ålder var sålunda  64  år  3  mån.  27  dagar. 

_) Möjligt är, att de i Publ. ur _llop. ppren p.  889  omnämnda an--
teckningarna i Filosofi, Psykologi och Logik äro gjorda efter Porthans: 
föreläsningar. 
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frid] Porthan med fina Liqueurer. Hr Professor Porthan, som 
ankom til staden  [Borgå]  den  8  kl.  6  e.  m.,  var med på trae-
teringen, oeh begaf sig på resan åt Abo den  13  [Sept.] kl.  91/2  
f. m.,  då jag med ömmaste känslor från honom skildes, som 
upväcktes genom minnet  af  den fordna frihet jag ägde vid Abo 

academie under  Hans  trogna Handledning." — Kanske det 
var under detta och andra besök i  Borgå  som Porthan till här-
varande Gymnasiibibliotek — vid  13  skilda tillfållen — skänkte  
133  sällsynta oeh• dyrbara verk  (Borgå  Tidn.  1840  för den  
22 Apr.).  

I Åbo begagnas någon gång ännu talesättet ,,syönkö  ken-
gällä,  -sanoi  Porthan" när någon nödvändighetsartikel saknas; i 
synnerhet skall ordstäfvet brukats af ålderstigna quinnor, hvilka 
i sin barndom varit bekanta med hans hushållerska. Porthan skall 
nämligen  en  gång under sin middagsmåltid, då han skulle in-
taga soppan, saknat skeden. Han vände sig derfÖr till den 
inträdande hushållerskan sägande 'på sitt vanliga godmodiga 
sätt: „SyönkÖ kengällä?" Denna, som genast märkte hvad frå-
gan gällde, skyndade att hemta den glömda tingesten — så 
uppgifves i  en  tidning för något tiotal år sedan. 

Osäkert är, om den i det föregående omnämnda hus-
hållerskan varit  „Kaisa",  om hvilken det berättades i Åbo 
ännu för ett par tre tiotal år sedan följande. Hon egde blott 
tre böcker: Bibeln, Psalmboken och Kateehesen; hon läste 
flitigt ur dessa bÖeker och var altid nöjd och belåten. Por-
than skall  en  gång sagt åt den fromma  Kaisa:  „huru är det, 
att du som blott har tre böcker altid är nÖjd, men jag — som 
har så mycket med böcker — är sällan vid godt humör?" Hi-
storien förmäler ej hvad  Kaisa  svarat. Enligt denna tradition 
skall Porthan ofta varit knarrig såsom  en  typisk gammal ung-
karl. 

Ur Supplement till Borgå Bladet  N:o  50  för år  1861  upp-
gifves (pag.  18),  att Porthavs efterlemnade samling af bref och 
andra handskrifter befanns i stor oordning.  Den  genomsågs, 
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till fÖlje  af  P—s önskan  af  Bisk.  Jac.  Tengström,  hvilken till 
Konsist. Aead. sammanträde d.  24 Mars 1817  inlemnade ett så 

lydande ödmjukt Memorial: 

Omsider är jag i tillfälle att till Kejs. Academiens förvar öfverlemna 
de  af  framl. Cancelli-Rådet och Ridd. Porthan, näst för hans döda. från-
fälle till min vård anförtrodde dels enskilte Bref  1),  dels sådane Mann-
scripter och handlingar, som han ansåg böra först i  en  aflägsen framtid 
komma till allmän kännedom. Jag har dertill fogat:  1:o  åtskillige Hand-
lingar tillhörige här för detta varande  Aurora  Sällskap. hvilka vid dess 
upplösning vid början  af  1780-talet stannat i P—s värjo.  2:o  Åtskillige 
Bref ifrån Öfver-Int. Fredenheim och Erche-Bisk. Mennander till framl. 
prof. Bilmark — samt derjemte någre Embetsbref till sistn. Erehebiskop.  
3:o  Framl. prosten  Lars  Hambrocs dagbok öfver  1800  års Riksdag i Norr-
köping.  4:o  Fältmarsk. Gr. Meyerfelts particuliere  correspondence  med 
kon.  Gustaf  III och Hertig  Carl  af  Södermanland under krigsåren  1788 
—90,  förärade till K. Aeademien  af  enkefru Grefvinnan Mey erfelt och med 
•hennes sigill förseglade, för att först i  en  senare framtid begagnas.`  5:o  
Samma Herres Brefvexling med  Svenska  Generalerne under samma cam-
pagner. Likaledes  af  hans Enkegrefvinna till  Åbo  Academien förärad 
och med hennes sigill förseglad.  6:o  Anteckningar  af  frami. Cancellie 
Rådet och Ridd.  Schönberg  om hans lefnads omständigheter, och de ti-
ders politiska värf, i hvilka han deltagit.  7:o  Min egen enskilda  eorres-
pondence,  som i  en  framtid torde upplysa några  af  min tids politiska hän-
delser samt isynnerhet Finlands  Historia  Litteraria. — Kistan hvari dessa 
papper förvaras, torde få ställas i Academiens Ararium med åtecknad på-
skrift att ej få öppnas förr än år  1900.  — — — Slutligen öfverlemnas 
härhos till Academie Bibliotheket ett Convolut med hvarjehanda antecknin-
gar dels otryckta, som upplysa framl. Canc. Rådet Porthans biographie".  

Det hade i sanning icke firats många minnesfester i  Finland  tidi-
gare än man ihågkom sekulardagen af Porthans födelse; så ingår i Borgå 
Tidning för den  9  November  1839 en  påminnelse å första sidan, att „Grund-
läggaren" af den finska historien hade födts för  100  år sedan; samma 
dag firades i Helsingfors med  en  fest, vid hvilken verser upplästes (ingå 
i Borgå Tidning för  7/12  1839).  — 

Redan den  28/11 1804  — först i Augusti  1805  utgick Tengströms 
upprop till insamlingen — utsände Domkapitlet i Borgå cirkulär af inne-
håll, att sedan från många håll propositioner inkommit till Åbo att resa 
ett monument till hågkomst af framl. kanslirådet Porthans många och  

1)  Bland desse sakerl.  1  bundt bref ifrån  en  anonym  1793-1800.  
Jfr Lagus företal  tili  II  del.  af H. G. Porthans bref till  M.  Calonius.  
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af4orda förtjenster om vetenskaperna, om akademin, dess ungdom samt  
hela  vår finska fosterbygd i hvilket afseende subskription redan blifvit 
öppnad — så och i anledning  af  biskopens  Dr Jac.  Tengströms begäran i 
skrifvelse  af  den  20  Nov.. anmodades kontraktsprostarna att utfärda sub-
skriptionslistor, hvarå de, som känna hvad  hela  landet är skyldigt åt  en  
i sitt yrke så utmärkt man, kunna anteekna sig.  Af  insamlingen bestäl-
des den marmorbyst  (af  Sergel), som aftäcktes i  Åbo  Akademiebiblio-

tek d.  14  Dec.  1816.  — Rörande insamlingarna för Porthans staty äro 
detaljerna utförligt skildrade  af  statsrådet Wilh. Lagus (Strödda blad II: 
Hvad man gjort för Porthans  minne).  — Då statyn aftäcktes i  Åbo,  firades 
bl. a. i  Borgå  d.  9/9  1864  fest i anledning deraf.  

W.  Lagus uppgifver i fråga om Porthans graf i sin sak- 
rika uppsats „livad man gjort för Porthans  minne"  (Stödda 
blad II, p.  39)  att, då det nya akademiehuset blef begagneligt, 
raserades det gamla; härvid nedmyllades Porthans närbelägna 
graf och dess minnessten fÖrkom. Ar  1817  yrkade Prof. J. Fr.  

Wallenius  i konsistorium att grafvens plats och läge bestämdt 
skulle utredas och tills vidare med något säkert märke beteek-
nas. Men saken råkade i glÖmska och  alla  spår  af  den Por-
thanska grafven försvunno således redan för den närmaste 
samtidens blickar. Uti brefsamlingen bland de Alop. Apren 
finnes ett bref, dateradt H:fors d.  19  Maji  1825  från Magn. 
Alopxus (som då satt i den i  Helsingfors  samlade skolkomi-
tén) till hans broder  Carl Elias,  uti hvilket han bl. a. säger 
„— — —  en  provisionell Luthersk kyrka  1)  kommer att  af  träd 
uppfÖras på den härtill brukade begrafningsplatsen, här nära 
intill i nystaden.  Den  skall  vara  färdig  1826  om hÖsten. — 
Flere lik rubbades. — I anledning deraf hÖrde jag nyss berät-
tas, att då  Åbo  kyrkgård planerades, kördes mull och ben och 
hufvudskålar lasstals bort på vederbÖrandes åkrar — också på 
Biskopens och Domprostens åkrar. Sjelfvaste Caneellie Rådet 
Porthans ben skola blifvit bortsläpade ifrån dess hvilorum på  
en  Tobaksåker — — —." Vid Finska Litteratur Sällskapets 
årsdag  16 Mars 1854  väekte  Matthias  Akiander fråga om upp-
resande  af  ett värdigt monument på. Porthans graf och yttrade 
bl. a.: „När nu stället för Porthans graf redan under vår tid  

1 )  D.  v. s.  Helsingfors n.  v.  Gamla Kyrka. 
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är okändt af de flesta bland nutidens menniskor, kan man väl 
då hoppas, att någon enda menniska i hela landet skall femtio 
år härefter känna ens så myeket, -  som man ännu i vår tid har 
sig bekant - — —." År  1861  upptogs frågan ånyo såvål i kon-
sistorium Aead. som i tidningspressen, och omsider åstadkoms  en  
enkel grafsten placerad på grundmuren af det gamla aeademie-
huset några famnar österut från det ställe, der sannolikt, den 
,store fosterlandsvännens stofthydda hade jordats. Man appli-
cerade stenen så, för att ej rubba de på kullen befindtliga trä-
den.  (Lagos  a. a. p.  63). 

En  ödets lek: man har sig- noga bekant platsen hvar i 
Finlands vida ödemarker Porthan föddes _ genom tradition 
ur det enfaldiga folkets läppar; men obekant är, hvar hans 
stofthydda hvilar, ieke ens har man uti gamla Åbo med till-
hjelp af vårt lands lärdaste vetenskapsmän lyekats med full 
säkerhet bestämma stället der hans graf öppnades, än mindre 
säga hvar hans ben nu ligga kringspridda. 



Förteckning öfver  Åbo  domkyrkas prebenden 
och Kungl. Majestäts Arf och Eget 

i  Finland 	 från 155o=talet. 

Från  Svenska  Riksarkivet. Kongl. Majestäts Arf och Eget 
i  Finland 1537-1574.  

Meddelad  af  K. G. Leinberg. 

Doomprowestens Pr bend2e godz j  Åbo.  

✓I Vplingo godz j Reeså sokn. Vpalingo. 
Reso 
	

Lålala godz j Reeså sokn.  
Kauppila  godz j Reeso sokn. 

Rusko 
	

Taimo godz j Ruskå sokn. 
Nousis 
	

Hergensilme godz j Nousis sokn. 
Rusko 
	

Lechtimäkj godz j  Rusko  sokn. 

S.  Karins  s. 	Rije torp j  S.  Karins Sokn. Piicke härede 
Kumegårdz län. aff Vlffzby stadh Saltgrön Lax  1%2  t:a 

Halicko kirkio, Taxa p:r . .  20  

Kimitto kirkio Stadga pen:r .  40  
Tiende  Rog  . . . .  10  p:d  2  sp. 

. 	6  p:d  41/2  sp. 

10 st:r 
Än är Ängiar vnder samme preebenda, voxe wid pass, som 

här effter scriffuit står.  
r  Hergien  silmä 	 1 	Lass 

j • Reeso 	I. Vplingå 	 11/2  lass 
j Reeso aff 	Taijmå 	 äng  11/2  lass 	höö 
j Reeso 	• Kaupila 	 1 	lass 
j Reeso 	Lolala 	 3 	lass 

Tiende Korn . . 
Stadga Smör  16  t:r 

Vtaff samme kirkie Tiend til Slaeht 
Låmb 	  



Lemu sokn.  

j vemo häredt 
Vemo 
Töffuesall  
Rusko  

S. K. sokn. 

äng Aff 

13 1 
1  

lass hÖö.  
1/2  
1!2  

Runos 
Papumäki  
Käsken  rauma 
Kanungila 
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0  
Sanct Karins preebend godz j Åbo. 

Masko hä-
redt.  

S.  Karins  S.  
Masko 

Aff 

Än är 
meent. 

Oiiekula godz j  Lemu  Sokn. 
Heijwois godz j  Lemu  Sokn  
Annat  godz ibid. 
Tridie godz ibid. 
Lembos godz j  Lemu  sokn  
Annat  godz ibid. 
Kåuala godz i  Lemu  sokn. 
Wastila godz j  Lemu  sokn. 
Tenhoila godz j  Lemu  sokn.  
Annat  godz ibidem. 
Runos godz j  Lemu  sokn. 
pottis godz j Wemo sokn 
Ketarsalmi godz j Töffuesall 
Paiunäki godz j  Rusko.  

1  Räntämäkj godz j  S.  Karins sokn.  
1  Kastu godz j Wårfrukirkie sokn. 

Numis godz j  S.  Karins sokn. 
Yrois godz j Masko sokn. Irois. 

J
Nyby kirkie stadge pen:r . 	50 IA  
Pelkene kirkie stadge pen:r 	10 .16 

S.  Karins . kirkie stadge p:r 	.  15  . 
vnder  S.  Karins praebendae ängier, som woxe 

— Heivois. 

— Lempois. 

pottis.  

ge- 

Virmo S. 

Helgekårss pr2ebendae godz i Åbo. 

Mijllikyle godz j Wirmo sokn. 
j  Karhula  godz j Wirmo sokn. 
i, 

 
Laduais godz j Wirmo sokn. 
aff Wohenåija äng höö . .  11/2  lass. 

~ 



Reso Sokn 

Virmo S. 
Töffuesall S 
Vemo S. 

Reeso S. 

Lund S. 

Pemar S. 

Sagu S. 

.  S.  ' Karins  S  

Letala  S.  
Masko  S.  
Sagu  S.  
Halicko  S.  
Pargas  S.  

Offuer 

Tulos  S.  

Hagu. 

Vårfrukirkie  
-S.  eller Rän-

tämäkj 
Pargas  S.  
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Sancti  Petri  Prbenda j  Åbo.  

Pålala godz j Wårfrukirkie sokn. 
Huchkoila godz j Wårfrukirkie sokn. 

VKiriala godz j Pargas sokn. 
Aff Letzala äng hÖö . . .  1  lass. 

Nijekorss praebendze godz j Åbo. 

I

Somersal godz j Reeso sokn. 
Haugnis godz j Reeso sokn. 
Lanckis godz j Wirmo sokn. 

. Jenpile godz j Töffuesal sokn. 
Taskala godz j Wemo sokn. 

~ 

Petäiäsinäkj godz j Reeso sokn. 
Tåra  w  årj godz j Reeso sokn. 

jRantala godz j  Lund  sokn. Piike häredt.  

l  Nålemo godz j  Lund  sokn. 
Munekila godz j Pemar sokn. 
Sandöö godz j Sagu sokn. 
Annat godz ibidem. 

{~

Ruskulla godz j Sagu sokn. 
Danskulla godz j Sagu sokn. 
Lemunäs godz j  S.  Karins sokn. 
Kärkis godz j  S.  Karins sokn. 
Maluo godz j Letala sokn. Maluos. 
Kackarais godz j Masko sokn. 
Kåskis godz j Sagu sokn. 
Patarautala godz j Halicko sokn. 
Träskeby j Pargas sokn. 

häredt j Tawesthuuss länn, 
( Sav ela godz j Tulos sokn. 

Tåivala godz j tulos sokn. 
Sörientaka godz j tulos san. 

{
Ååkerlala godz j hagu sokn. Hauhu. 
Terwakoski torp j hagu sokn. 
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0  
Trium Regum Praebendaegodz j Åbo. 

Virmo  S. 	Sorsala j Wirmo sokn. 
Nousis  S. 	Athola godz j Nousis sokn. Atöla. 
Räntämäkj 	Rauneståla godz j Wårfrukirkie sokn. 
Masko  S. 	Aioisten  pää  godz j Masko sokn.  
S.  Karins  S.  Litois godz j  S.  Karins sokn. 
Euffra  S. 	Sorckis godz j Euffra sokn.  

S.  Karins  

Lund S.  

Pemar S. 

Halicko S. 

Vskela S. 

Bierno S. 

Sanctj Henricks praebendae godz j Åbo.  

S.  Rättis godz j  S.  Karins sokn. 
j Tieensuu godz j  Lund.  sokn..  
1  Wangiöö godz j  Lund  sokn. 

Korkikylä godz j Pemar sokn. 
Askala godz j Pemar sokn. 
Annat godz ibidem. . 
Moisio godz j Pemar sokn. 
Annat godz ibidem. 

I Tamisto godz j Pemar sokn.  
1  Nakunilla godz j Pemar sokn. 

Poottula godz j Halicko sokn. 
Laiterla godz j Halicko sokn. 
Kanamäkj godz j Halieko sokn. 
Annat godz ibidem. 
Tridie godz ibid. 

j
Korwenpää godz j Halicko sokn. 
Bådzholm godz j Halieko sokn. 

( Öijde godz j Halicko sokn. Ödiå.. 
Kusiiåki godz j Vskela sokn. 
Yliskylä godz j Bierno sokn. 
Annat godz ibidem. 
Yliskylä böle j Bierno sokn. 
KantarbÖle godz j Bierno sokn. 
Sormiala godz j Bierno sokn. 
Annat godz ibidem. 
Erffuelä godz j Bierno sokn. 
Annat godz ibidem. 
Tridie godz ibidem. 
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Fierde godz ibid. 
Tanhukylä godz j Bierno sokn. 

Bierno  S. 	
Annat  godz ibidem. 
Leehtinittu godz j Bierno sokn.  
Annat  godz ibid. 
Huetis godz j Bierno sokn. 

( Pungböle godz j Kimitto sokn. Pungböle. 

Kimito  S. 	J  Annat  godz ibid. 

l

Miösund godz j Kimitto sokn. Miösund.  
Annat  godz ibid.  

Kisko  S. 	
I Kirkieby godz j  Kisko  sokn.  
l  Annat  godz ibid. 
( 4ttkulla godz j Sagu sokn. Otkulla. 

S~  u S. 	
I Kurkisall godz j Sagu sokn. 

~ Låålala godz j Sagu sokn. 
I Såådaböle godz j Sagu sokn. 

• 	Piikkiö  S. 	v  Hepoiåki godz j PijkiÖ sokn.  

Lemu  S. 	
I Jerffuis godz i  Lemu  sokn.  
1  Annat  godz ibid. 

Virmo  S. 	Hetamäkj godz j Wirmo sokn. 

Vemo  S. 	
I Rahiekala godz j Wemo sokn. 
k Yleierffuj godz j Weino sokn. 

- Masko  S. 	Kurittula godz j Masko sokn. 
Letala  S. 	Padhos godz j Letala sokn.  

Rusko  S. 	f  Auuas godz j  Rusko  sokn. 
k Wachtila godz j  Rusko  sokn. 

Räntämäkj I Auuais godz j Wårfrnkirkie sokn.  

l  Annat  godz ibid. 
Pöijtti  S. 	Kemperla godz j PÖijtti sokn. 

Än haffue the upburit Canicke tiende aff  tree  
praebender, •som är dompröuwestens,  S.  Johannis och  
S.  Karins. 
Löp. gemeent 	  8  pundh årligen. 

Höö som haffuer lijtt til Sanctj  Hendrix  pr2ebende. 
j Masko 	aff •Kurittula äng hö 	1 1;'2  lass 
j  Lund 	aff  Tiensuu  äng hö . 	1 	lass 
j  Rusko 	aft  Rusko  Auuas äng 	1 1/2  lass 

- j Pemar 	aff Tamisto äng hö . 	1/2  lass 
j Pemar 	aff Tupi nittu äng . 	1/2  lass 



Lemu S. 

Virmo S. 
l 

Rentämäkj S. { 

S. Mortens S. 
Pijkiö , S. 

Pemar S. 

Lund S. 

t 
S.  Karins  S. 
Salo S.  Ha-
lieko häradt. { 

Vemo S. 
Nousis S. 

— 249 —  

j Piicke 
	

I aff Kirnula äng 	  1.'2  lass 
j  Lundh 
	

aff Sijlckula äng hö . . . .  1  lass.  

Siälegårdz praebend2 godz j  Åbo:  

Häijkijlä godz j  Lemu  sokn. 
Metois godz j Wirmo sokn. Metos. 
Kurikylä godz j Wirmo sökn. 
Domarla godz j Wemo sokn. 
Himois godz j Nousis sokn. 
Koskinurmj j Wårfrukirkie sokn. 
Jäkärlä godz j Wårfrukirkie sokn. 
Dolnarlila godz j  S.  Morthens Sokn. 
Haduala godz j Pijkiö sokn. 
Nautila godz j  Lund  sokn. Nautila.  
MännistÖ  godz j Pemar sokn. 
Numispää godz j Pemar sokn.  
Penile  godz j  S.  Karins sokn. 

Närwälä godz j Salu sokn.. 

j S. Morthens s. 
j Wårfrukirkie s. 
j Lund Sokn 
j Pijke sokn 
j Pemar- sokn 

HÖö til Siälegärden. 

Domarla äng . . .  1  lass  
Koske nurmi  äng .  1,1712  lass 

aff Nautila äng . . 	1 	lass 
Soonpoija äng 	1 1/2  lass 
Numepä äng . 	1/2  lass  

Vemo S. 

Virmo S. 

Lemu S. 

Masko S.  

Saneti  Johannis pr2ebendae godz vtj  Åbo.  

( Rahkamala godz j Vemo sokn.  
Annat  godz ibidem. 

{
Numepää godz j Wirmo sokn. 
Harais godz j Wirmo sokn. 
Helala godz j  Lemu  sokn. 

J Sobola godz j Masko sokn.  
Annat  godz ibid. 

E Joa godz j Masko sokn. 
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Rusko  S. 	f  Mertilä godz j  Rusko  sokn. 
~ Hijdenwainio godz j  Rusko  sokn. ' 

Räntämäkj 	Raunistala godz j Wårfrukirkie  S.  
Reeso  S. 	- Viala godz j Reeso sokn. 

Pemar  S. 	Maiakalma godz j Pemar sokn. 
( Böle godz j Pemar sokn.  

Perna'. S. 	) Helseberge godz j Pemar sokn. 
~ Mariawoorj godz j Pemar sokn. 

Aff Pijttis kirkio Taxepen:r .   20 /4  

Smör 	  10  t:or 

Lax 	  2  t:or  

1100  
j Masko  S. 	Sarenoija äng 	  1 1/2  lass 

j  Rusko  S. 	Karingo äng 	  11/2  lass 

j Pemar  S.  . Helseberg äng 	  1 1/2  lass. 

j Reeso  S. 	Terärautala eng  	 1 1/2  lass 

Sanct Anna  prebend  godz j  Åbo.  

Reeso  S.  - 	Mettelä godz j Reeso sokn. 

Virmo  S. 	Tursanpärä godz j Wirmo sokn. 
• S.  Karins  S.  Suickila godz j  S.  Karins sokn. 

Nousis  S. 	Numis godz j Nousis sokn: 
Vemo  S. 	Kelho godz j Vemo sokn. — Kelho.  

S.  Karins  S. 	Letois godz j  S.  Karins sokn. 
( Röffuarnäs godz j Pargas sokn. 

Pargas  S. 	i  Annat  . godz ibid. 
j Fagerkulla godz j Pargas sokn. 
E  Annat  godz ibid. 

Till  mines  haff:r Lilas By någre äxlgie st:r som 
K. M:tt tillkommer iffro Fagerkulla, ther vtaff 
vtgöre the årliga pen:r  246 1  Öre.  6  d:r  

Saga S. 	Padas godz j Sagu sokn.  
1100  

Aff Suikila äng 	  1 1;  2  lass.  

Åbo  Clösters godz. 

Rentämäkj  S:  Halis godz j Wårfrukirkie sokn.  

S.  Karins  S. 
 { Kulho godz j  S.  Karins sokn. 

Tigilsaall godz j  S.  Karins sokn.. 



Saga S.  

Halikko S.  

Halicko S. 

Kongola 

Kimitto S. 
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Raumo  Klösters landbönder. 

Lappo S. 
Lolila godz  j  Lappo  solen j  Weino häredt.  

1  Souekais godz  j  Lappo sokn. 
Aff Raumo kirkie  Taxa  . . .  16  .  

K. M:tts arff och egitt j  Finland.  

Först vdj Tawesthuusslänn. 

J Visunde gård j Hattula sokn oeh häredt.. 
Vallenperä Torp j Hattula sokn. 

I
I 

 Gamble  gårde j Lampis sokn.  
Annat  godz ibid. 

Lamppis  S.  P  Paaekoijla godz j Lamppis sokn.  
1  Penisto godz j Lamppis sokn.  

Nippala 	- I Nipala godz j Lamppis sokn. 

Åbolänn,  Söder  Finland. 

VI Melthola godz j Pemar sokn. 
~ Achoijs godz j Pemar sokn. 

gaffz Niels I 
Miekelssonför ~ 	 • 

Laustila godz j Sagu sokn. 
Holm  gårde 

 Salmis godz j Sagu sokn. 
wid Wlffzby. 

Saga S. 

Hattula S.  

Pemar S. 

Hallela godz j  Saga  sokn. 
Annat godz ibid. 
Torckila godz j Halicko sokn. 
Annat godz ibid. 
gård skall fogte sware på Vlffzby gård:. 
Walttila godz j Halicko sokn. 
Koekila godz j Halicko sokn. 
Kijroijla godz j Halieko sokn. Kiriala.. 
Annat godz ibid. 
Kongoila godz j Halicko sokn. 
Strööm godz j Kimitto sokn. 
Annat godz ibid. 
Treskeby godz j Kimitto sokn.. 
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Pargas  S. 	Kårlax godz j Pargas sokn. Korlax.  
Lund S. 	Rauckala godz j  Lund  solen.  

S.  Mortens  S.  Eura och Håros ibid. Horis.  
Kallela  godz j  S.  Mortens sokn. 

Bierno  S. 	Kårssgård j Bierno sokn. Korsgård. 	• 
Jtem är vnder Saustila godz j Söder  Finland  
een äng, benempd Luehtanittu, bär årligen ge- 
meent 	  11  lass. 
Vdj Halieko sokn ligger itt BÖle, benempd 

Karasböle 	Zaurla böle.  The  thet bruke skole årligen vt- 
giöra fogten, Smör 	  4  LE. 

Åbo länn Norre Findland.. 

Stoorsaris 	Tursanpäre godz j Wirmo sokn. 
lille  Saris 	Kaskis godz j Wirmo sokn. 
Wirmo  S. 	Annat  godz ibid. 
Vemo  S. 	Sunila godz j Wemo sokn. 

( Sandlax godz j Töffuesall sokn. 
Töffuesal  S. 

1
11  Tammisto godz j Töffuesal sokn.  
t  Söuelax godz j Töffuesall  sok.  • • 

Masko. 	
Hermele godz j Masko sokn.  Annat  ibid. 

t -Danskila godz j Masko sokn. 
Rymettele. 	Wårenpä j Rymettele sokn. 
Nousis. 	Wijrila godz j Nousis sokn. 
Reeso. 	Wadiå godz j Reeso sokn.  
Rusko. 	Wroijla godz j  Rusko  sokn. 
Rendemäkj. 	Raunistula godz j Wårfrukirkie  s.  
Loijmeiåkj. 	Bispala godz j Loimeiåkj sokn. 

Nijgård j Wemo sokn. 	. 
Kådiala j Nykirkie sokn. Karais j Masko, tilöcht Ab etc.  56.  

Påhelais j Masko. Finby j Pargas. 

• 
Konglige Maiestätz wår A. N. Herres arff oeh egit vdj 

Wijborgz länn. 

J Paiiulax -godhs  
l  Pöneköö godz Wijborg. S.  

I
j Wijborgs Sokn. 
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Lydicke godz 
Krijssa godz 
Lieniemj godz 
Moneniemj godz 
Annat godz ibid. 
Vskiniemj godz 
Albrectz öen 
Jurckila godz 
Nurmis godz 
Roopa godz 
Rengos godz 
Bruunsar godz 
Mondos godz 
Ronga godz 
Kuusas godz 
Annat godz ibid. 
Papula godz 
Metthe godz 
Mesola godz 

   

Wijborg S. 

  

j Wijborgs sokn. 

 

~ 

 

     

K.  M. W.  A. N. Herres arff och egit vdj Kumegårdz länn. 

Koijwisto godz j Wlffzby sokn. 
Mölnebolsta j Charis, 
haff:r her Mattz kirkiepresten. 

Praebendae : 
Tesse effterscriffne Godz haffuer Jag  Jaeob  Teijtt anteknat, 
som förseriffuit står aff  Anders  Nielssons Regenskap pr Anno 

ete.  54. 
1. Doomprowestens prwbendae godz j  Åbo 	 7  
2. S.  Karins prebendx godz j Abo 	 18  
3. Helge  Kårss praebendae godz j  Åbo 	 3  
4. S.  Petrj praebendae godz j  Åbo 	 3  
5. Nykorss praebendae godz j  Åbo 	 26  
6. Trium Regum praebendx godz j  Åbo 	 6  
7. S.  Hindrix  prebend  godz j Abo 	 57  
8. Sielegårdz praebendae godz j Abo 	 14  
9. S.  Johannis prarbendae godz j  Åbo 	 16  

10. S.  Annffl praebendae godz j Abo 	 11  



Rendemäkj  S. 
S.  Karins  S.  
Sagu  S.  

~ 
Lund S. 
Halicko S. 

Siunde S. 
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11. Åbo  ClÖsters godz 	 3  
12. Raumo Clösters godz 	 2  
13. K. Mttz  W.  A. N. H. arff och egit öffuer heela  Fin- 

land 	 64  
Summa  godz effter  Anders  Nielssons Rekenskap pro Anno 
etc.  54.  
Nu  will  man hereffter fÖrsÖkie, hvad sedan fÖrbettratt ähr. 
Jn till Anno ete.  56  och  Johan  Nielsson scall Sware till. 
Jteui  will  man her til leggie, the praebend2e godz, som nu 
pro Anno etc.  56  förledne fÖrlentte  wore,  och nu igen kallade 
äre. 

FÖrÖckt j  Johan  Nielssons tid. 

Taipala j Wårfrukirkie sokn. 
Koskis j  S.  Karins sokn. 
Warsala j Sagu sokn. 
NaekbÖle och Griisile j Siundo sokn. 
Tesse  2  godz gåffues uth för Siunde bij gård. 
Sibg-ilä j  Lund.  
Nåkila j Halicko. 

Tesse effterscriffne godz haffue legatt vnder Erehiediek- 
nens praebenda j Åbo. Oeh finnes wara gjordt Regenskap 
före vdj  Johan  Nielssons Regenskap pro Anno etc.  55.  

( Kirkieby godz j Sawu sokn. 
( Wattis godz j Sawu sokn. 
, Korwala godz j Sawu sokn.  

1 
 Padas godz j Sawu sokn. 
Annat godz ibid.  

t  Ylistera godz j Sawu sokn. 
Monos godz j Lemo sokn.  

S.  Karins  S.  Warniemj j  S.  Karins sokn. 

Rendemakj  S.  Hallis godz j Wårfrukirkie sokn. 
Annat godz ibid. 
Alakijle godz j Wårfrukirkie sokn. 

j Toppos godz j Nousis sokn. 
Numis godz j Nousis sokn. 

Sagu S. 

Nousis S. 
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Janackala S. 

Kaluola S.  

Sund  S.  

Jomala S. 
Saituiik S. 

Tawesthuuss län. Janackala sokn. 

f Tärwekoski torp j Janaekala.  
Napila godz j Janaekala sokn. 
Keikala godz j Kalwola Sokn. 

Åland Sund Sokn.  

1  BiÖrneby godz j Sund sokn.  
l  Annat godz ibid. 

Yterby godz j Jomala sokn. 
Benga godz j Saltuiik sokn. 

Helge Lekamens prebendw. Piicke häredt. 

Kaskis godz i Puke sokn. 
Rungo godz. 
Annat godz ibid. 

Puke  S. 	
Tridie godz ibid. 	

j Puke sokn. 
Haduala godz. 
Kåros godz. 
Teppola godz. 
Kawalt godz.  

f  Paimala godz j Wårfrukirkie sokn. 
Annat godz ibid. 

Rendemäkj  S.  Haihu godz. 
MijllikÖle godz. 
Niuskala godz. 

Reeso  S. 	Sijlttile j Reeso sokn. 
Masko  S. 	Jmmala godz j Masko sokn. 

- 	( Tauistala godz j Wirmo sokn. 
Lenackala godz. 
Hirmus godz. 
Ronkallio godz 

Virmo  S. 	
Karkus godz. 
Halois godz. 
Karlais godz. 
Annat godz ibid. 
Heickilä godz. 
Koijuisto godz.  

l 



Saltuiik S. 

Masko häredt. 
Lemo  S.  
Reeso  S. 
Lund S. 
S.  Karins  S.  

Kumo godz. 
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Virmo  S.  

Vemo  S.  

Letala  S.  

{

Antiekala godz. 
PalokÖle godz. 
Hermelax j Wemo sokn oeh härede. 
Palttila j Letala sokn. 
Annat gods ibid. 
Sijttisgodz j Letala sokn. 

Åland. 

SildöÖ godz j Saltwiik sokn. 

Wårfru praebenda3 godz j Åbo. 
Hukas j Lemo sokn. 
Wengo j Reeso sokn. 
Hinala j  Lund  sokn. 
Kurala j  S.  Karins sokn. 
Annat godz ibid. 

Kumegårdz  Len.  

Grottila j Kumo sokn. 
Annat godz ibid. 
Tridie godz ibid. 
Fierde godz ibid.  

Wemo S. 

S.  Erici Altaris prwbendw godz j  Åbo,  
som  Steno  Christofferj hafft haff:r. 

Warttesariby i Wemo sokn. 

I
Annat  godz ibid. 
Tridie godz ibid. 
Fierde godz ibid. 
Böle godz j Wemo sokn. 
Gunnarsby godz j Töffuesall. 

J Söder  Finland. 

Rymettele 

Pargas  S.  

S.  Raualax godz j Rijmättele sokn. 
J Nillsby godz j Pargas sokn.  
l  Fagerkulla j Pargas sokn. 
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Vppå  Aland.  

Sund sokn 	Hultta godz j Sund Sokn. 
Kumblinge  s.  Biörnholm oeh Juromåmen j Kumbling sokn. 

Sokne Altaris praebenda godz j  Åbo,  som Kirkieherden  
M.  Knut,  til vnderhold hafft haff:r. 

Rendemäkj 	Wirmusinäkj godz j Rendemäkj sokn. 
Papala godz j  Lund  sokn.  

Lund S. 	Pettis  godz j  Lund  sokn. 
Linttula godz j  Lund  sokn. 

Picke  S. 	Haduala godz j Picke sokn. 
Pargas  S. 	Korlax godz j Pargas sokn.  

S. Georgij 

Rendemäkj 
S. Mortens 
Sagu S. 
Reeso S.  

Altaris praebenda godz j Åbo, som kirkieheerde  
M.  Knut j Åbo hafft haff:r. 

Kärsämäkj godz j Rendemäkj sokn. 
Oriele godz j  S.  Mortens sokn. 
Sodemna godz j Saghu sokn. 
KäkÖle godz j Reso sokn.  

S.  Sigfridj praebendae godz j  Åbo,  som Dns Bartoloineus 
Christofferj  Montanus  in til Anno etc.  56,  til 

vnderhold hafft haff:r som skolmestere 
är wid Helssingefårss. 

J Nor  Finland.  

Rendemäkj  S.  Aningos godz j Rendemäkj sokn. 
Reeso  S. 	Arola  godz j Reeso sokn. 

J Suder  Finland.  

Luppala godz j Bierno sokn. Luppala. 
Bierno  S. 	Annat godz ibid. 

Tridie godz ibid. 

J. Borgo länn. 

{
Hornhatt godz j Borgo sokn. 
Annat godz ibid. Borgo S. 



S.  Karins  S.  

Pargas  S.  
Rusko  S.  

Vemo S. 

Pemar S. 
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J Wijborgz län. 

Pihlaiåkj godz är nu  deft  i tu j Wierlax  S.  
Haili godz i Wierlax sokn. 

Jtem Ledhsala äng j Reeso sokn, icke langt 
ifrå gÖdiickele, Jöre Finckes gård, renttar stundom  
12  lass, stundom  13  lass oeh ändoeh utan fÖr la-
dune  döss [? = dörr] vm  7  eller  8  lass. 

Tesse effterseriffne godz haffue legat vnder  S.  
Laurentij prwbenda j  Åbo,  oeh  M.  Mickel  Agrieola  
haffuer  them  hafft till vnderhold.  

Vierlax  S.  
haffue gott 

åle fiskie. 

( Auuas godz j  S.  Karins sokn. 
I  Rauuala godz j  S.  Karins sokn. 

Pisu godz j  S.  Karins  s.  
Annat godz ibid. 
Wilkila j  S.  Karins sokn. 
Hamara godz finnes ieke vdj  M. M.  Register. 
Toijas godz j Pargas sokn. 
Peijas godz j Merttileby j Rusko sokn.  

f  Wanhapappila godz j Wemo sokn.  
1  Mijlliköle j Vemo sokn. 

Cusiworj j Pemar sokn.  

S.  Bartolomej praebendae godz j Åbo, som  Michel Agricola  
haff:r hafft til vnderhold. 

Pikke  S. 	Saluila godz j Piicke sokn.  
Lund S. 	Cahlaiåkj godz j  Lund  sokn.  
S.  Karins  S.  Aschas godz j  S.  Karins sokn. 

Tesse effterscriffne godz haffuer  M.  Miekel än 
nu, som salige Bisp Morthen hade tilförende. 

Kårås j Wårfrukirkie sokn. 
Rendemäkj  S.  Jänissarj 

Maenpä 
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Sokne Altar prebenda j  Åbo,  Som kirke-
heerden ther samestädz sig till vnderhold haffuer, 
Räntadhe vdj allehanda partzeler, Anno etc  56  
hvilka Borgerne  mesta  dels ther till kÖpt haffua. 

Rendemäki 

	

	Thet fÖrstha j Rendemäke Sokn Benemdt 
Wirmusmäki Skifftes Landboe Therföre  gaffs  itt 
annadt lithz godz och  30 marcher  j penningar. 

Räntar 	  Inuentarium.  

Lund S. 	I  Lundh  sokn Papala Skifftes Landboe. 

Räntar 	  Inuentarium.  

Lund S. 

	

	Pettis  j Samma Soknen TerfÖre är giffuit 
itt lithz Torp Benemdt Munekila j Pemar sokn 
sampt med några penningar Skifftes Landboe.  

Lund S. 

Räntar 	  Inuentarium.  

Lintula  itt Torpp ibidem afsundrat, jfrå for-
nemda  Pettis,  Skifftes Landboe. 

Räntar 	  Inuentarium. 

Piicke  S. 

	

	Haduala j Pieke Sokn Skifftes Landbo Ther-
fore är giffuit anno  1422  itt annadt godz benemdt  
Kunnes  j Bierno sokn, Oeh femtijo  marcher  redhe 
penningar. 

Räntar 	  Inuentarium. 

Korlax 	Item  haffuer kirkieheerden teslikesth här j 
Pargas  S.  Stadhen itt lithet Torpp Benemdt Korlax j Parghas 

solen, Hwilckit Borgerne plägedhe fordom brwke j 
theres Gilde, Men sedan samme Gillet affiagdes, 
gåfve the thet Torpedt på Konungl. Ma:ttz godha 
behagh Sijnom Kirkie tijenere till någon hielpp 
och vnderholdning, Såår altz om åhret Rogh oeh 
wår säädh till hopa  otto  spann. Rentedhe 	 

Sanctj Georgij Altaris prebenda som Kirke-
heerden j for:de Abo oeh haffuer vtaff Konungl:. 
Ma:tt  w.  A. N. Herre, Sijgh och sijne Caplaner 
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till nödtorfftigh vnderholdningh, Renthede Anno 
ete.  56  vtj allahanda partzeler, aff thesse  4  effther:ne 
godtz. 

Rendemäkj  S. 	Kärsemäki j Rendemäkj sokn Skifttes Landbo. 

Räntar 	  Inuentarium. 

S. Mortens S. 	Oriele j Saneth Mårtins sokn skifftes Land- 
boe. 

Räntar 	  Inuentarij Boschap. 

Sagu  S. 	Sodenma liggiendes j Saghw sokn stadga 
Landbo, Renther årliga. 

Reeso S. 

Räntar 	  Inventarium. 

Käkele j Reeso sokn Stadga Landbo Giffuer 
årliga. 

Penninger, Krampsill ete. Inuent. 
S:ti Sigfridi Altaris Prebenda  then  haffuer 

hafft Bartoldus Christophori Scholmestare i Helsin-
gefors sig til wppehelle effther Konungl. M:ts wår  
alder  N. Herres gunstigh efftherlatilsse oeh ligger 
ther - först till  5  skiptes godz oc renttha stundom 
meer oc stundom mindre som her epther seriffuit 
ståår pro Anno  155.  . 

I norffinlandh. 

Rendemäkj Sokn. Aningos vid Åbo j Rendemäkj Sokn. 

Rentar 	  Inuenta.rium. 

Reeså sokn. 	Arola  godz j Reeso sokn. 

Rentar 	  Inuentarium. 

I Suderfinlandt. 

Bierno sokn. 	Lupola by j Bierno sokn  3  bönder för hvarje. 

Räntar 	  Inuentarium.  

Borgå  sokn. 	Hoornhattula i Borgo sokn  2  bÖnder. 

Räntar 	  Inuentarium. 

Vederlaks sokn. Haijli  moot  Wiiborgh  2  bönder. 
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Item  ligger  en  Äng i Reeso Sokn som liidher 
för:na prebende till och renttar stundom meer 
stundom mindre benempd Ledsala äng, ieke longt. 
ifrå Jören Finekes gård Gödickelä.  

Saneti  Erici Altaris Prebenda haffuer Kon:  
M:  Wår aller N: Herre Gunsteliga effterlatitt  Steno  
Christophori oeh äre  alle  Stadga Landboor. Oeh 
haffua the Ingen Inuentarij Booskap. 

Wemå Sockn 

I Norfinland. 

Vartesari by 
Räntar 	  

Ibm  
Erieh  i Bööle 

Räntar . . . . • . . 	 
TÖffuesala Sockn 	Gunnarsby 

Räntar 	  

I Söderfinland 

	

Rymittele Soekn 	Rawalax 

	

Räntar 	  
Pargas Sockn 	 Nielsby 

	

Räntar 	  
Fagerkulla 

Räntar 
Sund Sockn 	 Uppå Åland 

Hulta 

	

Räntar 	  

	

Kumbling Soekn 	B'iornholm oeh 
Juromåmen 

vtgiÖra årligen aff een enb öÖ j fÖr:  ne  Jurmå 
liggendes Stadga Smör tillhopa  4 L.  

Thesse Landbönder  ere  vndher Sancht Larss 
prebende och  them  haffue'r  M.  Mickel hafft til 
vnderholdh. 

Auuas i Sanete Karins Soehn 
Oxar  1  par, Koor  3  st. Fåår  5  st:r 

Rauuala i förbenempde Sochn 
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Oxar  1  par Koor  3  st. Fåår  5  
Pisn  2  godz 

Oxar, Koor, Fåår 
Wilkila 

Oxar, Koor, Fåår 
Toijas i Pargas Soehn 

Oxar, Koor, Fåår 
stor inskriffuit 	Hamara j Wårfrukyrkie Sochn 
vdj  S.  Karins Oxar, Koor, Fåår 

s:n 	Peijas i Mertilebij j Rusko Cappelgäldh 
Oxar, Koor, Fåår 

Thesse LandbÖnder äro j Wemo Soehen 
Wanhapappila 

Oxar, Koor 
Mijllijkijla 

Oxar, Koor 
Cwsiwori j Pemar Sochen 

Oxar. 

Sancte Bertils Praebende 

Salwila i Piicke Sochen 
Oxar, Ko or, Fåår 

Cahlaioki j  Lundh  Soeken 
Oxar, Koor, Fåår 

Aschas j Sancte Karins Socken 
Oxar, Koor, Fåår 

Thesse Landböndher liggia j Wårfrukijrkie 
Soehn och  them  haffuer  M.  Miekel än nu  liike  
som Bisp Morthen hade  them  tilfÖrende medhan 
han leffde. 

Kårås 
Iänisaar 
Maanpää. 
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Saneti  Johannis prebende landbÖnder äre inuenteradhe 
anno  57.  

Wemo Soehn 

Rackamala äre  two  landbönder 

Virmo Soeken 

Numenpe 
.Harais ij för: de Soeken 

Lemmo Soeken 
Helala. 

Masko Socken 

Sopola äre  two  landbönder 
Juua  

Rusko Soeken 
Mertile 
Hidenvainio 

Reso Soeken 
Wiala 

Rendemäcki Socken 
Raunestula 

Pemar Socken 
Maiankalma 
Helseberg 
Alhais 
Böölle. 



Om finske mäns studiiresor i äldre tid. 

Föredrag, hållet på Finska Historiska Samfundets 
årsdag den  9  Nov.  1897,  

af 

K. G. Leinberg. 

Inledningsvis beder jag få nämna, att här i fråga varande 
äldre tid hänför sig till tiden fÖre det finska universitetets 
stiftelse  1640  oeh att ämnet afser vetenskapliga resor, — icke 
vallfärder och dermed förbundna fria studier. 

I. 

De  arkeologiska föredrag, som våren  1897  höllos i  Hel-
singfors af  den framstående svenske vetenskapsmannen, profes-
sor  Oskar  Montelius, voro bland  annat  egnade att sprida ett 
märkeligt ljus öfver norra och södra Europas inbördes förbin-
delser i uråldrig tid. Genom fynd från norden, som gjorts i Ti-
ryns oeh Mykenä, uppvisade föredragaren handelsrelationer 
mellan Östersjöländerna och det gamla Grekland redan från 
medlet  af  det andra årtusendet före  Kristi  födelse, oeh medelst.  
en  annan  bevisning ledde han i dagen sannolikheten  af  dylika 
förbindelser från  en  ännu äldre tid, ända till  2  å  3  årtusenden 
fÖre vår tideräkning. 

Långt senare Öppnade romerska krigshärar allfartsvägar 
från sÖdra till mellersta Europa och Britannien, hvilka vägar 
yttermera underlättade nordboars förbindelser med de sydliga 
länderna. 

Att de äldsta  af  dessa förbindelser afsågo varuutbyte, han-
del, är bevisadt oeh äfven ganska naturligt. Med sin fredliga 
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tendens voro de jämväl egnade att varaktigt befrämja oeh ut-
breda den menskliga kulturen. Vida senare alstrades dylika 
förbindelser  af  krigiska intressen, då nordens vikingar  af  vin-
ningsbegär och eröfringsystnad gjorde strandhugg här oeh 
hear i Europas sydliga länder och så återvände till hemmen 
med stÖrre eller mindre byte. I bredd med de äldre fredliga 
handelsförbindelserna hade doek dessa krigiska relationer mel-
lan norden oeh sÖdern  en  alltfÖr tillfällig och barbarisk karak-
ter för att kunna anses ha bidragit till den menskliga kultu-
rens jämna fortskridande. 

Deremot inleddes med kristendomens framträngande från 
sÖdern till norden de mest varaktiga, på ideela intressen grun-
dade relationer mellan vår verldsdels motsatta regioner, i jämn-
bredd med och till följd  af  hvilka relationer den menskliga kul-
turen stigit allt högre. Förgätas må gerna härvid de kulturella 
missgrepp, som gjordes, då kristendom utbreddes med eld och 
svärd.  

Det  var den romersk-katolska kyrkan, som under medel-
tiden åtog sig och verksamt fullföljde kristenhetens missions-
uppgift för mellersta och norra Europa. Derigenom, att denna 
kyrka lyckades häri, förband hon också på det innerligaste med 
sig och sin styrelse, hvars centrum var Rom, det mellersta och 
norra Europas folk. Från kyrkans styrelse och genom dess 
organgir: prester och munkar strÖmmade då allt andligt ljus till 
folken.  Det  sedan med upplysningens stigande hos dessa väckta 
begäret efter  en  högre lärdom kunde tillfredställas endast ge-
nom uppsökande  af  bildningsanstalter, hvilka genom sagda sty-
relses tillgöranden stiftats i Italien, Frankrike och slutligen  äf-
ven i Tyskland och hvilka främst åsyftade att tillfredställa kyr-
kans eget behof  af  dugliga ledare. 

Häri har man äfven att finna fÖrklaringen, hvarför syftet 
med  alla  nordiske mäns studieresor till främmande länder, un-
der århundraden efter det dessa resor begynt anträdas, var att 
göra resp. studerande förtjente  af  högre värdigheter inom kyrkans 
tjenst. Då sålunda all högre lärdom stod att finna endast hos 
kyrkans tjenare, så fann sig äfven den verldsliga makten nödsa-
kad att för politiska och diplomatiska värf, hvilka erfordrade  
en  större skicklighet, anlita kyrkotjenare med högre bildning. 
I norden var det först  Gustaf  Vasa, som bröt med dessa tra- 
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ditioner oeh använde för sitt kansli och andra politiska upp-
drag kapable personer, hvilka icke antagit sacros ordines.  Der-
med gafs ock uppslaget dertill, att längre fram studiiresor till 
utlandet företogos, särdeles af adlige ynglingar, för att lät-
tare vinna befordran till högre verldsliga embeten. 

FÖr bibringande af det bildningsmått, som i äldre tid er-
fordrades för det stora flertalet presttjenster i vårt land var 
Åbo skola  en  fullt tillräcklig läroanstalt. Liksom vid andra 
domskolor, meddelades äfven här alla de kunskaper och färdig-
heter, som behöfdes fÖr prestkallets utÖfvande, nämligen: kän-
nedom af latinska språket, dess läsande oeh skrifvande (gram-
matica), sång (eantus) och kyrkofest-räkning (eomputus), hvar-
till kom på de sista lärostadierna undervisning i kyrkans ritual 
oeh den kanoniska rättens vanligaste lagbud. Meddelandet af 
sistnämnde faekkunskaper tillkom  en  dertill utsedd medlem af 
domkapitlet, hvilken ock hade sig anfÖrtrodd sjelfva ledningen 
af skolan och deraf kallades scholasticus. 

Med hierarkins utveekling inom katolska kyrkan hade 
emellertid äfven anspråken på presternas bildning stegrats. 
Man ansåg icke mera vanlig skolbildning vara tillräcklig att 
fylla de fordringar, som ställdes på prestakallets utöfvare i de 
högre graderna, utan befanns det efterhand, och äfven i vårt 
land, önskligt, att aspiranterne till kyrkans hÖgre värdigheter 
skulle genom studier utrikes ha gjort sig förtjente af sådana 
embeten. 

II.  

Vid sidan af kloster- oeh dom-skolorna — dessa medel-
tidens första läroanstalter — uppträdde på några orter inom 
de stÖrre kulturländerna enskilde lärare, hvilka erbjödo sig att 
meddela  en  högre undervisning.:' Nyhetens hehag och lyckliga 
lärogåfvor hos föredragaren samlade kring honom flere vetgi-
rige lärjungar, som sålunda bildade  en  skola, hvars rektor var 
läraren. I Paris funnos i 12:te århundradet flere berömde lä-
romästare, hvilka undervisade företrädesvis i filosofi, rhetorik 
oeh theologi.  De  tillhörde dock ieke alla det andliga ståndet. 
Det vidt spridda ryktet om desse lärare såväl som behaget 
af någon tids vistelse i Paris drogo till denna lärdomens met- 

' 
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ropol  en  mängd unge män äfven från länder utom Frankrike. 
Under 13:de århundradet sammanslöto sig sedan de Parisiske 
läromästarn med sina skolor till ett helt med gemensamt sjelf-
valdt öfverhufvud oeh  en  af  dem sjelfva uppgjord författning.  

Den  i Paris sålunda tillkomna institutionen, hvilken be-
nämndes universitet (universitas,  scilieet:  magistrorum  et  seho-
larium) räknade  4  fakulteter:  en  för theologi,  en  fÖr kanonisk 
rätt och  en  för medicin, hvilka också benämndes de  3  öfra fa-
kulteterna, hvarjämte den fjerde, den artistiska fakulteten (fa-
cultas artium, sc. liberalium), fÖrberedde för inträde i de fÖre-
nämnda oeh för sin  del  var fördelad i fyra nationer: den fran-
syska, normanniska, pikardiska och engelska,  af  hvilka dock 
den sistnämnda nationen från medlet  af  femtonde århundradet, 
sedan engelsmännens antal inom densamma alltmer minskats, 
benämndes den tyska. 

Nationerna voro sedan ännu, utom den normanniska, de-
lade i provinser.  Den  engelska nationen sönderföll intill år  
1331  i tvenne provinser,  af  hvilka den ena innefattade ute-
slutande. engelsmän och den andra  alla  öfrige studerande från 
norra och östra Europa. Derefter blef samma nation delad i  
3  provinser: den öfvertyska, hvartill hörde sydtyskar, ungrare,  
slaver  och skandinaver, den nedertyska, som afsåg Lothringen, 
Rhenländerna,  Saehsen,  Norra Tyskland, Holland och  en del  
af  stiften  Utrecht  och Lättich, samt den tredje provinsen, hvil-
ken omfattade England, Skottland oeh Irland med till dem hö-
rande öar (Budinzsky,  Die  Universität Paris, sidd.  31-32).  — 
Då England och Tyskland sedermera i 14:de seklet erhöllo egna 
universitet, så inrättades äfven dessa efter Pariser högskolans 
fÖrebild. 

I afseende på studierna erbjöd den artistiska fakulteten 
vid dessa medeltidens högskolor närmast  en  fyllnad till den 
elementarbildning, som meddelats i kloster- och domskolorna. 
På den grund, som i skolan lagts förnämligast genom latinstu-
diet, anordnades vid universitetet  en  allmänt vetenskaplig läro-
kurs. Ehuru till rangen den lägsta, var den artistiska fakul-
teten för universitetets bestånd doek den vigtigaste, liksom ock 
den största i afseende på både lärares och studenters antal. 
Såsom tillhörande  en  viss nation, räknade sig . ock fortfarande 
hvarje medlem  af  öfriga fakulteter till den artistiska. 



— 268 —  

Denna fakultets egentliga läroämne var  filosofin,  innefat-
tande logik, fysik, naturkunnighet,  psykologi,  metafysik, etik 
och politik. Undervisningen förmedlades genom vissa läroböcker 
på latin, innehållande aristotelisk visdom. Studiet vid ännämnda 
fakultet var fördeladt i tvenne kurser, hvilka hvardera erfor-
drade  11/2  å  2  år.  Den  förra kursen, som innefattade logik och 
fysik, ledde med dertill hörande resumtions- och disputations-
öfningar till baccalariatet.  Den  senare kursen, som omfattade 
de öfriga filosofiska disciplinerna, förde till magistergrad. 

Inträdet vid någon  af  de högre fakulteterna betingades 
regelmässigt  af  fÖrut genomgången kurs i den artistiska fakul-
teten. Undervisningen inom dessa hade emellertid samma ka-
rakter, som inom den förberedande fakulteten, i det att äfven 
här vissa bestämda böcker lästes oeh förklarades. Sålunda väg-
leddes theologerne i den heliga skrifts studium och gjordes 
förtrogne med det skolastiska lärosystemet; så handleddes juri-
sterne i den kanoniska rättens många och invecklade stadgan-
den, medan i medicinska fakulteten Hippokratis och Galeni 
skrifter bildade lärdomens underlag.  Af  dem, som på den ti-
den sträfvade till högre lärdomsgrader, fordrades alls icke att 
på vetenskapens område prestera något nytt, endast att tillegna 
sig hvad som sedan länge fanns färdigt  (Paulsen,  Geschichte 
des Gelehrten Unterrichts, 2:te Auflage, I, sidd.  29-33).  — 
Först genom humanismens och reformationens framträdande la-
des grund fÖr den fria forskningen, för hvilken den förra ve-
tenskapliga klafbundenheten måste träda tillbaka. Dermed er-
höllo äfven universitetsstudierna  en  väsentligen  annan  karakter. 

Såsom  en  integrerande  del  af Sveriges rike deltog vårt 
land ganska tidigt med  Sverige  i försändandet till utrikes ort 
af bildningsökande adepter till mera betydande kyrkotjenster, 
eller rättare sagdt: från  Finland  utgingo tidigt nog, liksom 
från  Sverige,  unge män att i främmande land förbereda sig för 
högre kyrkliga embeten. Doek synes  Finland  ha i detta afseende, 
liksom ofta eljest, blifvit några årtionden efter  Sverige,  enär 
den förste kände svensk, som studerat i Paris, var Bryniolf 
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Algotsson, biskop i  Skara  1277-1317  (Annestedt, Upsala uni-
versitets  historia,  I, sid.  6),  medan den förste kände finne, som 
besökt nämnda studiiortt, var Åbo-kaniken Conradus Conradi, 
hvilken för  550  år sedan eller år  1347  valdes till engelska 
nationens  procurator  vid universitetet i Paris. 

Nämnda försprång  af  några årtionden på denna tid ver-
kade dock, att ojämförligt flere svenskar (jfr. Annerstedt, a. a. 
sid.  9),  än finnar hunn besöka den fransyska högskolan, in-
nan konung  Karl  af  BÖhmen år  1348  instiftade universitetet i 
Prag, hvilket såsom lättare tillgängligt för nordbor blef  af  desse, 
äfven från  Finland,  under de  60  fÖljande åren företrädesvis be-
sÖkt. Ett våldsamt utbrott  af  czeckernas fiendskap mot ty-
skarne vid nästnämnda universitet  (1409)  vållade emellertid, 
att tyskarne oeh med dem äfven nordboarne utvandrade till det 
nya universitetet i Leipzig, hvilket sedan allt vidare drog till 
sig ett stort antal nordbor, bland dem flere finnar. Dock stu-
derade några finnar äfven vid universitetet i  Erfurt,  sedan 
detta stiftats år  1392.  Tidtals besöktes oek ännu under 1400-
talet den franska hÖgskolan  af  några våra landsmän, medan 
likväl den egentliga härden för nordbors, fÖljaktligen också för 
finnars, universitetsstudier under samma århundrade och in i 
den nyare tiden blef det år  1419  stiftade universitetet i Ro-
stoek, dit bland  alla  Tysklands universitet färden från nordan-
länderna giek lättast. Sedan ett  annat  nordtyskt universitet 
stiftats i Greifswald  1456,  blef äfven detta besökt  af  flere fin-
nar. — Sjelffallet blef sedermera från reformationstiden univer-
sitetet i  Wittenberg  för lång tid framåt hufvudorten för nor-
diske, äfven finske, mäns theologiska studier.  

De  vägar, på hvilka våra finske studerande i äldre tid fär-
dades till i fråga varande studiiorter, voro sjelffallet de vanliga  
post-  och handelsvägarne på den tiden. I saknad  af  detalje-
rad kännedom om dessa vägar, kan jag här dock endast antyda 
några orter, som passerades under dessa resor och  af  hvilka 
man i någon mån kan sluta till, huru färden gick. 

I de flesta fall torde från  Finland  vägen till utlandet ta-
gits öfver  Sverige.  Vare sig nu, att färden företogs den vä-
gen eller ock gick direkt till norra Tyskland, så var Lybeek 
den förnämsta landningsplatsen. Derjämte äfven Dantzig och 
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Strålsund  1).  Från enhvar  af  dessa hamnar gick det sedan lätt 
att komma till lärdomsstäderna i Tyskland. Merendels färdades 
man doek till Rostoek öfver Lybeek oeh till Leipzig via Dant-
zig.  Af  dem, som reste till Paris, togs vägen vanligen öfver  
Köln,  medan  en  oeh  annan,  som begaf sig till Italien, torde 
tagit vägen öfver  Augsburg.  

I betraktande  af  den vigt akademiska studier visat sig ega 
för befordran till bättre tjenster på det kyrkliga området, är 
det förklarligt, att resor till utländska akademier företogos  af  
aspiranterne vid mycket olika åldrar. Tidigare gjordes sådana 
studiiresor vid ganska mogen ålder. Sålunda var biskop  Magnus  
Tavast, fÖdd  1357,  väl omkring  30  år, då han inskrefs vid uni-
versitetet i Prag, der han blef baccalarius  1390.  Då han fÖrst  
8  år senare, eller vid  41  års ålder, blef magister vid samma 
universitet, så hade han fÖrmodligen deremellan varit hemrest, 
möjligen oek någon tid uppehållit sig på andra studiiorter i 
utlandet. Ett  annat  exempel från medeltiden  af  enahanda art 
utgör kaniken i  Åbo  Haquon  Andersson,  hvilken fÖrekommer 
såsom kanik sedan  1452,  men först  1458  företog sin utländska 
studiiresa. — I  en  senare tid företogos dylika resor dels redan 
kort efter det skolstudierna i hemlandet afslutats, vid  20  års 
ålder eller något mera; dels voro de studerande vid resans 
anträdande redan tämligen framskridne i ålder. Sjelffallet berodde 
detta senare fall dels på förbättrade ekonomiska villkor, dels på 
senare vaknadt kunskapsbegär eller ock på  en  först vid mog-
nare år tillkommen ärelystnad, som manade resp. klerker att 
söka medelst vidare studier göra sig kompetente till högre 
kyrkliga embeten. Såsom exempel på personer från  en  senare 
tid, hvilka vid  en  ganska framskriden ålder reste utrikes för 
att studera, må anföras : sedermera kyrkoherden i  Viborg  och 
primarius theologix  leetor  vid dervarande gymnasium  Matthias  
Jagobus Tolia, som vid  32  års ålder oeh efter att redan  4  år 
ha varit tjenstgörande prest reste till Rostoek och  Wittenberg  
för studiers idkande. Vidare : Martinus Henriei Stodius, som 
först vid  33  års ålder synes ha anträdt sin studiiresa, hvarifrån 
han efter  4  års vistelse utrikes återvände såsom magister. 
Ganska långt i ålder måtte också kyrkoherden i  Åbo  Thomas  
Laurentii ha hunnit, då han den  5/9  1585  inskrefs vid universi- 

') Grönblad, Nya källor till Finlands medeltidshistoria, sidd.  361, 626.  
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tetet i Helmstädt. Han hade nämligen, innan han  1581  blef 
pastor i Åbo, varit kyrkoherde i Tenala, på hvilket pastorat 
han erhöll konung Johans eollationsbref den  21  juni  1571 1).  

Liksom våra landsmän i äldre tid vid ganska olika ålder 
anträdde sina studiiresor, så förefamns dem emellan mycken 
åtskillnad äfven i afseende på den tidslängd, som egnades åt 
• deras studier vid utländska akademier, beroende på olikhet 
i kunskapsbegär, åtskillnad i andlig kapaeitet, olika ekonomiska 
resurser och olikhet i afseende på resans speciela syfte. Medan 
flere af dem egnade dertill  en  jämförelsevis kort tid af ett par 
tre år, hade exempelvis sedermera biskop Olai Magni vistelse 
vid universitetet i Paris, der han äfven tidtals utfÖrde för-
troendevärf, varit utsträckt till åtminstone  12  år, under hvilken 
tid han gjorde endast ett par korta besök i sitt hemland. —
I många fall blefvo studierna i utlandet icke med ens fortsatta, 
utan återvände de studerande efter någon tid oeh efter der-
under möjligen aflagda lärdomsprof till hemlandet, förskaffade 
sig der befordran och medel till vidare studier, hvarefter 
studiikursen kompletterades under  en  ny vistelse i utlandet. 

Sedan flera för nordbor lättare tillgängliga universitet 
uppkommit, rådde äfven i afseende på dessas besÖkande bland 
våra landsmän  en  stor åtskillnad, i det att  en del  finnar stude-
rade  en  längre tid vid någon viss akademi, medan andra funno 
det lämpligare att besöka flera universitet, uppehållande sig  en  
kortare tid vid hvarje. Det vill dock synas, såsom hade besök 
vid andra akademier först då medfÖrt någon större nytta, när 
man först vistats någon längre tid vid ett universitet och der 
afslutat  en  akademisk lärokurs. 

Iv.  

Beträffande den vigtiga frågan om nervus rerum geren-
darum vid bemälda resor, eller de ekonomiska resurserna för 
resornas företagande, torde det kunna anses såsom säkert, att 
i det jämförelsevis minsta antalet fall den finske studenten 
kunde verkställa resan endast på egen eller hemmets bekostnad.  

1)  Leinberg, Handl:r rörande finska kyrkan och presterskapet.  1,  
sid.  120.  
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Så vällottad var doek redan i sin ungdom Finlands fÖrnämste 
katolske biskop  Magnus  Olai Tavast, som i slutet  af  14:de 
seklet gjorde sin studiikurs vid universitetet i Prag. Antagli-
gen hade äfven biskop Condrad Bitz, utan  annat  understÖd, än 
det som erhÖlls från hemmet, verkställt sin studiiresa till Leipzig, 
hvilken sedermera utsträektes ända till  Bologna.  Likaledes den 
med biskop  Magnus  Tavast beslägtade biskop  Magnus  Nicolai 
Stiernkors äfvensom biskoparne Laurentius Suurpää och  Arvid  
Kurek samt domprosten Powel  Scheel,  hvilka  alla  tillhörde 
fÖrmÖgna slägter och vunno magistergrad i Paris.  En  af Åbo  
kaniker: Haquon  Andersson  synes ock ha rest med egna medel, 
eftersom det är om honom bekant, att han i och fÖr sin 
utländska resa sålde sitt mÖdernegods Vääntelä i Lundo. 

Men i de flesta fall hade de  af  våra landsmän, som i 
äldre tid reste utrikes för att studera, behof  af  andras under-
stöd, hvilka lemnades dem dels  af  enskilde meeenater, dels  af  
kyrkostyrelsen oeh kyrkliga kommuner, dels senare äfven  af  
verldsliga furstar oeh statsmyndigheter. 

Såsom vårt lands förnämste mecenat under medeltiden 
har man att anse biskop  Magnus  Tavast, hvilken ieke blott 
bekostade sin frändes och efterträdares långvariga lärokurs i 
Paris, utan med sina stora jordiska egodelar befrämjade äfven 
andras studier.  En  annan  betydande mecenat för finske stude-
rande under katolska tiden var domprosten i  Åbo  Powel  
Scheel,  som understödde åtskilliga unge landsmän, de der uppe-
höllo sig vid utländska akademier, hvarom deras ännu i behåll 
varande tacksägelsebref till honom bära vittne ').  En  tredje  
person,  hvilken tillkommer stor förtjenst om finske mäns studier 
utrikes, är Finlands fÖrste evangeliske biskop  Martin  Skytte, 
som vid reformationens införande i vårt land efterhand utru-
stade åtta förhoppningsfulle unge finnar fÖr att, efter det de i 
hemlandet afslutat sina skolstudier, vid utländska akademier 
vidare utbilda sig och sedan efter hemkomsten kunna gagna 
sitt fosterland i de embeten, som åt dem anförtroddes. För 
detta ändamål offrade han antagligen äfven egna tillgångar, 
jämte det han för dessa kostsamma expeditioner använde 
disponibla kyrkomedel. 

') Grönblad a. a. sid.  560-561, 626, 628, 630-632.  
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Då från bÖrjan oeh sedan under  en  lång tid våra lands-
mäns  resor till utrikes orter företogos helt och hållet för att 
befrämja den katolska kyrkans i vårt land intressen, med 
påräknad ömsesidig vinst, i det de studerande derigenom sökte 
göra sig kompetente till hÖgre kyrkliga värdigheter och kyr-
kans ledare åter hoppades af dessa aspiranter, efter det de i 
utlandet fullbordat sina studier, erhålla goda tjenster i de 
kyrkliga embeten, hvarmed de betroddes, så var det naturligt, 
att från kyrkans eller egentligen från kyrkostyrelsens sida 
dylika resor, då de syntes lÖftesrika, efter hvad möjligt var, 
befrämjades. 

Förutom de understÖd, som lemnades våra utrikes stude-
rande landsmän af förenämde personer, hvilka tillhörde Åbo 
domkapitel, utöfvade samma kapitel oekså i sin helhet ett 
mycket omfattande oeh verksamt meeenatskap mot unge 
finnar, som fÖretogo studiiresor till utrikesorter. Till detta 
ändamål synes bemälda kapitel redan tidigt hafva anslagit sär-
skilda intrader, hvarför oek medel merendels funnos reserverade, 
då behof gjordes att understödja dylika resor. 

Från Scheelska brefsamlingen i vårt universitets bibliothek 
har GrÖnblad i sina Nya källor till Finlands medeltidshistoria 
(sidd.  557, 627 o. 630)  publieerat några bref från utrikes stude-
rande finnar,  hvilka skrifvelser innehålla de varmaste tack-
sägelser till' Capitulares i Åbo fÖr det understöd de lemnat 
brefskrifvarne. Dels med tillhjelp af förenämnda intrader, 
dels medelst inkomsterna från något af Åbo domkyrkas ledig-
blifna kanonikater och perbenden, då dessas siste innehafvare 
vid reformationstiden aflidit, blef det möjligt för biskop  Martin  
Skytte att efterhand sända  8  unge finnar att studera i utlandet 

Äfven efter den tid, då den verldsliga styrelsen börjat 
bevilja anslag fÖr studier i främmande land åt unge finnar, 
fullföljde Åbo domkapitel sin från äldre tid vedertagna praxis 
att med understöd befrämja hoppgifvande unge mäns theolo-
giska studier vid utländska akademier. Så utvisa Åbo dom-
kyrkas räkenskaper fÖr åren  1589-1591,  att  10  daler utbetalts 
den IO/9  1588  till mester Grels (sedermera rektor Georgius 
Teittus), „som bleff aff Capitulares honom för äredt hans studia  

9  Porthan. Juustens Chronicon, pag.  615.  
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til hielp  then  tijdh han war i Tysklandh",  1)  äfvensom ena-
handa räekenskaper för året  1614-1615  angifva, att åt  Jeremias  
Petri  gafs „till han studiers befordringh peningar —  10  daler".  2)  
Denne  Jeremias  Petri,  som antagligen var son till kyrkoherden

i  

i Pargas Petrus Johannis och broder till kapellenen derstädes  
Johannes Petri,  inskrefs vid universitetet i  Wittenberg  den  6  
augusti  1614.  Vid sin afresa från hemlandet hade han fått 
löfte om understÖdet, hvilket dock först följande år utbetaltes, 
såsom brodrens qvitto  af  den  5  juli  1615  utvisar.  3)  Tidsskillna-
den mellan stipendiatens afresa oeh stipendiets utbetalande 
låter emellertid förmoda, att stundom vid bristande tillgång i 
domkapitlets  kassa  den till utlandet afresande studenten fick 
tillsvidare nöja sig med blotta försäkran om understöd ur 
framdeles inflytande medel. 

Bemälda domkyrkas räkenskaper utvisa vidare för år  
1619-1620,  att  Thomas Thom  den  10  juni  1619  bekom 
„effter reverendi patris episcopi oeh capitularium befalning till 
sina studiers  help,  när han fÖrreste till Tyskland, penningar  —
10  daler", och följande år i april sändes honom  af  samma 
myndighet i samråd med  Åbo  stads borgmästare „till Tysk-
land till hans studiers hielp, emedan han var vthe [ = utrikes j 
stadder, peningar —  20  daler".  4)  Tvifvelsutan var personen i 
fråga  Thomas  Thorax Florinus, som den  23  juli  1619  inskrefs 
vid universitetet i  Wittenberg  och, sedan han vunnit magister-
grad samt återkommit till hemlandet, blef  1623  theologie lektor 
vid  Åbo  skola,  1630  theologus.inferior vid  Åbo  gymnasium och  
1634  kyrkoherde i Vasa och  Mustasaari,  t  1648. Hans  lifs-
gerning motsvarade följaktligen mycket väl de fÖrhoppningar, 
som vid reseunderstödets utgifvande blifvit ställda på honom. 
— För år  1622-1623  fÖrekommer åter i samma räkenskaper  

en  utgiftspost på  20  daler, hvilka den  29/3 1623  gåfvos efter  r.  
capitularium och  w.  borgmästarens befallning  åt Josephus 

') Finl:s Statsark. N:ro  256,  bl.  3 v. 
2)  Bidrag till Åbo stads historia I,  1,  sid.  80.  
') Å. a. samma sida, not.  
4)  Bidrag till Åbo stads historia I,  1.  sid.  91.  
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Gregorii „till  sine  studiers förkofringh när han affreste från  
Åbo  till Tysklandh".  1) 

De  många understÖd, dem  Åbo  domkapitel lemnade finske 
män fÖr deras utrikes studier, erfordrade sjelffallet motsvarande 
tillgångar hos samma myndighet. Sådana bereddes dels genom 
fastställda årliga intrader, dels genom tillfälliga inkomster. 

Såsom  en  ordinarie inkomst, hvilken delvis kunde använ-
das för nämnda ändamål, har man att anse den  del  af  kyrko-
tionden, hvaröfver domkapitlet fick disponera. Om dess  af  
ålder vedertagna användning i angifna syfte innehåller den 
gamla svenska kyrkoordningen  af  1571,  bl. LXXXIII, följande 
bestämning: „Teslikes moste man ock haffua goda, skiekeliga 
oeh flijtiga män till Scholemestare, så framt thetta ärendet skal 
haffua något gott lagh, Therföre skola ock altijdh några  perso-

.  ner aff horart Sticht flere eller ferre, såsom Stichten äro stoor 
til, hållas till studium, både inrikes oe j fremmande land, at 
någre altijd måga svara j förrådh,  them  man til  Schola  embeten 
och hwar ellies behöffues, skicka kan. Och skal thesse Studen-
ters vnderhåld tagas vthaff kyrkiotienden, som till sådana Chri-
steligh bruk, aff svåra förfäder stiehtat oeh lagd är". 

Hvad i detta afseende särskildt vidkommer  Åbo  stift, så 
voro mot slutet  af  katolska tiden  af  detta stifts kyrkotionde 
anslagna till studerandes utrikes resor  18  tunnor smör, hvarje 
tunna beräknad till  12  Lff, nämligen från Lojo  8,  från Viehtis  
4  och från Kyrkslätt  6  tunnor,  af  hvilket  hela  belopp doek 
stundom  2  tunnor indrogos till statsverket. Dessutom uppgifves 
i Agrieolas Register (för  1541)  att smöret från Kyrkslätt var 
kapitlets samfäldta smör, hvaraf stundom gafs understöd åt stu-
denterne, „när icke kapitlet hade någon synnerlig utfärd i Rik-
sens ärende, såsom till Ryssland, eller oeh med biskopen till  
Stockholm,  eller något  annat  samqväm i Riket på kyrkans 
vägnar".  2)  I sjelfva verket var det således blott  10  tunnor  

1)1 S.  a. sid.  98.  Måhända var ofvannämnde Josephus densamme 
som Josephus Laeander Norfinno, hvilken inkrefs vid universitetet i  Wit-
tenberg  den  '5 /12 1623  och den  25  1626  omnämndes bland promoti vid uni-
versitetets i Rostock filosofiska fakultet  (se  Lamberg,  Finske studerande 

vid utrikes universiteter före  1640,  sid.  52).  
'-) Lagus, Handl:r till upplysning i Finlands kyrkohistoria IV, sidd.  

51-52.  
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smör, som var årligen fast anslaget oeh  af Åbo  domkapitel 
kunde disponeras fÖr i fråga varande ändamål. Tillika var det 
medgifvet de med studentsmöret försedde resandeve att tullfritt 
till Östersjöhamnarne utföra och der föryttra sitt smÖr. ') 

Till ordinarie intrader, hvilkas belopp dock ej på förhand 
kunde noga beräknas, hörde oek de medel, som inom försam-
lingarna intill senare tid under namn  af  studentpenningar 
plägat insamlas på vissa  af  kyrkoårets helgdagar. Dertill voro 
i början anslagna apostla- och gångdagarne, tillsammans  11  
under året. Men sedan först gångdagarne och derefter äfven 
apostladagarne indragits, blefvo i stället stora högtidsdagar 
och de  4  bönedagarne under kyrkoåret anvisade till kollekters 
upptagande fÖr i fråga varande ändamål. Sålunda stadgades i 
den 21:sta punkten  af  biskop Rothovii Constitutiones på svenska 
i dessas 2:dra redaktion: „Studente-Penningar skola colligeras 
på  alla  store Fester oeh BÖndagar till deras behof, som i främ-
mande land studera, oeh årligen  af  Prostarne  af  hvart  Contract  
till Capitlet sändas".  2)  Äfvensom i den finska redaktionen  af  
samma Constitutiones: „studentein  raha  pitä koottaman  suurina  
Juhlapäivinä,  kuin  on  Joulu,  Pääsiäis  ja  Helluintai;  niin myös 
Rukous Päivinä, niitten  tarpeexi,  jotka  studeravat  vierailla 
mailla".  3)  Genom särskilda  af Åbo  domkapitel utfärdade eircu-
lär (så  af  den  =1/10 1629,  af  1638  eller  1639  oeh  af  den  30/3  1640)  
både tillsades presterskapet att uppmana församlingarna till att 
gifva understöd åt studerande och anvisades Praepositi att  af  
sina Contractister eolligera studentepenningar samt sedan insända 
dem till domkapitlet jämte förteckningar öfeer det, som från 
hvarje socken influtit. }) Sedan  Åbo  akademi stiftats, var det 
naturligt, att de  s.  k. studentpenningarne disponerades åt fattige 
studerande vid denna högskola, jämte det dylika medel äfven 
sedermera någon gång anslogs åt utrikes studerande, såsom 
synes  af  Abo domkapitels circulär för den  2/. 1685,  der det 
heter : „Som den Collecten, hvilken kallas Studentpenningar,  

Tengström,  Afhandling om presterl. tjenstgörningen och aflönin-
gen i Abo erke-stift,. I, sid.  383,  not.  

3)  Lagus, Samling af domkapitlets i Abo Cirkulärbref  1564-1700,  
sid.  73. 

3) EIandlingar till upplysning i Finlands kyrkohistorie I. sid.  34. 
4) Hällström, Utdrag ur domkapitlets i åbo circulärbref, sidd.  1-3.  
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är isynnerhet deputerad dem, som vid fremmande Universi-
teter sÖka progress i studier oeh  annan  god fÖrfarenhet, så 
anslås den nu åt  en  i Holland vistande Student".  1)  

Såsom tillfälliga intrader, dem domkapitlet kunde dispo-
nera till understöd åt utrikes studerande, har man att observera 
dels inkomster från vakanta prestlägenheter, hvilket redan fram-
hållits, då fråga var om de  8  finnar,  dem biskop  Martin  Skytte 
sände utrikes att studera, dels böter, som fÖr vissa förseelser 
pålades prester. Bland de punkter, hvarom presterskapet med 
Öfverhetens bifall fÖrenade sig på ett möte i Örebro år  1617,  
lyda nämligen 10:de oeh 11:te punkterna sålunda:  „10. The  
Prestmän, som smitta  sigh  medh bolerij,  ware  uthan Presta-
embetet een åhrs tijdh, och leggies i Probban  8  dagar oeh 
böthe åt Studenterne, som utomlands studera,  10  daler, ther 
han ieke myekett fatigh är, och aff Predieostolen göre sijn 
bekännelse oeh bidhje om wänskap.  11. Then  Prest, som 
belägrar sijn tillkommande Hustru, förr än the äro wigde, 
priveras till  en  halff åhrs tijdh och bÖthe till Studenterna  5  
daler, och skonas med Probban, men sijn brist aff Predieosto-
len bekänne, och . begäre wänskap".  2) 

En  eodex, fordom tillhÖrig Helsinge församling, men nu-
mera  Helsingfors  fÖrsamlings kyrkoarkiv, innehåller  en  hand-
skrifven kyrkoordning, antagligen tillkommen mellan åren  1621  
oeh  1628.  I dess 12:te kapitel „Om Präste mÖte" innehåller 

§  8  följande bestämning:  „Then  som vthan lagligit förfall icke 
ähr tillstädes i prästemöthet, skall gifue fÖrst gongon  2  D:r, ähr 
han offtare bortha böthe dubbelt, huillcket skall gifuas fattige 
Studenter som studera i Tijssland".  3)  

Förutom de åtgärder, som  af  kyrkostyrelsen vidtogos för  
alla  dessa understödsmedels hopbringande och fördelning, hände 
det. någon gång att  en  enskild kyrklig kommun lemnade under-
stöd för studier utrikes åt någon inom dess skÖte uppvuxen 
ung man,  af  hvilken samma kommun för sig hoppades fram-
tida gagn.  En  sådan förmån hade slutligen thelogie pro- 

1) Hällström, a. a., sid  5. 
2) Handlingar till upplysning i Finlands kyrkohistorie I, sid.  19.  

Waaranen, Urkunder,  V,  sid.  191.  
$) Meddeladt af pastor A. Neovius. 
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fessor Martinus Henrici Stodius i tidigare år åtnjutit, att döma  af  
en  supplik till regeringen, daterad den  2/,  1634,  deri  Åbo  stads 
invånare vid inträffad kyrkoherdelägenhet utbådo sig Stodius 
till kyrkoherde med dessa ord: „Så begäre wij wthi all wnder-
dånighett och ödmiuekheett i Stadhen igen till wår Sielesör-
jare oeh Kyrekieheerde den hederlighe oeh wällärde mannen  
M.  Mårthen Stodius, huilcken i wår stadh är vpwoxen oeh 
vpttuchtadh wthi Ehrlighe Frije Booeklighe konster, oeh sedhan 
till Wittenbergs  Aeademia  medh Stadzens omkostnadt wthskic-
kadt, till den ända, att han wår  Sehola  oeh Församlingh fÖrestå 
kunde".  1)  

I jämfÖrelse med de rikliga materiela resurser, hvarÖfver 
kyrkan och dess styrelse under katolska tiden disponerat, blefvo 
i norden kyrkans tillgångar genom reformationen oeh den af 
konung  Gustaf  I införda reduktionen af de andliga godsen 
betydligt afknappade. För att fäderneslandet under sådana 
fÖrhållanden ieke skulle återfalla i fullständigt barbari, blef det  
en  tvingande nödvändighet för den verldsliga makten att åtmin-
stone till någon  del  påtaga sig den dessförinnan helt och hållet 
af kyrkostyrelsen handhafda omsorgen om ungdomens förkofran 
i studier. At skolföreståndare beviljades anslag oeh unge män 
uppmuntrades medelst understÖd att resa utrikes och förkofra 
sig i studier. Sådana åtgärder vidtogos redan i någon mån af 
konung  Gustaf  I, dock i hÖgre grad af hans upplysning älskande 
och sjelfve för lärdom berömde söner, hvilka efter honom 
öfvertogo rikets styrelse. Att sonsonen  Gustaf  II  Adolf  oeh 
dennes dotter drottning Kristina än mer sökte inom Sveriges 
rike genom nya bildningsanstalter oeh understöd åt lärdoms-
sökande unge män höja den andliga odlingen och att de gjort 
sig i detta afseende särskildt förtjente om vårt land, är ju 
nogsamt bekant. 

I de förut nämnda åtgärder, hvarigenom biskop  Martin  
Skytte vid reformationstiden sände flere unge finnar till utlan-
det för studiers idkande, var äfven konung  Gustaf  rätt myeket  

1)  Leinberg, Handl:r rörande finska kyrkan och presterskapet, II, sid.  61.  
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delaktig, enär det tvifvelsutan skedde med hans begifvande, 
som för detta ändamål kyrkomedel till ett större belopp blefvo 
anlitade.  Det  är vidare kändt, att vår finske reformator  Michael  .  
Agrieola  hade konungens bevågenhet väsentligen att taeka för 
det underhåll, hvarigenom det blef mÖjligt för den fattige fiskar-
sonen att bevisa sitt fädernesland oskattbara tjenster i kyrkligt 
och literärt hänseende. Att konung  Gustaf  understödde äfven 
andra finnar fÖr deras utrikes studier, framgår  af  ett kunga-
bref, som den  18/, 1549  utfärdades för  Jaeobus  Laurentii  (Teit)  
oeh Ericus Mateij (Herkepä) på tillsammans  8  tunnor smör 
från Lojo och  4  tunnor smör från Viehtis.  1)   Då emellertid 
detta understöd var alldeles detsamma, som det  Åbo  domkapitel 
förut disponerat för dylikt ändamål, så vill det synas, såsom 
hade konungen numera tillegnat sig bestämningsrätten öfver 
detta understÖds bortgifvande. 

Icke utan skäl har man tillskrifvit den relativt sparsamma 
uppmuntran medelst materiela understöd, som konung  Gustaf  
under sin långa regering lemnade lärdoms sträfvanden, hans 
trägna omsorger om rikets ekonomiska förkofran, såsom varande 
ett väsentligt underlag för dess framtida bestånd. Desto mera 
glädjande är det derför, att han gaf sina söner  en  sådan upp-
fostran, att desse i sin samhällsställning förstodo värdera lärdo- 
men och icke tvekade att med materiela understöd befrämja 
den andliga odlingen inom sina styrelseområden. 

Detta var, hvad  Finland  beträffar, synnerligen märkbart 
under den tid  af  konung Gustafs lefnad oeh efter hans död, 
då hans son hertig  Johan  fÖrvaltade  en del  af  vårt land såsom 
sitt sjelfständiga furstendÖme. 

Utrustad med rika själsgåfvor oeh omfattande kunskaper 
sökte den unge hertig  Johan  att i sitt finska furstendöme icke 
blott förbättra det verldsliga regementet, utan jämväl att befordra 
den andliga odlingen. Både kyrkans och skolans tjenare upp-
märksammades  af  honom med understöd, och hans eget intresse 
fÖr studier ledde honom att oekså befrämja andras lärdoms-
sträfvanden 

Sålunda erhöll prestmannen, måhända prebendaten, her  
Henrik Jacobi  genom hertig Johans bref  af  den  6/4  1557  för 

') Arvidsson, Handlingar VII:  286.  
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sina studier i Tyskland understöd i smÖr.  1)  Återkommen till 
hemlandet blef denne  Henrik Jacobi  skolrektor i  Åbo  1559  oeh 

• kyrkoherde derstädes  1562,  synes ha gift sig med biskop  Michael  
Agrieolas enka  Brita  Olofsdotter, hvarigenom han blef seder-
mera biskop  Christian  Agricolas stjuffader,  2)  afsattes från 
kyrkoherdeembetet  1580  eller  1581  och dog fÖre den  30/6  1588.  
—  En  annan  ung finne,  som för studier i Tyskland understöddes  
af  hertig  Johan,  var  en  vid namn  Henrik  Hansson.  Enligt 
bref  af  den  13/10  1561  hade hertigen befallt honom att i några 
år  „sigh  vm våghon godh lärdom vdi fremmande Nationer 
beflithe oeh winleggia  lathe"  och för detta ändamål efterlåtit 
honom årligen  4  tunnor smör oeh  1/2  läst spannmål.  3)  Stipen-
diaten inskrefs vid universitetet i Rostoek  1562  oeh synes 
verkligen derefter ha under flera år idkat studier utrikes, enär 
enligt räkenskaper i Finlands Statsarkiv „her Henrich  Hansson  
Student i [= från]  Åbo  yttermera bekom konung Johans bref  
af  den  1/12  1568,  på grund hvaraf han åren  1569-1575  från 
nedre häradet  af  Cumegårds län, d.  v. s.  Nedre Satakunda, 
årligen uppbar  2  läster råg, hvarförutom honom var för  1571-
1574  tilldelad  1/2  läst smör, i vigt utgörande  70 LT/ 4  <ff. 4) 
FÖr  1575  var smörunderstÖdet indraget, oeh derefter förekommer 
ej vidare något anslag åt honom beviljadt. —  En  tredje ung 
finne,  som  af  hertig  Johan  understöddes för att under några 
år i Tyskland beflita oeh öfva sig i Guds ord och „andre 
bookelige konster bådhe på latinsk oeh grekeske och så mykit 
mögeligit ähr hebraiske tungåmåll", hette Canutus Theobaldi. 
För detta ändamål erhÖll han genom hertigens bref  af  den  25  
februari  1563  i årligt underhåll  2  läster spannmål.  5)  Af  detta 
bref framgår tillika, att hertig  Johan  med sitt intresse för 
linguistiska studier — han kände sjelf  8  språk deribland finska 
— ieke drog i betänkande att anbefalla i fråga varande stipen-
diat studium äfven  af  andra gamla språk, utom latin, medan  

1) Leinberg, Handl:r rörande finska kyrkan och presterskapet, I, 
sid.  23. 

2) Historiallinen Arkisto,  XV, sid.  43.  
?) Leinberg, a. a. I, sidd.  41-42. 
4)  Finl:s Statsark. N:ris  2,214,  bl.  64, 2,226,  bl.  68 v., 2,237,  bl.  8 v., 

2,248,  bl.  33, 2,259,  bl.  77 v., 2,267,  bl.  14 v.  och  2,277  bl.  14. v.  
°) Leinberg a. a. I. sid.  52.  
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några år senare rektorn i Åbo skola Erieus Herkepä af konung  
Erik  afsattes från sitt embete för det han mot gällande skol-
praxis undervisade sina elever i grekiska.  1)  Bemälde Canntus 
Theobaldi Fabrieius, antagligen  en  proder till kyrkoherden i  
Halikko  Philippus Theobaldi Fabricius, inskrefs sedan vid uni-
versitetet i Rostoek i juni  1563.  — Från sistnämnda år  1563,  
hvilket var det sista, hvarunder hertig  Johan  sjelf styrde sitt 
hertigdÖme, finnas ännu omnämnda tvenne studenter från  Fin-
land,  hvilka hette: den ene Jochim Olaui, den andre  Erieh  
Bertilsonn, och hvilka genom hertigens bref af den  6  mars  
1563  erhöllo i förläning från Björneborgs gård, den fÖrre  2 1/2  
läster, den senare  3  läster råg.  2)  Om den förre har jag mig 
intet vidare bekant, men den senare inskrefs vid universitetet 
i  Wittenberg  i juli  1563.  

Från den korta tid af  5  år, hvarunder  Erik  XIV regerade 
efter det hertig  Johan  besegrats och blifvit tagen i fängsligt 
förvar, finnas väl i behåll flere af konung  Erik  utfärdade under-
hållsbref fÖr prester oeh skollärare i  Finland  såväl som ett 
skyddsbref för djeknarne i Åbo skola,  3)  men några af konun-
gen gifna understöd åt utrikes studerande finnar äro icke kända. 
Under denna tid synas finske studerandes utrikes resor fastmer 
varit alldeles inställda, som antagligen var  en  fÖljd af Sveriges 
då förda krig med Danmark, hvilket fÖr nordbor hindrade 
samfärdseln med Tyskland, då Östersjön hvimlade af. kapare-
fartyg. Men efter det den fÖrre hertigen af  Finland  bestigit 
Sveriges thron såsom konung  Johan  III och fred med Dan-
mark slutits, begynte åter fiere finske män söka i utlandet för-
kofra sig i studier. Från samma tid oeh allt sedan har man 
oek att iakttaga, det numera äfven adlige ynglingar reste utrikes 
fÖr att genom studier fÖrbereda sig att framdeles Öfvertaga  

1)  Ännu i  1571  års kyrkoordning stadgas i kapitlet om  Scholar  
(LXXXIV): ,Och effter thet hwadh nu är talat om  Scholar,  går förhem-
liga på Latiniska  Scholar,  skal ingen Scholemestare wara förplichtat til at 
något  annat  läsa eller lära an Latijn och Swensko, så mykit som hörer 
til Tiderna j Kyrkione. Hoo som helst annor tungomål Grekesko-eller Heb-
raisko lära wil, han må sielff ther til besöria  sigh  Preeceptores. Så är thet 
icke heller nyttigt beswära barn och ynglingar medh margahanda lecsor".  

5)  Finl:s Statsarkiv  N:o  2,145,  bl.  22 v.  och  23. 
5)  Handl:r till upplysning i Finl:s kyrkohistorie IV, sid.  12,  
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statsvärf, jämte det fortsättningsvis aspiranter till kyrkliga 
embeten företogo dylika resor oeh för medellöshets skull under-
stöddes  af  landets styrelseorganer, vare sig kyrkans eller statens. 

I3vad beträffar den tredje  af  konung Gustafs söner, hertig 
oeh sedermera konung  Carl  IX, så synes äfven han under sin 
regering både såsom riksföreståndare och som konung ha befräm-
jat lärda studiers bedrifvande i utlandet. Så hade han såsom 
riksföreståndare i samråd med Riksens råd redan till det möte  
af  Bisper, Capitulares och Professores, som egde rum i Upsala 
i februari månad år  1595,  beviljat, att från hvarje stift några 
studenter finge underhållas vid utländske evangeliske akademier 
(Leinberg, Handl:r rör. finska skolväsendets  historia,  I, sid.  5);  
oeh hvad . särskildt vårt land vidkommer, så har man att iakt-
taga att ett stort antal finnar  under hans regeringstid idkade 
studier vid „renläriga" akademier i Tyskland.  En  särskild 
uppmärksamhet i detta afseende förtjena oek de taeksamhets-
betygelser fÖr bevisade välgerningar, hvilka förekomma i den 
dedikation till Sveriges riksföreståndare, hertig  Carl,  som ingår 
i finnen  mag.  Johannes  Suenonis Raumanni den  16/2 1604  vid 
universitetet i  Marburg  ventilerade theologie doktors disputation. 

VI.  

Beträffande formen för understöds utgifvande åt stude-
rande, som reste utrikes, har man från konung Johans tid att 
iakttaga olika valutor, hvari dessa understöd numera utgingo, 
i det att domkapitlen vanligen lemnade penningar, medan stats-
myndigheterna presterade understödet dels i smör, dels i spann-
mål (råg och korn), dels senare i särskildt medgifven tullfrihet 
för varor, som af de studerande sjelfve eller fÖr deras räkning 
utskeppades till utrikes ort.  1)  

') Betecknande för tidsförhållandena i detta afseende är ock biskop 
Eriei Erici  circular  till sitt presterskap  af  den  !0/, 1593,  deri.han, för att 
från iråkad skuldsättning i Tyskland frigöra den nyss valde erkebiskopen  
M.  Abrahamus Angermannus uppmanar Abo stifts presterskap att genom 
kontraktsprostarne sända till Abo frivilliga gåfvor i varor, hvilka sedan 
kunde  af  M. Abraham  försäljas (Lagus, Samling  af  domkapitlets i Abo 
circulärbref  1564-1700,  sidd.  39-40.  
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Af hvad slag dessa varor voro, synas af de handlings-
afskrifter, hvilka förut ej publieerade bifogats denna uppsats 
oeh som utvisa, att fÖljande varor befunnits mest kuranta att 
utföra från vårt land för att möjliggöra finske studenters vistelse 
på utrikes ort, nämligen: smör, lax, trän, tjära, bockskinn och 
getskinn. FÖreträdesvis tjenade smör såsom  en  kurant vara, 
hvilken med minsta förlust kunde omsättas i penningar. Att 
smöret (butyrum, Butter), redan under medeltiden, och ieke först 
i våra dagar, varit  en  värdefull exportartikel från  Finland,  
framgår bland annat af ett bref, dateradt den  8/,0  1514,  från 
Jasparus Johannis, för tiden studerande i Leipzig, senare arehi-
diaconus i Åbo.  1)  Då, såsom af förut anförda fall synes, smöret 
var bland naturaprodukter det mest anlitade understödsmedlet 
för de studerande, så har man just häri att söka fÖrklaring till 
uttryeket „studentsmör, hvilken benämning förekom i äldre tid.2) 

Kompletteringsvis må här ännu erinras derom, att biskop 
Rothovius, för att möjliggÖra sin son Birgers studier.i utlandet 
hvilka voro afsedda att räeka flera år, i bref af den  2/8  1631  
supplieerade hos rikskanslern  Axel  Oxenstierna om fri utfÖrsel 
för några hundrade tunnor spanmål.  3) 

De  understöd, som från hemlandet lemnades de stude-
rande fÖr deras studiiresor, vare sig i penningar eller i varor, 
voro ej alltid till hands vid afresan, hvarför man finner,  att 
hjelpen i flera fall sändes efteråt äfvensom fortsättningsvis, allt 
efter som vistelsen i främmande land erfordrade nya hjelp-
medel fÖr underhållet. 

Emellertid visade sig icke sällan i fråga varande under-
stöd allt för knappa för att motsvara de studerandes nödtorfti-
gaste behof på utrikes ort.  4)  Dålig postgång och äfventyrlig 
skeppsfart vållade ieke sällan i äldre tid dröjsmål med försän- 

1) Se  Grönblad, Nya källor till Finlands medeltids historia: sid.  626. 
2) Porthan, Juustens Chronieon, pag.  543,  och Lagus, Handlar till 

upplysning i Finl:s kyrkohistoria IV, sid.  51. 
3) Leinberg, Handl:r rör. finska kyrkan och presterskapet II, sid.  43.. 
4) Något upplysande i detta afseende torde följande utdrag vara ur 

ett bref, hvilket  en  svensk student skref från Rostock den  1  mars  1564  
och som publicerats af professor H. Schack i hans arbete: Ur gamla 
papper. Första Serien, sid.  150:  

„Det går, kära moder, icke så till här, som i  Sverige.  Vill man 
hafva något af tysken, så måste man först hafva handen i taskan. Får • 
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delsernas framkomst. Stundom reducerades vid nÖdtvungen 
försäljning i det främmande landet mot beräkning värdet af de 
naturaprodukter, som för studenternes räkning utskeppats.  En  
oeh annan gång hände ock, att understödet alls ieke kom fram, i 
följd af de oassurerade varornas haveri vid inträffadt skeppsbrott, 
eller då de på vägen blifvit rikets fienders byte.1) Under så-
dana ogynsamma omständigheter försvårades våra utrikes stu-
derande landsmäns belägenhet i hög grad, i betraktande hvaraf 
vi, som under relativt ganska beqväma förhållanden kunna idka 
studier oeh arbeta på den menskliga kulturens höjande oeh ut-
bredande, väl måste uppfyllas af beundran för den seghet oeh 
ihärdighet och de fÖrsakelser, hvarmed våra förfäder egnade 
sig åt sin själs odling och i främmande land fullföljde sitt i 
detta afseende fÖresatta mål  2).  

Det kan till oeh med förefalla ofattligt, huru under så 
ogynnsamma auspieier, som de nyss framhållna, det funnits nå-
gon mÖjlighet för våra utrikes vistande landsmän att reda sig 
ur den förlägenhet, hvari de i främmande land genom hvarje-
handa motgångar stundom råkat. Men något ljus, om än spar-
samt, sprida dock urkunderna äfven öfver dessa fÖrhållanden. 
Det framgår nämligen ur dem, att våra studerande på den ti-
den ieke heller i det främmande landet saknat hjelpsamma vän-
ner. Nämnda källor ådagalägga, att flere finske studerande va-
rit nödsakade att på den utländska studiiorten försätta sig i 
skuld, hvilken sedermera honorerades,  s)  stundom fÖrst efter 
återkomsten till hemlandet, hvarifrån liqvid sändes till for-
dringsegarne  4).  Såsom sådana välgörare mot våra landsmän 
finnas  omnämnda från åren  1515  och  1519  theologiekollegiaten 
mag. Henrieus Kruselman i Rostock och handlanden  Herman 
Bremer  i Lybeek  5).  

man där något ut, så får man och väl tysken till  en  god vän. Hvarföre, 
kära moder, den som här något länge blifva skall, han kommer fuller 
snart ut i  en  stor räkenskap (= gäld), hvilket jag sjelf förmärker. Min 
värd för årskosten skall jag gifva  30  daler". 

')  Se t.  ex. Waaranen, Urkunder III, sid.  165,  och nedanstående bi-
laga  N:o  13. 

2) Jemf. Grönblad, Nya källor  o. s. v.  sid.  626. 
3) Se t.  ex Waaranen, Urkunder II, sid.  92,  III, sid.  165  och bilagan  

N:o  13. 
4) Se t.  ex. bilagan  N:o  10. 
5) Grönblad, a. a.. sidd.  630-632  och  696-697.  
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I betraktande af vår tids affärsfÖrhållanden synes det nära 
nog obegripligt, huru våra finske studerande i äldre tid lycka-
des i så hÖg grad, som stundom skedde anlita utländsk kre-
dit. Förklaringen härtill måste väl sökas i den hjelpsamhet, 
som i äldre tid allmänneligen inom kristna kyrkan visades skol-
djeknar och studerande, hvarfÖrutom man får åntaga, att våra 
finske studenters utländska kredit upprätthÖlls dels genom de-
ras egen ordentlighet i affärer, dels genom den omsorg, som 
deras målsmän oeh understödjare i hemlandet egnade deras 
skulders betalning, till berÖmmelse i hvardera fallet för den 
finska ärligheten. 

Men icke blott de af våra landsmän, hvilkas tillgångar un-
der vistelsen i utlandet började tryta, hade behof af främmande 
tjenstebevisning. Allmänneligen behöfde alla våra studenter 
för sina ekonomiska angelägenheter anlita utländske affärsmän. 
Såväl penningars som varors försändande till utlandet, der de 
studerande ieke sjelfve förde sådana fÖrnÖdenheter med sig, 
som smörets och andra till studenternes understÖd utfÖrda na-
turaprodukters omsättande i gångbart mynt erfordrade utländ-
ske kommissionärers tjenstebevisning. För sitt tillmötesgående 
i dessa afseenden mot finske studerande ha vid slutet af me-
deltiden tvenne tyske affärsmän gjort sig fÖrdelaktigt kände.  
Den  ene var den förut omnämnde handlanden i Lybeck  Her-
man Bremer,  som betjenade dem, hvilka studerade i Rostoek, 
den andre var köpmannen  Hans  Conrath i Dantzig, hvilken 
förmedlade försändelser till finske studerande i Leipzig  1).  

VII. 

Förbindelsen mellan de i utlandet studerande finnar samt 
deras hemma varande anförvanter och gynnare underhölls, 
förutom genom försändelser af penningar oeh varor till de stu-
derandes behof, genom skriftlig korrespondens. I betraktande 
af de i äldre tid mycket litet utveeklade samhällsfÖrhållandena 
oeh de relativt dåliga kommunikationsanstalterna är det dock 
klart, att breffÖringen var både oregelbunden oeh långsam, 
hvartill ännu bör läggas, att den under krigsoroligheter, som 
ieke sällan här i norden inträffade, var tämligen osäker. Dock 

') Grönblad, a. a. sidd.  625  —  626  och  696  —  698.  
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bära de många bref från finske studerande i utlandet, dem 
Grönblad i sina  Nya  källor till Finlands medeltidshistoria pu-
blicerat ur den Scheelska brefsamlingen, vittna derom, att post-
föringen från sydligare länder till norden mot slutet  af  medel-
tiden var långt ifrån förfelad. I Europas större kulturländer hade 
postgången mycket tidigare hunnit  en  betydande utveekling. 

Till de många fÖrtjenster om den menskliga kulturen, som 
i vår verldsdel tillkomma medeltidens kloster, hÖr oek den om 
samfärdseln, hvilken de skilda länderna emellan underhölls  af  
klosterbudbärare — vandrande munkar, hvilka förde muntliga 
och skriftliga budskap mellan kloster  af  samma orden. 

Med universitetens tillkomst framträdde äfven behofvet  af  
nya samfärdsmedel, hvilket oek tillfredsställdes såmedelst, att 
vid högskolorna organiserades korporationer  af  budbärare (nun-
tii), hvilkas personer i likhet med de studerandes tillfÖrsäkra-
des  af  påflig eller verldslig myndighet skydd och skattefrihet. 

Vid universitetet i Paris hade de särskilda nationerna hvar 
fÖr sig sina edsvurne budbärare, hvilka voro  af  2  slag: storbud 
(archinuntii) oeh småbud (nuntii volantes, viatores  parvi).  Stor-
buden voro bofaste borgare i Paris, och deras beedigade plig-
ter bestodo hufvudsakligen deri, att åt dem, sOm hÖrde till 
universitetet, mot borgen anskaffa nÖdiga penningar, mat och 
beklädnad samt att besÖrja studenternes korrespondens mellan 
Paris och deras aflägsna hemorter. Småbuden bodde i pro-
vinsstäderna, derifrån de kommo till storbuden i Paris, mot-
togo  af  dem bref oeh andra fÖrsändelser samt befordrade dessa 
vidare till orter, der budbärarne aflÖstes  af  andra  1).  

Efter all sannolikhet tillkommo äfven vid andra univer-
sitet, då dylika inrättades efter Pariser hÖgskolans förebild, lik-
artade budbärningsanstalter, hvilkas verksamhet dock föga torde _ 
varit utsträckt till vårt aflägsna land, hvarför det troligen för-
blef våra utrikes studerande landsmäns ensak att sjelfve sÖrja 
för sina fÖrbindelser med hemmet. 

Beträffande sistnämnda förbindelser må ännu erinras 
derom, att mellan orter, som medelst sjöfart stodo i nära berö-
ring med hvarandra, var, åtminstone så länge sjÖfarten fÖrblef 
öppen, brefföringen mycket underlättad, medan bref till aflägs-
nare trakter, oekså inom Europa, befordrades delvis på långa  

1) Se  härom N.  Jacobson,  Verldspostens tideböcker, III sidd.  64-66.  
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omvägar. När biskop  Erik  Erikssons son Erieus Erici Aboen-
sis junior vistades i Rom, anvisade han följande linier, på 
hvilka bref från  Sverige  kunde tillsändas honom: a) I  Stock-
holm  äro alltid skepp från Dantzig, mellan Dantzig oeh Kra-
kau äro  alla  veekor vagnar, från Krakau till Rom  alla  tre 
veckor brefdragare. b) Öfver  KÖln.  c) Öfver  Augsburg.  d) 
Med dem, hvilka årligen segla till Spanien,  af  hvilka några 
färdas till närheten  af  Rom, d.  v. s.  till Neapel, hvarifrån bref-
yen lätteligen fortskaffas till kristenhetens metropol  1).  

Sjelffallet uppkommo mellan studerande, hvilka på främ-
mande ort trädde i närmare förhållanden till hvarandra, såväl 
som mellan dem oeh deras lärare intimare fÖrbindelser. Sär-
skilda bevis derpå fÖrvaras ännu i ett antal minnesbÖeker eller 
albums, efter sitt innehåll äfven kallade symbola, hvilka till-
hört nordiske studerande och i hvilka universitetslärare, stu-
diekamrater och äfven andra lärde vänner på olika språk in-
skrifvit såsom minnesord: tänkespråk oeh välönskningar jämte 
sina egna namnteckningar. Några sådana minnesböeker, som 
skulle tillhÖrt finske studerande, har jag ej lyekats anträffa. 
Men enligt hvad jag tidigare i  en  afhandling om finske stude-
rande vid utrikes universiteter meddelat ha i den  s.  k.  Johan  
Rosenhanes  2)  stambok bland andra studerande veterligen  5  
finnar åren  1592-1594  under vistelse vid universiteten i Helm-
städt och  Jena  teeknadt sina namn, nämligen:  2  bröder  Carpe-
lan,  Michael  och  Lars,  Nicolaus  Magni,  Julius 3)  Barthollus oeh  
Johannes  Fabrieius. Härtill kan jag nu mera foga den under-
rättelse, att i  Svenska  Riksbibliotheket, d.  v. s.  Kongl. Biblio-
theket i  Stockholm,  förvaras flera albums  af  ofvannämnda slag, 
olika till form och utseende, hvilka tillhört svenske studerande.  

De  äldsta  af  dessa albums utgöra interfolierade exemplar 
i liten oktav  af  illustrerade arbeten på latin, hvari tillskrifterna 
blifvit införda på skrifpappersbladen. Senare användes för  än- 

1) Historiallinen Arkisto,  XI, sidd.  214  och  220. 
2) Johan  Rosenhane var född  1571,  studerade utrikes åren  1588-

1596,  och användes efter hemkomsten  af  hertig  Carl,  både såsom riksföre-
ståndare och som konung, och  af  kon.  Gustaf  II  Adolf  i flera politiska och 
diplomatiska värf, i  1624. Hans  liknämnde son var landshöfding öfver 
Viborgs län åren  1646-1655. 

3) Bör  vara:  Juarus. 
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damålet små inbundna bÖeker i oktav eller tvär aflångt format 
med blad  af  rent skrifpapper. 

För tvenne  af  dessa, i hvilka äfven förekomma minnes-
ord  af  finske studerande, är jag i tillfälle att något redogöra.  
Det  är genom kibliothekarien H. Wieselgrens välvilliga tillmö-
tesgående, som jag haft nÖjet lära känna desamma.  

Den  ena  af  dessa minnesböcker har tillhört  Johannes  
Canuti Forthelius  1)  Norcopensis, som begagnat den under sin 
studiiresa åren  1594-1598. Den  utgöres  af  ett i Strassburg 
år  1590  tryckt arbete i liten oktav med titel: Nov Tobim 
Stimmeri Sacrorum Bibliorum figurer versibus latinis  et  ger-
manicis", — hvarje blad illustreradt. Mot slutet  af  arbetet fö-
rekomma på de interfolierade bladen tillskrifter till bokens egare, 
deribland  af  tvenne finske studerande följande: 

a) Ecclesi:  6  [= Jesu Syrachs bok  6: 14, 15.]  
Amieus fidelis, protectio fortis, qui autem invenit  ilium,  

invenit thesaurum, Amico fideli nulla est eomparatio  [et  non 
est digna ponteratio] auri  et  argenti  eontra  bonitatem fidei illius. 

Hfc Pietatis vere religionisque Studiosissimo iuveni Dn 
Johanni Canuto Forthelio Sueco, amieo  ae  Sympatriot Suo  
per  quam charo, exarabat  Samuel  And. Savonius Finno  2)  Anno 
a nativitate Chri MDXCIV Mar:  12  

Haffniae. 
b) Öfverst:  en  grekisk devis. 
Underskrift: Praestabilis eruditionis  et  virtutis iuveni Dn 

Johanni Canuto Fortelio signum amicitiae relinquit Gryphiswal-
diaa Anno  96.  Augusti  13. Johannes  Fabritius  Sueeo-Fina 
nius  3).  

Det andra af ofvannämnda albums har  1897  blifvit inköpt 
till  Svenska  Riksbibliotheket från  en  antiqvariatsbokhandel i  

2)  Eget nog, bar denne studerande samma namn, som finnen  M. 
Johannes  Canuti Forthelius e  Bothnia  Orientali Peersörensis, hvilken  1610  
disputerade i  Wittenberg (Suomi 1844,  sid.  252). 

2) Samuel  Savonius inskrefs vid universitetet i  Jena 1592  och var 
efter återkomsten till hemlandet kyrkoherde i  Helsingfors  1598 —1624 (se  
Leinberg, Finske studerande vid utrikes universiteter, sid.  41). 

3) Johannes  Fabricius studerade  1594  i  Jena  och utgaf  1605  i Ro-
stock  en  disputation  (se  Leinberg, a. a. sid.  41).  Under vistelsen i  Jena  
inskref han sitt namn i  Johan  Rosenhanes stambok. 
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Munehen  för  150 Reiehsmark  oeh utgöres  af  ett lillfinger tjockt 
i svart läder inbundet album skrifpapper in  8:o,  hvilket till-
hört slutligen biskopen i LinkÖping  Samuel  Nieolai Enander  
(f. 1608  j  1670),  hvars initialer finnas på frampermen oeh som 
redan vorden magister och lektor vid Linköpings gymnasium 
studerade utrikes, förnämligast i Holland, åren  1635-1637.  
Han inskrefs den  1/;  1637  vid universitetet i  Leyden  jämte sin 
diseipel G-eorgius Ulfsparre nobilis Sueeus och  Magnus  Nieolai 
Sueeus, eorundem D. D. famulus  1).  Bland minnesteekningarna 
i detta album fÖrekomma  af  tre å fyra finske studerande fÖl-
jande: 

a) Dulce mori pro patria dileeta 

[Senare anteekning  af annan  hand:]. 

NB det hände hånom när Skeppet Croonan fÖrgicks A:o  
1676, 40  åhr seen åfwanstående Symbolum är skrif w  et.  

Laurentius 
Groningx 	 Creutz  2) 

4  Martij Anno  1636.  

b) G. I.  M.  H.  V. T.  
Honeste dimieando mori est satius, quam turpiter fugiendo. 

vivere. 
Amico meo Certissimo possessori  M.  Enandro hsec paucula 

reliquit Gröningse in diuturne  memorise  Signum die  4 Marti.  
A:o  1636.  

Ernestus  Johannes  
Creutz  3). 

1) Se  Album studiosorum Lugduno-Batavee  1575-1875. 
2) Laurentius Creutz, född  1615,  inskrefs vid universitetet i Dorpat  

1632  och vid akademin i  Leyden 1637,  blef,  32  år gammal, landshöfding 
i  Åbo  och Björneborgs län och upphöjdes jämte sin broder  Ernst Johan  
i friherrligt stånd  1654,  blef  1660  riksråd och utnämndes under kriget mot 
danskarne till general-amiral, i hvilket krig han ock omkom, då han til-
lika  med amiralskeppet Kronan och dess  hela  besättning i följd  af  en  
explosion sprängdes i luften den  1/e  1676 (se  Hofberg, Svenskt biogra-
fiskt handlexikon).  

3) Ernst Johan  Creutz, den förres broder, var född  1619,  studerade 
i Dorpat och  Leyden,  blef landshöfding  1652  i Nylands och Tavastehus 
län samt  1666  i Abo och Björneborgs län,  1674  riksråd och president i  
Åbo  hofrätt, ;  2}/2  1684.  
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c) Tout  avec  Dieu 
Clarissimo Consultissimoque  viro  Dn.  M. Enandro Jurium 

Florentissimo Sympatriotae, amieorum eximio, propitios viales 
preeatur Lugd. Batt. 18 

Julii 1637 	 Abrahamus Rothovius 1). 
d) Virescit vulnere virtus 
Prestantissimo et Clarissimo D:no Samueli Enandro sym- 

patriotw et amico dilecto ex Academia Lugduno Batavå in patriam 
eogitanti, memoriw et faustw contemplations ergo seribebam 
Lugd. Bat. 
18 Julij 	 Gustavus Kröill 2). 

1637.  

Af det mesta, som i det föregående anförts, torde ha 
framgått, att det var med stort besvär oeh under  en  hård kamp 
mot lifvets vedervärdigheter, som våra landsmän i äldre tid 
sökte i främmande land förvärfva sig  en  högre lärdom, än de-
ras fattiga fädernesland hade att erbjuda, oeh att derigenom 
bereda sig  en  fÖrmånligare framtid, än de annars kunnat för-
vänta. I de flesta fall torde ock de lifvets förmåner, som ef-
tersträfvades: ära eller anseende, makt och relativt goda in- 
•komster i hemlandet hafva tillfallit desse våra landsmän efter 
väl fullbordade studier. Dertill kan man sluta af det fattum, 
att yngre generationer af studerande städse trädde i de äldres 
fotspår. Ordspråket vestigia terrent synes således här saknat 
all tillämpning. Fast hellre kan berörda factum fÖrklaras ur 
detta ordspråks motsats : vestigia hortanter.  

1) Biskop Rothovii andre son studerade i  Leyden,  der han dispute-
rade under J. Mestertius  1637  (Finlands minnesvärde män, II, sid.  448.) 

2) Den  i tryck utgifna Leydener studentmatrikeln upptager såsom 
inskrifven vid universitetet den  17; 12 1635: Gustavus  Christianus Kreil de 
Bemeburgh  Nob.  Suecus.i Ortnamnet, hvars motsvarighet ej torde återfin-
nas i  Sverige,  kan väl tolkas såsom Berneburgh  1.  Björneborg, men per-
sonens i fråga slättnamn visar dock  hän  till  Viborg  såsom hans antagli-
gaste hemort. 
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Bilagor.  

1.  

Från Finlands Statsarkiv.  N:o  749,  bl.  4.  —  Den  i akten nämnde  
Henrik Jacobi  hade enligt hertig Johans bref  af  den  6  april  1557  för sin 
studiiresa erhållit understöd i smör, hvilket föregående år  1556  blifvit 
honom tillsändt till Tyskland (Leinberg, Handlingar rörande finska kyr-
kan och presterskapet, I,  N:o  19).  Han blef skolrektor i  Åbo  1559,  kyrko-
herde derstädes  1562  och var gift med biskop  Michael  Agricolas enka  
Brita  Olofsdotter. Måhända var hon samma  person,  som utfärdat nedan-
stående qvittens. 

Bekännes iach  Birgitta  Oleffsdotter mich haffua opå Her Hen-
richs  Jacobi  wegna annammadt och opburidt aff Högborne Förstes 
och Herres Her Johans Hertig til Finlandh Min aller Nådh:e Her-
res trotienare och Fougte på Monås gård Förstandige  Erich  Michel-
sonn Smör sex t:nor effther Abå Ovigt ther udi felede tu  76.  Huil-
kidt Smör Her Henrich framdelis beplicther sig whele bittale huar 
Högbe:te Min Nadige Herre och Furste honom thz icke gunsteligen 
efftherlathe och tilgiffue wil Och Thess til visse vnder  Bernt  Erich-
sons Singnet Dat. Aabå  then 8  Septembris Anno etc.  58. 

2.  

Från Finl:s Statsark.  N:o  3445,  bl.  95.  — Antagligen var den  An-
dreas Philippi  Fabricius, för hvilken följande anordning blifvit utfärdad, 
son till kyrkoherden i  Halikko  Philippus Theobaldi Fabricius och bror-
son till den Canutus Theobaldi Fabrieius, som den  25/2  1563  af  hertig  Johan  
erhöll  2  läster spannmål till understöd för studier i Tyskland (Leinberg, 
a. a. I,  N:o  76). 

Axel  Grefue till Radzborg Friherre till Grefznäs samth Ke-
gelholm och Gubernator vdi Finlandh. 

Wår helsen tilforennhe. Efter thz Olef Ångermann at thenne- 
brefuisare  Andreas Philippi  hafuer i sinnet att begifue  sigh  vthländes 
till at Studere och han hafuer nu inthz till att hielpe  sigh  medh 
Derföre hafwe wi vpo Konung:e Ma:tz wår allernadigeste Herres nå-
dige behagh vnth och efterlatit honom Fijre tynnor Smör till hielp 

till samme sijne Studia. Befale eder for thenn schuld här medh att 
i allenest nw wdi thette nerwarandes ååhr vtaf eder vpbördh late 
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honom samme  4  T:nor Smör owägerligen bekomma thär i hafwe 
eder fullkommeligenn efter rette Datum Ecknäs  then 28  Maij Anno  89.  

Utanskrift: Konung:e Ma:tz till Swerige wår allernådige Her-
res troo tienare och Fougdte wthi Rassbårghs länn Oleff Ångerman 
thette till honde. 

Qvittot härå ingår i  N:o  3444,  bl.  77,  och lyder: 

Bekennes iag mig  Andreas  fabricius mig hafua annammatth 
och wpburidt tilfyllest  af  Erlig och förstondig olef ångermann 

Smör 	4  T:nor 

huilchet den ädle och welbördig nodige Herren Gref axells till Rass-
borg frijherre till Gräfnes och Kägelholm mig gunstligen wppo K.  
M:  nodige behagh wndt och efterlatit haffuer [till] mijne Studiers wppe-
elleh thes till ytthermera wisso vnder mith Signet Datum Stocholm 
thenn  21  Junij Anno etc.  89. 

3.  
Från  Svenska  Riksarkivet: Skrifvelser till diverse personer och 

myndigheter.  1565-1796.  — Författaren till nedanstående bref, hemma 
från Raumo, var den sedermera mycket ansedde professorn i Upsala  Jo-
hannes  Suenonis Raumannus (I-  1614).  — Enligt Anrep,  Svenska  Adelns 
Ättartafior, voro i brefvet omnämnde personer:  Christer  Clausson  Horn,  
friherre, lagman i  Finland,  i  efter  1600, en  mycket lärd man, —  Claes  
Flemingh till Lechtis befallningshafvande på  Åbo  slott,  T  1616,  —  Arvid  
Eriksson  Stålarm öfverste för  alla  finske knektar, i  efter  1605,  och  Axel  
Kurek generalkrigsöfverste i  Finland,  lefde ännu  1629.  —  Henrik Nilsson  
var måhända  en  äldre son till  Nils Svensson  Gyllenhjerta till Hevonpää, 
oaktadt Anrep ej upptager någon äldre son, än majoren Christjern  Nilsson.  

Sonligh och kärlig heisse försendt medh Gud denn Alzmech-
tige tilförende etc. Kan iach eder Käre Fader icke förhålle dett iag är 
hemkommen för någre wekor sedan och haffuer ärnedt fulfölie min 
företagne reese udj helige Trefåldighets nampn uth til Tyskland. 
Men effter iag hafuer icke fåth mundtligen  tale  med eder här om 
ännu hafuer iag ärnedt ännu wäntta här eder hemkommelse, derföre 
iag icke aldeles är förwiss opå om iag kan komme uth i höst, eller 
ock icke. Men huar I icke kunne komme sielf hijt hem något 

brått, så beder iag att i wille göre wäll och mig med dett förste 
eder mening skrifteligen til kenne gifue.  Den  gode herren her  Chri-
ster  Olausson till Åminne hafuer skencktt migh  20  T:nor Spanne-

måll åhriigen opå  3  åhr, huilkett iag skal opbära  af  hans Fogde på 
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Åminne gård, Andre Adelsmän hafuer iag icke råkadt, efter de äre 
nthdragne på Tågh, Gud gifue dett i wille och  ware  mig behielpelige 
udj denne min reese och företagende, dett skulle full blifue gått 
med Gudz tilhielp,  Claes  Fläming til Lechtis hafuer och mig lofuedt 

någedt, iag fåår nu see huad dett blifver. Beder och eder kärligen 
att i wille (huar eder tycker så lägligidt  ware) handle  der med 
småcke män, som är Arfued Erichson,  Axel  Kurck, som är  en  tap-
per ährlig man och hielper mig gerne, gud gifue dett iag hade haft 
så wist läglighz  tale  med honom, som iag förhoppas han schal  ware  
mig behielpeligh der til. Jtem och att i wille  tale  med Henrich  
Nilsson  ifrån Hefuonpä, att han och wille  ware  migh behielpelig 
åhrligen så lenge iag schal blifue uthe med Tyske daler  10  eller  

20,  han hafuer god rådh och är wår Frende, deslikest hafuer han 
och sampt med  sine  Syskon edertt Fäderne tilbake hoos seg, han 
skulle ful weta någodt eder derföre etc. Här om beder lag eder 
min hierttans Käre Fader att i wille flijteligen bestelle och mig 
swar gifue. skrifteligen. Gud nåde eder lijckwel som icke enn gångo 
hafuer weledt skrifue migh swar på mina breef i fyra åhr. Föreno-
der mig till eder att i härudiunan warde görendes dett som mig 
och eder kan framdeles  ware  til heder och ähro samptt andre som 
oss wäll wela. Farer wäll. Jfrån  Åbo  denn  13  Augusti, Anno 
etc.  92.  

E. Käre Son  
Johannes  Suenonis. 

Utanskrift: Till min elskelige Käre Fader Swen Bertilssonn, 
detta breeff Sonligen och Kärligen tillhånde, etc.  

4.  
Från Flnl:s Statsark.  N:o  1566,  bl.-  79.  — Författaren till nedan-

stående och nästföljande qvittens var sedermera skolrektorn och kyrko-
herden i  Viborg  samt slutligen biskopen derstädes  Nicolaus  Magni  (f 1632).  

Bekennes Jagh  Nicolaus  Magni virburgensis thz Jagh vtaf  then  
ärligh och wellärd man Her  Jacob  Kirckeherde i wemo Såchn vpå 
thz vnderholdh the tw Studenter  af  finsand schull  ei  främande Aca-
demier vnderhoidne blifue med  af  H.  F:  N: Höghmyndige Rijckz-
sens  Rod  på  Hans  K.  M.  wegne ther til forordnat pro Anno etc.-96  

års tiendh bekommit hafuer for  2  spnn Korn och  7 1/2  tapp —

mk:r pen:r Tes til wisso her vnder mz mit egit hond vnder schriffuit 
Datum  8  Martij Anno etc.  96.  



— 294 — 

5.  

Från Finl:s Statsarkiv  N:o  1566,  bl.  79.  

Bekennes Jagh  Nicolaus  viburgensis thz iagh vthaf  then  ähr-

ligh och wellerd man Her oluf Kirkeherde i Reeså Såchn vpå  then  

vndherhold the  two  Studenther vtaf Nårfinland  af  hogborne herre och 

furste hertigh  Carl  sampt Rijcksens råd på H: K:  M:  wegne för-

ordnat är, bekommit hafner  af  Anno etc.  96  års tiend Korn —  2  

T:nor. Tes til wisso mz mit egit hond vnder schrifuit Datum Nå-

dendal den  9  Martij A:o etc.  96. 

6.  
Utdrag ur  Daniell  Matzssons Räckänskapp för Opbördh och Uttgifft 

widh thollänn wdhj  .Åbo  Ahr etc  1606.  Finl:s Statsarkiv  no 225.  —  Gab-
riel Petri  Melartopaeus inskrefs  1606  vid universitetet i  Wittenberg,  der 
han blef magister  1608.  Han blef theol. lektor i :öbo skola  1610  och dess 
rektor  1616.  Blef  1633  biskop i  Viborg  (i-  1641).  Sigfridus Aromas For-
sius, som  1606  var kyrkoherde i Kimito, dog som pastor i  Ekenäs  1624.  

Affkortningenn opå Vthollenn Arvlo etc.  1606.  

bl.  7  

bl.  42  

bl.  44 v.  

bl.  45 v.  

Studenters friheter 

Här Gabriell Petrj 	  287;8  daler 

Här Sigfridus Aronis till sin sons studerningh 

i Lijbeck . .  8  daler  3  öre  142/5  dr. 

Uth färingen Aff  Åbo  Stadh pro  Arno 1606.  

Medh Schepp. Hanss  Pettersson  till Lybäck den  26  

Maij thz:e efter:ne 

Her Gabriell  Petri  som drogh till Studium till Tijslandh 

Tråån 	2  faatt 	10  daler 
Smör 	6  T:or 	12  daler 
Lax 	l  T:a 	1 1/2  daler 
O:hudar 	1 decker 1) 2  daler 
K:hudar  1  n  1  daler 
T:gäddor  1/2  skipp:d  24 	öre  

L. 2) 271/4  daler  

1) Deker, Lat. decuria, =  10  stycken. Söderwalls ordbok. 
I tull. 2)  



Smör 
Tråån 
Lax 
Tårsk 
Oxhudar 
Koo hudar 
T:gäddor 

Smör —  

6 T:or 1 
2 faatt 
2 T:or 

1/2  T:a 
I decker 
4 „ 

1/2  skipp. 

1 T:a Trån 
1 faatt O:hudar; — 2 
st:r K:hudar — 4 st:r 
b: [= beredt] kalf- 
skin — 2 decker 
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bl.  48 	Medh Schepper  Petter  Budhe Till Lybäck then 28 
Junij dette efter:ne  

bl.  49 	Her Sig:d Aronus Kirckeherde i Kimitto till sin sons 
studerningh i Lijbäck 

Tråån 	1  faatt 	5  daler 
Smör 	1  T:a 	2  daler 
O:hudar 	2  st:r 	12  öre  191/s  d:r 
K:hudar 	4  st:r 	12  öre  191/;  „ 
Kalfskin 	2 decker 	10  öre  

L. 8  daler  3  öre  14 2/5  d:r. 

bl.  62 v. 	Affkortningen opå Förde zcäxell Anno etc.  1606.  

Studenternes Frijhetter: 

Her  Gabriel Petri  slagne da-
ler  143/5  st:r. 

Her Sigfridus Aronis vt-
sändt till sin son vdi Ly-
bäck wäxlofrijtt 
Slagne daler  39/20  st:r 

Upplysningsvis må rörande då gällande tulltaxa anföras följande ut-
drag ur Finl:s Statsarkiv  N:o  226.  
bl.  88. 	"Effther thenne Ordning skall wttollen vttgöres — —"  

af  H.  F.  N. gjordt i Stokholm vthi Januarij A:o etc.  1605 
1  T:a Smör  2  Daler  
t  T:a Lax  1 1/2  „  
1  Schippund Torfisk  1 1/2  Daler  
1 Decker  Bockskinn  1  Daler  
1 	„ 	Geetskinn  1/2  „  
1  faat Tråån 	5  „ 
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1 decker  Oxehudar  2  Daler  

1  „ 	Kohudar  1 	„  

1 	77 Huita Kalfschinn  1/2  Daler  

1 	71 	 /5 	/5 5  öre  

1  tunna Tieru  16  öre. 

bl.  92 	Ordningh opå Accijss som vtgå bör aff  alle  fremmande 

drycker: 

Här uppräknas  40  sorter sådana. 

bl.  93: 	Efther thenne wärderingh Schall Wäxlenn vttgöres aff 

eftherschriffne Köpmanswaror och Godz som Vttföres Åhr 

etc.  1606. 

12  Daler —  1  T:a smör  

8 „ — 1 „ lax 

8 „ — 1 Schippund Torfisk 

15  „ —  1  faat Tråån  

	

13  , 	—  1 	decker  Oxehuder  

	

71 2  „ —  1 	„ Koohuder  

	

20  öre —  1  	Huit Kalfschinn  

	

20  „ —  1 	„ Brokot „  

	

5  Daler —  1 	„ Bockskin  

	

21/2  „ —  1 	„ Geetskin  

	

1 	„ —  1 	tunna Tiera.  

7.  

Från Finl:s Statsark. Hindrich Jobins Reckenshap för tollen i 
Wijborgh  1609.  Tilläggshandlingar  N:o  66,  bl.  14.  — I akten omnämnde 
personer voro: kyrkoherden i  Viborg Johannes  Olai  1b/„ 1612)  och skol-
rektorn, senare kyrkoherden och biskopen derstädes, mag.  Nicolaus  Magni. 
I fråga varande kyrkoherdes son hette Andreas.Johannis och kallade sig 
Sculptorio-Cerelius. Han hade  1607  inskrifvits vid universitetet i Rostock, 
blef  1610  theol. lektor i  Viborg  och  1616  kyrkoherde i Pyttis. 

Efther thz ath Kon: Matt wår Allernådig:te Konungh och 

Herre hafwer nådig:t vnt och efterlathz den deel som til Studenterne 

och deres studiers förfordring vthskipet  warder,  här vdi Sweriges 

Rijke lijke som vdi all annor landh  skier  och brukligit är, tolfrijtt. 

Så hafue wij opå H. Kon. M:tz nådige behag tilsagt Hederlige och 

wällärde Män Her Jöns Kyrcheherde och Mester  Niels  Scholeme-

stare, det som i så motte in eller utföres til deres böcker och klä- 
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der och bemälthe Kyrkeherdens Sons och andre som vthlendes stadde 

äre til deres studiers förfordring det samme wilckor och frijheett 

niuthe.  Der  Tolneren må wethe  sigh  efterräthe. Datum Wijborg 

den  22  Februarij, Åhr  1609.  

Arffued Töneson  

Erich Elfssonn. 

8.  
Från Finlands Statsark. Hendrik Jobins Rekenskap för Tollenn i 

Wijborgh  1610.  Tilläggshandlingar  N:o  67,  bl.  102').  — I akten omnämnde  
Bertil  Pedersson var borgaren i  Viborg  Bartholdus  Petri  Ruuth,  en  broder 
till den Theodoricus  Petri  (Rwtha), som utgifwit „Piae Cantiones Eccle-

siastieae  et  Scholasticae", tryckta i Greifswald  1582.  Bemälde borgares son  
Johannes  Bartholdi Ruthanus hade sedan  1606  studerat i Rostock. Jemf. 
Waaranen, Urkunder, I1I, sid.  165.  

Efter den nådige bewilielsse som Kon. M:tt min allernådig:e 

Konung och Herre om Studenternes vnderhåldning giort haffuer att 

huad som til theres studiers förfordring vthskepet  warder  skal  ware  

tol och wexel frijtt, Så är min befalning Hinrich Jobin Atti  lathe  

Bertil  Pedersson frijtt vthskepe de  Sex  T:or Smör som han nu  sen-

der  til sin Son  Johannes  Bartholdi.  Der  i hafue eder att effter 

rätte. Dat. Wiborgh den  25  Aprilis Åhr etc.  1610.  

Arffued Töneson.  

9.  
Från Finl:s Statsark. Hendrich Jobins Rekenskap för Tollen i Wij-

borg  1611.  Tilläggshandlingar  N:o  69,  bl.  52.  —  Den  i akten omnämnde stu-
deranden var Henricus  Martini  Fattebur. som  1608  inskrefs vid universitetet 
i Rostock. Han var son till den i samma akt nämnde borgmästaren i Vi- 

,) A bladen  57  och  58  af samma räkenskap förekommer: 

Till Lybeck.  

Den 2  Maij Medh Schepar Jöns Larsson 

utförtt för räkning Bertil Persson: 

Tiera, Smör, Talgh, Bockskin, Geetskin, hundar, för hvilka artiklar 
tullafgiften är in margine angifveri, hvarefter läses: 

„Än •effter  W.  Städhållaren-s  zedell 
Toll frij till sin Sons Studerningh 
till Rostock 

Smör —  6  T:or  

1 
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borg, blef magister i  Wittenberg 1615,  skolrektor i  Viborg 1616  oeh  1632  
kyrkoherde i Nyenskans. Tullfri utförsel från  Viborg  till Lybeck för 
naturaprodukter åt samme studerande var beviljad borgmästaren  Mår-
ten Henriksson  jämväl åren  1612  och  1613,  såsom synes  af  F. S.  N:o  229,  
bl.  34, 68, 74 v.  och  N:o  230,  bl.  75.  

Efter thz Hinrich Jobin at Borgmestereu Morthen Hinrichsson 
vthskeper nu med Hinrich Simonsson sin Son til hielp som är 
stadd i Rostok til att studere vthi rene Religione efter:ne parze-
ler N. Smör tre T:or Bokskin Twå deker och  3  st:r Getskin Tu st:r 
Så är på H. K. M:tz min allernådigste Konungs och Herres nådige 
behagh min befalning att thet må vthstädies tolfrijtt Dat. Wiborgb 

den  18  octob. Åhr etc.  1611.  
Arffued Töneson mpr.  

10.  
Från  Svenska  Riksarkivet. Bundt  N:o  31  af  Handlingar, som  1897  

voro i fråga att öfverlåtas till Finlands Statsarkiv. Tullräkenskaper. — 
Skolrektorn i  Åbo  Gregorius  Martini  Teit  var gift med  Margareta  Hen-
rici, enka efter hans närmaste företrädare i rektoratet  Jacobus Petri  Finno, 
som efterlemnat sonen Benricus  Jacobi,  hvilken synes ha studerat i  Wit-
tenberg  och blef kyrkoherde i Tavastkyro, der han nämnes såsom sådan 
åtminstone redan  1616 (F. S.  N:o  2518,  bl.  38),  ehuru Strandbergs Herda-
minne I, sid.  259,  uppger honom  vara  tecknad der först  1621.  —  Casten  
Henriksson  var tullnär i Abo.  

S.  p. d. Wälachtade  Casten  Henrichsson, gode  wen,  Jagh  
sender  medh thenne zedelviisare  Marcus  Stijrman nogre hudar, till  
19  st:r,  af  hwilcke allenest een är  en  oxehudh, the andre vnge nööt 

hudar (:efter såsom I sielfue  fåå  see:), hwilcke hudar wälbe:tn  Mar-
cus  skall före till min wärd i Lybeck för min stiufssons  geld,  'som 
bleef för nogre  åår  giord, När han studerade i Wittenbergh. Be-
der för  then  skull wenligen, att han obehindradh  them  må vthföre, 
och befaler edher här medh wenligen I Gudz milde beskerm till all 
wälfärdh. Datum Abo  then 3  Maij A:o etc.  1613.  

E. a.  t. w 1).  

Gregorius  
Martini  Teettus. 

') [= Eder Alltid Till Wiljes.l 
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11.  
Fran Svenska  Riksarkivet. Bundt  N:o  31  af  Handl:r. som  1897  voro 

afsedda att öfverlåtas till Finl:s Statsarkiv. Tullräkenskaper. —  Axel  
Kurek blef  1604  Generalkrigsöfverste öfeer finska krigsfolket. lefde ännu  
1629,  död barnlös.  Hans  broder, som hette  Knut,  blef häradshöfding i 

fra Satakunda  1589.  Dennes son Jöns Kurck blef  1632  president i  Åbo  
hofrätt, upphöjdes  1651  i friherrligt stånd,,-  1652  och begrafven i  Åbo  

domkyrka (_~nrep). 

Effter thet  Casten  Hinrichsson att denne zedellwiisare Her-

mannus vpmeijer Studiosus  Axel  Kurkes broder Sons Preseptor 

skals vtdrage till Tijsklandh och haffuer bekomit vdh sin Lön een  
lest  Span:ll huilket man honom hafuer effterlåthit på K. M:tz wegne 

till att utskipe upå Hanss Willers  skip,  der i wete eder effter rette, 

gudh eder befalendes Aff  Åbo  Slot then 19  Maij a:o etc.  613 
Johan De  la Gardie.  

12.  

Eran Finl:s Statsarkiv.  N:o  230,  bl.  126.  — Matts Bertilsson var 
ränteskrifvare på Viborgs slott. —  Matthias  Jacobaeus Tolia. född  1582  och 
prestvigd  1610,  inskrefs vid universitetet i Rostock i december  1614,  blef 
magister i  Wittenberg 1617,  theol. lektor i Viborgs skola  1619,  kyrkoherde 
i  Viborg 1631  och tillika primarius theol. lektor vid Viborgs gymnasium  
1641,  från hvilken befattning han tog afsked  1648,  i  1656.  För hans stu-
dier utrikes beviljades  af  konung  Gustaf Adolf  den  "/9  1614  årligen  31)  

tunnor spannmål  af  behållen tionde i Jääskis härad (Waaranen. Urkun-
der IV, sid.  328).  

Ähr min befalning  Matz  Bertilsson atti efter Bon. M:z min 

Allernådigste Konungs och Herres nådige bewilielsse  lathe  tolfrit 

vthskepe de  Tree  T:or Smör Bockskin —  2  deker och  en  T:a Lax som 

Her  Matz Jacobi  Toliala nu haffuer vth til Tyskland med sig til  
sine  Studiers förfordring. Dat.  12  Nouemb.  1614  

Arffued Töneson mpr.  

13.  

Från Finl:s Statsark.  N:o  232,  bl.  35.  —  Olof  Jonsson var tullnär i  
Viborg.  — Om Henricus  Martini  Fattebur  se  öfverskriften till bilagan  
N:o  9.  —  Den  i akten nämnda fejden afser Sveriges krig med Danmark  
1611-1613.  

Effter thet Oluf Jonnszon, gode  wen,  att zedelwiisare Magi-

ster Henricus Marthini udhi Tyschtland mijkit är blefuen skyldigh, j 
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synnerhet der igenom att den tidh nu senast feigde war medh Ko-
nungen i Dannemark hafue de afhendt det godzet som medh honom 

war åstadsendt, Så hafwer iagh upå H. K. M:tz nådige behagh eff-

terlatid honom effter såsom altidh wanligit hafuer warit Tolfrijt 

Vthskepa Smör Siu tunnor och  en Lest  Tiere sådane skuldh til att  

af  betale, effter  then  frijheet som Studenterne i så motte vdhi  Toi  

Rekenskaperne är blifuedh beståt. Eder Gudh befaled. Datum Wi-

borgh den  7  Junij Åhr etc.  1615.  

E. A. T. W. 

Arffued Töneson mpr.  

14.  

Frain  Finl:s Statsark.  N:o  232.  bl.  34.  —  Olof  Jonsson var tullnär och  
Clemens  Sigfridsson borgmästare i  Viborg.  — Om  Matthias  Jaeolxens Tolia, 
ursprungligen Toliala",  se  öfverskriften till bilagan  N:o  I2.  

Käre Oluff Jonnsson Godhe  Wen,  efter Borgmesteren  Clement  
Sigfridzson vthskeper  en Lest  tiere til Her Mathiae  Jacobi  Studiers 

förfordring, som nu är vthrijkes stadd, Så är min begären atti 

samme tiere oförtulled vthstädie, efter den frihet, som sådane per- 

soner wanligit är att efterlathes, Eder gudh befaled. Dat. Wi-

borgh den  9  Junij, Åhr etc.  1615  

Arffued 
här före haffuer ,han vt- 	 Töneson mpr. 

förtt --  2  fatt trån  

15.  

Från  Svenska  Riksarkivet. Skrifvelser till diverse personer och 
myndigheter,  I565-1796.  — Studerandeu  Jeremias  Petri  var antagligen  en  
son till kyrkoherden i Pargas Petrus Johannis och broder till kapellanen 
derstädes, nedannämnde brefskrifvare  Johannes Petri.  —  Casten  Henriks-
son  var tullnär i  Åbo.  

Frome Carstenn Henderssonn, Effter dett min Broor  Jeremias  
Petri  som nu studerer i Wittenbergh hafuer H. K. M:tz Breeff till 

att tull frijtt vthföre någott godz, så lenge han vthrijkes studerer, 

Hwar före och Jag nu opå samma H. K. M:ttz Breeffs Lijdelse  will  
sende för:d min Broor  Jeremias  Petri  till  sine  studiers vppehold  en  

Tunna Smör Begerer fördenskull tienstwenligen i wele göre weell 
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och latha dett obehindrett vthkomme, Eder Gudh befalendes Aff 

Åbo Stadh dhen  7  Novembris Åhr  1615  

E. A. T. W. 

Johannes Petri mpr. 

16.  

Från Finlands Statsarkiv. Tilläggshandlingar  N:o  71,  blad  108.  — 
Om den i akten nämnde studeranden, magister ilatthias  Jacobi  [Tolia]  se  
öfverskriften till bilagan  N:o  12 1).  

Hafwer iagh  Birgitta  Simons Dotter, Inwånerska i Wijborgz 

stadh, sendt åth min Son  M.  Matthi Jacobi Wiburgensi 

Tran — tre faatt, Smör — twå T:or 

Anno  1618,  Octob.  30.  

Birgitta  

Simons Dotter.  

17.  

Frän Finl:s Statsarkiv. Tilläggshandlingar  N:o  71.  bl.  110.  — Må-
hända var den i akten nämnde studeranden — prestmannen  Michael, en  
svåger till kaplanen i  Viborg  Martinus Thomae, — samme  person,  som  
Michael  J oannis Savonius, hvilken inskrefs vid universitetet i  Wittenberg 
1617  och der blef magister  1619,  samt senare skolmästare i  Helsingfors  
och slutligen professor i Dorpat  2).  

') Akten utgör bilaga till tullnären „Carll Swensons Reckenskap 
för Opbörd och Vtgifft widh  Tullen  vthi Wijborgh för Ahr etc.  1618",  
hvaiest å bl.  3 v.  läses: „Än är fritt Vtsendt till een Studiosum Her  
Matz  be:dh effter som zedeln dateret den  30  Octobris widere förmäler 
och löper vthi 

Penningar —  10  Dlr  4  öre." 

Dock förekommer i „Besvär vthj Carll Swenssons Räckenskap för 
tullenn vthj Wiborgh pro Anno etc.  1618"  om förenämnde  post  följande 
anmärkning: 

„Bestås inthz tullfrijtt dhett godz som till ehn Studiosurr Her  
Matz  benembt ähr Vthsendtt som belöper 

Penningar —  10  Daler  4  öre."  

2)  Liksom bilagan  N:o  16  är äfven denna akt bifogad tullnären 
„Carll Swensons Reckenskap för Opbörd oeh Vtgifft widh  Tullen  vthi 
Wijborgh Kr Ahr etc.  1618",  hvarest  t  bl.  3  läses: 
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Haffner  iag  Martin us  Thon:m, Gudz ordz tienere och Capplan 

i Wijborgs Stadh, sendt ått min hustrus bror Dn. Michaöli som 

studerar i Rostock, Smör Fem T:nor, Bockar [? = bockskinn] twå  
dicker, Tiers Sex  Tror. Att så i sanning är medh min egin handh 

skriffnit. Datum Wijborg Anno  1618 then 14  Octobris 

Martinus Thomw. 

„Her Mårthen Capellan fritt Vtsendtt ådt sin Hustru Broder till 
Tijsklandh som der Studerer, der vppå hans Zedell dateret den  14  Octob. 

löper vthi 
Penningar —  13  Dlr  21  +  öre." 

Dock förekommer i „Besvär vthj Carll Svensons Räckenskap för 
tullenn vthj Wijborgh pro Anno etc.  1618"  om förestående  post  följande 
anmärkning: 

,Här Mårtenn Cappelan bestås inthz tulfrijtt det godz han opå 
ehnn Studentz wägne hafwer Vthsendtt, som sig belöper 

Penning.r —  13  Dal:r  21 4.1  öre." 

1 



Muutamia lisiä Suomen keskiaikaisen aatelis-
ton genealogiaan. 

Kirjoitti 

Kustavi Grotenfelt. 

Historiallisia tutkimuksia, joissa nykyaikaisella kritiikillä  
on  koetettu selvittää keskiaikaisten sukujemme usein hämärätä 
genealogiaa, ei meillä ole monta ilmestynyt. Mainittavat ovat 
Bomanssonin tutkimus  „Pispa  Arvid  Kurjen vanhemmista ja 
'Elinaa surma'-nimisestä kansanrunosta" (Hist. Arkiston I:sessä 
osassa) ja Yrjö Koskisen kirjoitus „Suomenmaan keskiaikaisesta 
aatelistosta" (Hist. Arkiston VIII:nessa osassa) — puhumatta 
Ruuthin ansiokkaasta julkaisusta „Suomen rälssimiesten  sine-
teistä lopulla  1500-lukua ja alussa  1600-lukua" (Hist. Ark:n 
XI:nessä osassa), joka •etupäässä koskee vähän myöhäisempiä 
aikoja. Ja kuitenkin kaipaisi tämä tutkimus-ala suuresti va-
laistusta, koska vanhat traditsionin-mukaiset sukujohdot silmin-
nähtävästi ovat varsin virheelliset. Johdannossani „Jaakko 
Teitin valitusluetteloon" koskettelin muutamia suomalaisen aa-
teliston genealogian yksityisseikkoja, joissa nähtävästi entiset 
genealogit ovat erehtyneet, mutta vanhojen erehdysten yhä uu-
distuminen (esim. äsken ilmestyneessä  „Finsk biografisk  hand-
bok"issa, ks.  Fleming-,  Frille-sukuja) kehoittaa asiaan uudestaan 
kajoamaan. 

Eräässä Upsalan yliopistossa julkaistussa väitöskirjassa  
„Rasmus  Ludvigsson  som genealog"  on  Holger  Rosman  äsken 
näyttänyt, miten ei Ruotsin aateliston mahtavimmillakaan su-
vuilla näy olleen kirjallisesti säilyneitä sukujohtoja keskiajalta: 
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nämät valmistettiin vasta  1500-luvulla, erittäinkin sen jälkeen, 
kuin Vesterosin resessin johdosta tuli aatelistolle tärkeäksi ja 
hyÖdylliseksi asiaksi tuntea menneitä polvilukuja. Erittäinkin 
Kustavi Vaasan ja hänen jälkeistensä kuninkaitten palveluk-
sessa oleva  Rasmus  Ludvigsson  on  valmistanut nuo sukujoh-
dot, joita sittemmin seuraavat genealogit, Stiernman  y.  m.  aina 
Anrepiin saakka, ovat toinen toisensa jälkeen kopioineet. Mutta  
Rasmus  Ludvigsson oli aikansa lapsi, hän ei ole työssänsä 
käyttänyt tarpeellista tarkkuutta: yleensä emme voi luottaa hä-
nen sukujohtoihinsa, ainakin mikäli koskevat keskiaikaa, jos ne 
eivät saa muualta vahvistusta. Tämä arvostelu  on  siis sovi-
tettava kaikkiin hänen seuraajiinsakin. Tästä näkyy, että kaikki 
Ruotsin aateliston keskiaikaiset sukujohdot oikeastaan ovat uu-
destaan tehtävät. Ja tällä tutkimus-alalla onkin viime aikoina 
Ruotsissa ahkeraa työtä tehty. 

Suomalaisten aatelissukujen vanhempi genealogia perustuu 
nähtävästi sekin  Rasmus  Ludvigssoniin, jonka tiedetään, epäi-
lemättä jonkun apumiehen avulla, tehneen myÖskin  „Ett  Slächte  
Register  på  thenn  Finske  adelen". Apumiehenä  on  nähtävästi 
ollut Jaakko Teitti, jonka relatsioneista  Rasmus  Ludvigssoniin 
ennen olen huomauttanut (Hist.  Ark.  XV  s. 88)  ja jonka „Va-
litusluettelossaan" antamat sukutiedot joskus merkillisellä ta-
valla muistuttavat  Rasmus  Ludvigssonin kautta säilytettyjä su-
kujohtoja.  On  siis odotettava, että näitten suomalaisten polvi-
lukujen luotettavuus  on  vielä vähempi, kuin Rasmukselle li-
kempänä olevain ruotsalaisten. Ja niin tuntuukin olevan. 

Yrjö Koskinen  on  yllämainitussa tutkimuksessaan, jossa 
hän asiakirjojen nojalla  on  selvittänyt muutamia maamme tär-
keimpiä aatelissukuja, jättänyt kaksi kuuluisinta, Flemingin ja 
Hornin, sikseen, luultavasti siinä mielessä, että näiden vanhem-
mat polviluvut, semmoisina kuin ne tavataan Anrepin aatelis-
ton sukutauluissa, jotenkuten pitänevät paikkansa Vaan kui-
tenkin  on  asianlaita  se,  että nekin läpitsensä kaipaavat asiakir-
jain vahvistusta, ennenkuin voidaan niihin luottaa. . Huomatta-
koon miten Flemingin sukujohdossa esim. sama tieto kerrotaan 
eri henkilÖistä — sekä Pietari Henrikinpoika että Pietari Her-
maninpoika sanotaan  1515  olleen Maskun tuomarina; miten  
on  saatu kokonaan olemattomia henkilöitä — eräs Eerikki Hen-
rikinpoika  Fleming,  joka olisi ollut Pohjois-Suomen.maavoutina 
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1512-21;  miten Turun, tuomioprovasti  Johannes Petri on  
- pantu Juhana Flemingin pojaksi. Niinkuin olen näyttänyt,  

Johannes Petri  ei .ollenkaan liene mikään  Fleming,  joksi hänet 
nähtävästi  on  tehty sentähden, että sanotaan  Friskalan  herran 
Pietari Flemingin veljeksi, mutta  he  olivatkin velipuolia äidin 
kannalta (ks. Jaakko Teitin valitusluettelon esipuhetta  s. III).  
Henrikki  Fleming  sanotaan Pohjois-Suomen laamanniksi: se-
kaannus Henrikki Klaunpoika Djeknin kanssa.  Herman  Mau-
nunpojasta kerrotaan että hän  1492-1517  oli linnan-isäntänä 
Turussa, mutta samassa kerrotaan hänen kuolleen lasten vielä 
alaikäisinä ollessa, ja että näin olikin asianlaita, todistaa Ar-
vidssonin Handlingar'eissa painettu kirje, joka näyttää hänen 
olleen kuolleen jo  v. 1490.  Nämä esimerkit todistanevat, miten 
hätiköiden ja huolimattomasti Anrepin teoksessa oleva Fle-
mingein sukutaulu  on  kokoonpantu.  On  siis täysi syy koettaa 
uudestaan yhdistää säilyneet luotettavat tiedot Suomen merkil-
lisimmän aatel,issuvun vanhempaan genealogiaan. Paitsi eri 
asiakirja julkaisuissa painettuja asiakirjoja,  on  silloin huomioon 
otettava ne hajanaiset sukutiedot, joita löydetään Eerikki ja 
Iivari Flemingin maakirjoista, joista edellinen originalina ja jäl- 
kimäinen kopiona tavataan Suomen valtioarkistossa. 	- 

Huomautan vielä muutamista Anrepin sukutauluissa an-
netuista tiedoista. Suvun  alkaja  Pohjoismaissa Pietari  Fleming, 
Klaus  F:n isä, mainitaan ensi kerta Tanskassa  1366  ja eli vielä  
1406,  eikä siis ole kuollut  1395.  Hänellä oli varmasti kaksi 
poikaa:  Klaus,  Suomen haaran kantaisä, ja  Herman,  ritari ja 
hovimestari  1387-1407,  josta polveutui eräs tanskalainen,  v. 
1544  sammunut sukuhaara. Hyvin epäilyttäviltä tuntuvat tie-
dot Henrikki Flemingin kolmesta puolisosta. Ne olivat muka:  
1)  Brita  Risbit,  2)  Elseby Maununtytär Viurilasta, ja  3)  Val-
borg,  Klaus  Djeknin tytär Koskelta. Mutta mitään viittausta 
sukulaisuuteen Flemingein ja Risbitein välillä ei tavata. Sitä 
vastoin tahtoisi Arvidssonin painattamasta kirjeestä  (Handlingar  
I s. 45)  päättää, että Henrikki Flemingin ensimmäisenä puoli-
sona  on  ollut eräs Martta, joka ennen oli ollut toisissa naimi-
sissa. Tieto kolmannesta puolisosta  on  luultavasti saatu Iivari 
Flemingin maakirjasta, mutta  on  väärin kopioitu, sillä siinä sa-
notaan:  Valborg,  Klaus  Djäknen  tyttären tytär. ' Teitti ei näy 
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tuntevan kuin kaksi puolisoa, mutta ei mainitse toista nimeltä, 
sanoo hänen muka  vain  olleen  „en  prestedeja" (ks. liainettua 
luetteloa  s. 27,  taulua). — Anrepin mainitsema Jaakkima Fle-
mingin ensimmäinen puoliso  Ingeborg  Ragvaldintytär  on  myös-
kin hyvin mahdollisesti tullut jonkun erehdyksen kautta, ai-
nakaan ei hän ollut Eerikki Flemingin äiti, sillä tämä oli (hä-
nen maakirjassaan tavattavan tiedon mukaan) Elin BjÖrninty-
tär, joka oli Raaseporin kihlakunnan tuomarin BjÖrn Ragval-
dinpojan. tytär (sinetissä tähti ja risti) ja jota nähtävästi tar-
koittaa Anrepin mainitsema toinen puoliso „Elin Eriksdotter 
Geet  till  Djulö  oeh Vik"  (sie!).  Että  1500-luvun alulla maini-
tut Jaakkima ja Jaakko  Fleming  olivat yksi sama henkilö, käy 
nähdäkseni myÖskin selväksi useista seikoista, erittäin Flemingin 
maakirjoista. Yleensä lienee siis' paras olla uskomatta Anrepin 
vahvistamattomiin ilmoituksiin! 

Flemingin suvun polveutuminen keskiajalla ja uuden ajan 
alussa näkyy seuraavilla sivuilla  (307  ja  308)  olevista kahdesta 
sukutaulusta. 

Mitä  Horn-sukuun tulee,  on  tarkka ruotsalainen keskiajan-
tutkia  K. H.  Karlsson äsken tehnyt pari huomautusta  (Svenska  
autografsällskapets tidskrift,  del 2, s. 70),  jotka suuresti lisää-
vät meidän entisiä niukkoja tietojamme tämän sittemmin niin 
merkillisen suvun jäsenistä keskiajan loppupuolella. Parista 
asiakirjasta Turun tuomiokirkon Mustassakirjassa näkyy näet 
että Henrikki ja Jäppe Olavinpojilla  (Horn)  oli vielä kolme vel-
jeä, joiden ei ennen ole tiedetty kuuluneen  Horn-sukuun. Sa-
moin Karlsson kumoo tuon vanhan jutun eräästä  Sigmund de  
Hornista, joka muka Alankomailta olisi Ruotsiin muuttanut ja 
tullut Hornien kanta-isäksi, ja näyttää että nykyisten tietojemme 
perustuksella täytyy pitää  Horn-sukua kotimaisena suomalais-
ruotsalaisena sukua. Sen vanhin tunnettu jäsen  on  maanomis-
taja Joensuussa Halikossa, eikä mikään hänen suhteensa viittaa 
muukalaiseen syntyperään.  Horn-nimi tulee vaakunan mukaan 
käytäntöön vasta  1500-  ja  1600-lukujen vaihteessa.  Olen  vaa-
rinottamalla Karlssonin huomautusta yhdistänyt keskiajan asia-
kirjoissa tavattavat tiedot  Horn-suvusta, jonka polveutuminen 
silloin saa sen ulkonäön, minkä näkee sukutaulusta siv.  309.  
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Taulu  II.  

Maunu  Fleming,  
sanotaan Chiun ja Moision herraksi 

(Mynämäellä) 1400-luvun keskivaiheilla. 
Nai Elina Niilont. Kurjen Lonhisaaresta. 

Herman, 	Hanny, 	?  Maunu,  
main. 1486  (Arv.  main. 1488  (Arv. 	pappismies  

	

V 124). 	udominus  Mag- 

Kaarina, 	Ingeborg, 	Margareeta. 
naitu Laukon naitu laamanni naitu  1) 1460  (?) 
herralle  Klaus  Hartikka Jaa- 	valtaneuvos 	V 105)  ja vaina- 

Kurjelle,  1466.  konp. Garpille Jussi Olavin- jana  1490  (Arv.  
(Arvidss.  V 103,  pojalle (Sten-  V 152).  Puol.:  

151). 	bock), 2)  jo  1460-  Elin Filipon- 
luvulla eräälle 	tytär (kolme 

Niitoile 	liekkiä). 
(Arvidss.  V 105). 

nus Fla  mingh= 
haudataan  1517  
Kallialan kirk-
koon  (Hansen,  

Bidr.  t.  Finlands  
hi  st.  I 410-11).  

Maunu, 	Kaarina, 	Eerikki, 	Pietari, 	Cicilia, 	Kaarina, 
mainitaan  1490. 	menee  1490 	Turun pormes- Viljaisten herra, naitu vanhalle naitu Jaakko 

Naantalin luos- tari  1531  (Teitin eli vielä  1552  Jöns  =Spurille<, Henrikinpojalle, 
tariin 	valitusluett.  s.  (Teitin valitus- joka mainitaan Soraisten  her- 

(Arv. VII  36). 	104  y.  m.), 	luett.  s. 152). 	1455-86. 	nalle (vrt. Teitin 
Salonta'an herra 	 valitusluettelon 

• 1537. 	 esipuhetta  
s. IV)  

Flemingejä ja Horneja seuratkoot parin vähemmän mai-
nion suvun sukujohdot. Vanha suomalainen vapaamies-suku  
on 1500-luvun alkupuolella sammunut suku  Balk,  Balkkisissa 
Vehmaalla.  Se on  piispa  Bero Balkin  kautta saanut sijansa 
historiamme lehdillä. Sen polviluku, jota jo  Porthan  kosket-
teli,  on vain  ollut epäselvänä. Iivar Flemingin maakirjasta, 
joka aikaansa varsin kuvaavalla tavalla näyttää mitenkä hän 
kaukaisen sukulaisuuden perustuksella korjasi  Balk-suvun pe-
rut haltuunsa, saadaan kuitenkin jotenkin runsaat tiedot sen 
myÖhemmistä jäsenistä, jota vastoin vanhimmat polvet yhä jää-
vät arvelun varaan (ks. sukutaulua sivulla  310).  Suku näyttää 
vähitellen kadottaneen merkitystänsä, johon epäilemättä oli syynä 
sen tilusten jako useammille perillisille,, eikä, niinkuin Iivar 
Flemingin maakirjassa arvellaan,  se  seikka, että nuorempi Olavi  
Balk  meni naimisiin tukholmalaisen porvarintyttären kanssa. 
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Lindelöf-suvusta, jonka Anrep aloittaa eräästä Henrikistä  
1500-luvun alkupuolella, sanotaan että  se  kertomuksen mukaan 
olisi aatelia kuningas Birger Maununpojan ajoilta ja että mai-
nittu Henrikki olisi  7:äs  esi-isästä. Kuten tunnettu käytti tämä 
suku samaa vaakunaa kuin Frillet, lehmuksenjuurta lehtineen, 
josta myÖhemmin sen nimikin syntyi.  On  sentähden ollut tut-
kiain kesken paljon arvelua näitten molempien sukujen keski-
näisestä suhteesta. Nykyään julkaistuja asiakirjoja vertaamalla 
voidaankin Lindelöf-suvun polvilukua johtaa paria polvea taem-
mas ajassa, joten nähdään sen todellakin olevan keskiaikaista 
vapaatasäätyä, ja samalla saadaan selville sen sukulaisuutta 
Frilleihin, niinkuin tähän liitetystä sukutaulusta nähdään (vrt. 
Teitin valitusluettelon esipuhetta  s. V).  Vaakuna näkyy siis 
olevan Frilleiltä otettu. 

LINDELÖF-suku. 
Antti Henrikinpoika, 

minut Hakon Frillen tyttären, jonka jälkeen pojat käyttivät 
Frille-vaakunaa, lehmuksenkantoa. (Vrt.  Grönblad,  Nya  källor  

a. 66,  Suomen Kirkkh. Seuran toim.  I s. 52,  Jaakko Teitin 
Valitusluettelo  s. V, VI).  

Haqvon Andrea,  
maisteri, mainitaan Turun 
kaniikina  1452-77  (Chron.  
Ep.  s. 543,  Mustak.  527)  

ja kuoli  v:n  1485  paikoilla 
(Mustak.  499, 547).  

Erland Antinpoika, 
Kärkisten herra Sauvossa, 
mainitaan 1486 (Mustak. 

547), vainajana, mutta lapset 
alaikäisinä 1506 (Arvidss.  

IX  9). 

Henrikki Erlandinpoika, 
Kärkisten herra, eli 

1530-luvulla (Teitin valitus- 
luett. 101, 161). 

Katariina,  naitu 
asemies Tord Kar-
palaiselle, Viialan 
herralle (Mustak.  

509, 499,  Hist. Ark. 
XV  93).  

Margareeta, naitu 
asemies Maunu  Bal-
kille  (Mustak.  509, 

499)  ja sitten eräätle 
Lasse Frans'ille 
(Mustak.  547).  

Pietari Henrikinpoika, 
oli Antti Vestgöten palveliana (Teitin 
Valitusl. 101), Härkisten herra noin 

1550 (Anrep). 

Hannu Pietarinpoika, 
Kärkisten herra 1500-luvun lopulla 
(Anrep, Lagus). Pojat käyttävät 

Lindelöf-nimeä 

Tytär oli luultavasti naitu Jören 
Sälandsfarelle, joka 1555  y.  s. v. maini-
taan Kärkisissä ja sanotaan naimisten 
kautta päässeen vapaasäätyyn (Tei%in 

Valitusluett. s. 109). 

Henrikki, 	 Kaarlo, 	Hannu, 	Lassi, 	Erland (1. Ernst), 
mainitaan 1609-36 Kärkis- sisäänkirj. Muurilan Sällvikfn herrana  

	

ten  herrana, kaatui ratsu- 1625 suvun herrana 	Pohjalla 1618. 
mestarina sodassa. Hänen puolesta ritari- 1618. 
vaakunansa on 1639 asetettu huoneesen. 

Sauvon kirkkoon. 

Kustavi  I1  Aadolfin  
henkipalvelia  1627 (Per  
Brahes Tänkebok  s. 14).  
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Ylempänä oleviin sukutauluihin liitettäkÖön muutamia huo-
mautuksia toisista keskiaikaisista suvuista. 

Suomen historiassa tunnettu Fineke-suku  on  saanut myö-
hemmän nimensä ja kilpensä äidin kannalta, joka oli vanhaa 
saksalaista aatelia. Sen alkuperäinen nimi mainitaan tavalli-
sesti olleen „Rankonen", mutta eikÖhän pitäisi olla Renkonen 
eli Rengonpoika. Tuon ensinmainitun nimen lähteinä ovat epäi-
lemättä Stiernman ja Peringskiöld (ks. Otava,  I  osa  s. 409, 
424),  mutta kaikissa alkuperäisissä lähteissä  on,  mikäli tunnen, 
„Renko". Niin Palmskiöldin kokoelmissa: „Nieolaus Rengo-
nis filius  de  Heijkela, armiger, vixit  a. 1424"  (ks. Otava,  I  osa  
s. 420).  Epäilemättä sama mies  on  Nielis Renghonpoykae, joka 
mainitaan  1419  Raisiossa (Arvidsson,  Handlingar  II s. 46)  ja 
luultavasti  se  Niclis Rengonpoijka, joka sinetöi erään kirjeen 
Turussa  1464  (Mustakirja  s. 482).  Hänen veljensä oli var-
maankin Jönis Rengonpoyka Raisiossa  1426  (Arvidsson,  Hand-
lingar  II s. 60), Johannes  Rengonis filius  1444  (PalmskiÖld, ks. 
Otava  I s. 423),  Jonis  Renkonpoiea, joka mainitaan vainajana  
1477  (Mustakirja  s. 529).  Samaan sukuun kuului epäilemättä 
pappismies „dominus Ragvald Rengonpoyea  de  Reso", joka 
mainitaan Mustassakirjassa  1470  vaiheilla  (s. 499).  Mainitun  
Jöns  Rengonpojan pojaksi mainitaan Niilo „Rankonen", joka 
oli tunnettu nimellä  „Våghals"  ja nainut Katariina GÖdikint.  
Fineken,  ja jonka poika omisti äitinsä nimen. Että niin todella 
olikin näkyy siitä, että  JÖns  Rengonpoika  1426  ostaa Mälikkälän, 
ja juuri tämä  on  sittemmin „Rankoisten" asumakartanona. Kuten 
näkyy kirjoitetaan nimi kaikissa asiakirjoissa Rengonpoika, ja  se  
(eli Renkonen)  on  siis oikea muoto, vaan Rankonen väärä. — Li-
säksi huomautettakoon likeistä sukulaisuutta Rengonpoikain ja 
Suomessa tavattavan Görtzhagenin suvun välillä. Mainitun  Jöns  
Rengonpojan testamentin vahvistavat näet  1477  hänen veljensä 
asemiehet Jäppe ja Albrekt Henrikinpojat, mutta nämät olivat 
Turun voudin Henrikki Görtzhagenin (joka mainitaan  ,1430-
49)  poikia, niinkuin Iivari Flemingin maakiija todistaa (vrt. 
Lagus,  Finska adelns  gods  oeh ätter  s. 150).  Ja Henrikki 
G-Örtzhagen kirjoittaa itsensä Heikkilän herraksi, samoin kuin 
Niilo Rengonpoika. 

Pietari Karpalainen mainitaan tavallisesti olleen Maskun 
tuomarina v:sta  1444  aina v:een  1488  saakka. Jälkimäinen vuosi- 
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luku perustuu epäilemättä Arvidssonin Handlingareissa  (V s. 
128)  painettuun asiakirjaan, mutta dateeraus  on  varmaan väärä; 
kun Maunu  Gren  siinä mainitaan Turun käskynhaltiana  on se  
luultavasti vuodelta  1448 (on  kai luettu MCDLXXXVIII  pro  
MCDXXXXVIII!). Toisista asiakirjoista näkyy että Pietari 
Karpalainen vielä  1470 on  Maskun tuomarina (Mustak.  s. 497),  
mutta  1471  ja sen jälkeen tavataan siinä virassa jo toisia mie-
hiä (Arvidsson  V s. 60).  Pietari Karpalaisen vähän tunne- 
tuista veljistä Gregeristä ja Stigistä, jotka „kaatuivat kun 
Kaarlo kuningas karkoitettiin Ruotsista", mainittakoon tässä 
että edellinen (samoin kuin veljensä Pietari) mainitaan jo  1439  
(Liv-  Est- u.  Curländ. Urkundenbuch,  IX  osa), Stig  v. 1449  
(Arvidsson  III 133).  Neljäs veli  Tord  Karpalainen mainitaan  
1460-88,  ja sanotaan jonkun aikaa „olleen palveluksessa ulko-
maalla" (Arvidsson  V s. 220).  Arveluna voi lausua että hän 
mahdollisesti palveli Kaarlo Knuutinpoikaa, jonka uskollisina 
kannattajina Karpalaiset näyttävät olleen, hänen maanpakolai-
suutensa aikana Preussissa.  Tord  Karpalainen oli, ennen nai-
mistaan Elina Hornin kanssa, jonka aateliset sukutaulut mai-
nitsevat hänen vaimokseen, ollut naimisissa Katariinan, Antti 
Henrikinpojan (LindelÖfin) tyttären, kanssa (ks. ylempänä Linde-
löf-sukua). 

Jägerhorn-suku  on,  kuten tunnettu, Suomen vanhimpia, ja 
aateliset sukutaulut ulottavat sen sukujohdon muka aina Ee-
rikki pyhään asti, jonka aseenkantajana esi-isä olisi Suomeen 
saapunut! Pikainenkin silmäys riittää kuitenkin osoittamaan, 
ettei tuota sukujohtoa sovi seurata kauvemmas taakseppäin, 
kuin korkeintaan  Inge  Rötkerinpoikaan, Isonkylän herraan, 
joka lienee elänyt noin  1370  v:n  paikolla. Sitä vastoin säilyneet 
asiakirjat Isonkylän haaran myÖhemmistä jäsenistä sisältävät 
useita tietoja joita ei ole sukutauluissa varteen otettu. Filip-
pus  JÖnsinpoika, Isonkylän herra,  on  säilyneissä asiakirjoissa. 
v:lta  1437-57  usein mainittu henkilö, ja mainitaan vainajana  
1466.  Naimisissa oli hän Margareetan, Pietari  Dansken  tyttä-
ren kanssa, joka viimemainittuna vuonna eli leskenä  (Arvids-
son V s. 41),  joten Filippus JÖnsinpoika ei, kuten sukutau-
lut mainitsevat, ole voinut olla toisissa naimisissa Kirsti Jaa-
kontyttären (Garpin) kanssa. Usein mainittu henkilö  on  myös-
kin hänen poikansa  Jöns  Filiponpoika, Isonkylän herra, joka 
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.1473-98  mainitaan Naantalin luostarin taloudenhoitajana. Hä-
nen veljensä, suvun jatkaja, Martti Filiponpoika mainitaan  1485 
—1505  asemiehenä ja Isonkylän herrana (Arvidss.  V 95, 195).  
Sitä vastoin ei sukujohdoista näe miten  se  „Jöns  Paavalinpoika 
Isossakylässä", joka  v. 1537  Olavi Martinpojan kanssa peruut-
taa Naantalin luostarille lahjoitetun tilan (Teitin valitusl.  s. 103),  
kuului Jägerhornein sukuun. Eiköhän liene ollut Olavi Mar-
tinpojan lankomiehenä ja naimisissa hänen sisarensa kanssa, 
johon näkyy viittaavan  se  seikka, että.  1557  v:n  ratsupalvelus-
luettelon mukaan hänen poikansa „Martti Jönsinpoika Isossa-
kylässä" asettaa yhden miehen, vaan Martti Olavinpoika kaksi 
miestä palvelukseen. Martti Olavinpojan olen nähnyt  vv. 1557 
—73  mainittavan Isonkylän, eli, niinkuin tähän aikaan myös-
kin ruvetaan sanomaan,  „Storbyn"  herraksi. Hänen veljensä 
Pietari Olavinpojan poika  on  varmaankin  se  sukutauluista puut-
tuva Hannu Pietarinpoika, joka  1618  Filip Martinpojan kanssa 
mainitaan Isonkylän omistajana. 























Muutamia tietoja Vatikaanin arkistosta. 

liiij. W. Tawaststjerna. 

I.  

Sen jälkeen kuin Yrjö Koskinen  v. 1868  Historiallisen Ar-
kiston toisessa osassa julkaisi-  kirjoituksen:  „P.  A.  Munchin 
Vatikanolaiset todistuskappaleet Suomen historiaan", ei luullak-
seni suomalaisessa kirjallisuudessa ole ollut tiedonantoja Vati-
kaanin arkistosta.  On  tunnettu asia, että tuo maailmanmainio 
arkisto kokonansa suljettiin tutkijoilta muutaman aikaa sen jäl-
keen, kuin norjalainen historioitsija  Muneh  oli saanut ammen-
taa sen äärettömistä kirjeaarteista. Vasta vuonna  1880  avat-
tiin  se  jälleen tiedemiehille, ja nyt  on  ulkomaalaistenkin aivan 
helppo päästä sinne tyÖskentelemään. Tätä varten vaaditaan 
heiltä vaan maansa Roomassa olevan lähettilään suosituskirje. 
Viimekuluneina vuosina onkin arkiston suuressa työhuoneessa 
yhä nähty monta kymmentä tutkijaa istumassa. 

Heidän tyÖnsä  on  jo tuottanut paljon hedelmiä. Niinpä 
ovat ranskalaiset arkistomiehet muun muassa toimittaneet ne 
paavillisten Regestain  1)  sisällysluettelot  2),  jotka ovat julaistuna 
suurenmoisessa kokoelmassa: „Bibliotheque  des  éeoles francai-
ses d'Athenes  et de Rome."  Samanlaisia painettuja sisällys-
luetteloita  on  myös tehty muutamia paavillisen arkiston virka- 

1) Regestoiksi nimitetään paavillisessa arkistossa ulosmenneiden 
kirjeiden kopiakokoelmia. Tulleita kirjeitä ei tässä arkistossa ole säily-
tetty, vaan on isoin osa niistä aikojen kuluessa poltettu tilan puut-
teen takia. 

2) Näitä luetteloita ei vielä ole hankittu meidän yliopistomme kir-
jastoon. 
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miesten toimesta. Sillä tavoin  on  saatu aikaan tarkat luettelot 
vanhemmista Regestoista vuoteen  1316  saakka. Niiden jou-
kosta puuttuu nyt enää vaan luettelot Innocentius III:n kir-
jeistä. Myöhemmiltäkin ajoilta  on  jo muutamia painettuja luet-
teloita, ja; uusien valmistamista kuuluu yhä jatkettavan. 

Meidän historioitsijat .ovat pysyneet aivan erillänsä Vati- 
kaanin arkistosta. Sen sijaan ovat useat skandinaavialaiset op-
pineet ottaneet osansa siellä suoritetusta tutkimustyöstä, ja kun  
he  muun muassa ovat löytäneet useita Suomeakin koskevia 
keskiajallisia asiakirjoja, lienee tässä kyllin aihetta tehdä erit-
täin selkoa heidän tutkimuksistansa. 

Säännöllinen työ Skandinaavian  maiden  historiaa valaise-
vain kirjeiden hakemista ja kopioimista varten pantiin Vatikaa-
nissa alkuun Helmikuussa  1894.  Siihen aikaan nimittäin tans-
kalainen tohtori Moltesen aloitti tutkimuksensa siellä. Hän ko-
pioitsi ensimmäisenä keväänä koko joukon Tanskaa koskevia 
kirjeitä vuosien  1316  ja .  1350  väliajalta, nimittäin semmoisia, 
jotka hän näki mainittuina Regestain sisällysluetteloissa. 

Syksyllä  1894  tohtori  K. H.  Karlsson tuli Ruotsin val-
tioarkiston asiamiehenä Roomaan.  1)  Silloin päätettiin hänen 
ja Moltesenin kesken panna toimeen yhteistyÖ. Molemmat tut-
kijat rupesivat pitämään silmällä kaikkia Skandinaavian maita, 
hakiessaan historiallisia asiapapereita.  He  selailivat toinen tois-
ten, toinen toisten niteiden läpi, huolimatta kirjoitetuista sisal-
lysluetteloista, jotka oli havaittu vaillinaisiksi Tohtori Karls-
son kopioitsi löydetyistä kirjeistä ne, jotka valaisivat Ruotsin 
ja Suomen keskiaikaisia oloja, ja tohtori Moltesen samaten Tans-
kaa ja Norjaa koskevat asiakirjat. • Semmoista yhteistyötä ovat 
skandinaavialaiset tutkijat sitten jatkaneet tähän saakka, ja sitä 
aiotaan jatkaa yhä edelleen. 

TyÖvuotena  1895-96  oli siinä toimessa, paitse  K. H.  Karls-
sonia, norjalainen professori  Storm  ja tanskalainen tohtori  M.  
Mackepranz. Seuraavana tyÖvuotena: Karlsson, Mackepranz 
sekä norjalainen  A.  Bugge. Tänä vuonna ovat.  samaa työtä suo-
rittamassa Karlsson ja tohtori Krarup, joka  on  Tanskasta ko-
toisin. 

') Kaikki tiedot Skandinaavialaisten tutkimustyöstä olen saanut 
tohtori Karlssonilta. 
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Seuraavat kokoelmat on neljänä viimekuluneena vuotena 
sillä tavoin läpikäyty: 

1) Osa Regesta Avenionensia kokoelmasta, jossa on vaan 
paperiregistratuureja. 

2) Regesta Vaticana (pergamenttiregistratuureja). Tästä 
kokoelmasta, joka muutoin sisältää kopioita ensinmainitusta 
(Regesta Avenionensia), on tutkittu vaan niitä niteitä, jotka kä-
sittelevät secreta-, cameralia- ja curialia-nimisiä asioita. Näitä 
asioita ei ylimalkaan tavata Regesta Avenionensia kokoelmassa. 

3) Regesta Laterana (paperiregistratuureja) Bonifaeius 
TX:stä  Sixtus  IV:teen. saakka (v. 1389-1471). 

4) Suplicationes, vanhempi sarja, joka alkaa Johannes 
XXII:sta (vuodesta 1316). Tämän sarjan on myös  P.  A.  Muneh 
läpikäynyt, mutta Karlsson on suorittanut saman työn toista-
miseen ja lÖytänyt uutta. 

5) Suplicationes, uudempi sarja, joka alkaa Martinus V:stä. 
Siitä on läpikäyty kaikki niteet Paulus II:n aikaan saakka (v. 
1417 —1464). 

6) Brevia, kirjoituksia ruhtinaille ja lähettiläille. Kokoelma 
on täydellisesti läpitutkittu vuosien 1417 ja 1530 väliajalta. 

7) Collectorie, kirjoituksia kymmenyksistä ja muista kir-
kon tuloista. Tärkeimpiä niteitä on Muneh jo ennen tarkasta-
nut,  jonka tähden kokoelma nyt on antanut aivan vähäpätöi-
sen sadon. 

8) Introitus et exitus, apostolisen kameran tulo- ja meno-
laskut. 

9) Obligationes et solutiones. Tämä kokoelma sisältää  pis-
pain  sitoumukset „servitiumein" maksamiseen, sekä kuitit mak-
suista. 

Luetelluista kokoelmista on muun muassa löydetty muu-
tama kymmenkunta Suomea koskevata kirjoitusta, jotka toh-
tori Karlsson on kopioinut Ruotsin valtioarkistoa varten. 
Siellä ne luultavasti piakkoin tulevat tutkijain käytettäviksi. 
Toiset jäljennökset samoista kirjeistä on hän äskettäin myÖnyt 
Suomen valtioarkistolle. 

On ollut kysymystä yksityisten kesken, olisiko vielä jon-
kun Suomalaisen lähteminen Vatikaaniin keräämään meidän 
historiaamme valaisevia asiapapereita. Tähän kysymykseen vas-
taisin epäämällä. Skandinaavialaiset tutkijat ovat siellä toimiel- 
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lessansa tarkasti pitäneet Suomeakin silmällä. Tohtori Karls-
son toivoo, että heidän yhteistyönsä saadaan jonkinlaiseen pää-
tökseen yhden tai parin vuoden päästä. Silloin ovat he, -hä-
nen lnulonsa mukaan, ennättäneet käydä tärkeimpäin kokoel-
main läpi, ja silloin on jo varmaankin paras osa meikäläisiin 
oloihin koskevista kirjeistä lÖydettynä ja kopioituna. Joku 
vähempi jälkisato on tietysti senkin perästä aina mahdollinen, 
mutta tätä varten tuskin kannattaisi jonkun tutkijan lähteä 
Roomaan. .  

II.  

Useat Vatikaanin kirjekokoelmista eivät enää ole alkupe-
räisessä kunnossansa. Kun paavillinen arkisto  Napoleon  I:n  käs-
kystä kuljetettiin Roomasta Pariisiin, hävisi paljo tärkeitä asia-
papereita. Esimerkkinä mainittakoon, että silloin katosi  70  ko-
konaista nidettä ainoastaan Martinus  V:n  hallitusajalta. 

K.okoelmain ollessa tällä tavoin epätäydellisiä,  on  tärkeä 
asia, että arkistossa olevat tietoluettelot  (Indiees)  sisältävät il-
moituksia semmoisistakin bullista, joiden jäljennöksiä ei enää 
lÖydetä Regestoista. Tällaisia luetteloita ovat esim.: 

Vescovi, joka osottaa lähteitä eri  maiden  pispain histo-
riaan, sekä 

Beneficia, jossa  on  monenlaisia tiedonantoja hiippakun-
nista. 

Veseovi-niminen luettelo antaa muun muassa, Aboensis 
rubriikin alla, monenlaisia ilmoituksia Turun pispanistuimesta. 
Nämät ilmoitukset perustuvat Vatikaanin arkistossa oleviin pai-
nettuihin ja painamattomiin lähteisiin. Kun Turun pispoja kos-
keva osa tietoluettelosta  on  itsessään monellakin tavoin merkil-
linen ja kun siinä viitataan todistuskappaleisiin, joista useat 
tähän saakka ovat olleet meillä tuntemattomat, otan sen tähän 
semmoisenansa, koettaen samalla selittää muutamia siinä tavat-
tavia lyhennyksiä. Veseovi luettelosta käy muutoin selville, 
että sen tekijällä, omituista kyllä, ei ole ollut tietoa Turun  pis-
pain historian  tärkeimmästä lähteestä, nim. Porthanin selityk-
sillä varustetusta, Juustenin tekemästä Chronicon Episeoporum 
kirjasta. Porthanin teoksia ei löydykään Vatikaanin arkiston 
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käsikirjastossa enemmän kuin muitakaan teoksia Suomen his-
toriasta. Sitä vastoin on siinä eri osastot Ruotsin, Tanskan ja 
Norjan historiaa varten. 

Vescovi I A. 

Rubrica „Abocnsis". 

Historia  et  Catalogus ep'orum Aboensium usq. ad A.  1583.  
Vid. Messen. in Chron. Ep'orum Suec. pag.  193.  

Aboensium ep'orum series apud Messen. Scond. ab an.  
1154  ad  1618. 

1228  Rendamechen ep'atus Aboam transfertur Orniel. p.  
464, 491. 1)  

I Hemmingus Ep. Aboensis in Sueeia. Jun. IV.  
Olaus  Junasa, Ep. Abogen. in  Finlandia.  Jan.  II.  
Johannes Petri  Ep. Abogensis in  Finlandia.  Jan.  II. 
Aboa in Sueeia. Episeop. Hemmingus. Jun. IV. 
Aboa est sedes in  Finlandia.  Brem.  1  p.  502. 
1248  eir. I  Thomas  Anglus C. P. Ep. Aboensis IV in  

Finlandia  sub Upsaliensi  Areh.  Brem.  1  p.  263. 
1268  eir. I  Johannes  C. P. Ep. Finlandensis sub  Arch.  

Upsalensi. Brem.  1  p.  501. 
1318.  Bened:us Aboen eps. (in  Finlandia).  R. C.  L. 27  

p.  20  b.  56  b.  58  b.  59  b.  2)  
Johs  (Johannes)  Aboen ps (episcopus) transfertur ad Up- 

salens. (Schef. p.  62) 3) et  a Nicolao IV confirmatur. 
Joes  (Johannes)  eps. Aboen electus Upsalen  1290.  N.  4.  

III.  263. 4)  

') Claudi Ornhjälms Historiaa Sveonum Gothorumque Ecclesiasticw 
Libri Quatuor Priores, Stockholmiaa  Anno  MDCLXXXIX. 

2) Käsikirjoitus, joka ennen on ollut „Recepta  camera"-nimisessä ko-
koelmassa, mutta nyt tavataan Collectorie kokoelmassa. 

3) Viittaus teokseen: Joannes Schefferus, Incerti Scriptoris Sueci  
Breve  Chronicon  de  Archiepiscopis et Sacerdotibus cteris ecelesie Upsa-
liensis. Upsaliaa _MDCLXXIII. 

4) Käsikirjoitus, joka löydetään kokoelmassa Regesta Vaticana. 
Ylläolevat lyhennykset merkitsevät:  Nikolaus  IV:n kolmas hallitusvuosi, 
263:s sivu. 
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(Obiit 1340). Bened:s aliter eanonicus Upsal. ep's Aboen. 
Schell p. 189. 

Joes b. m. (bone memorie) eps. Aboen postulatus Upsalen. 
B. 8. I. 384. 1) 

1342 indulg:a pro eccl. Aboen etiam in festo B. (Beati) 
Henrici eps. et Mart(yri) 8 eal. Dee. A(nno) 1. C. 6. 1. 8.  ep.  
1529. 2) 

Indulg:a pro ecel. Aboen. I. 6. 1. 3. p. 403: 3) 
1343. Henningus Aboen. ep's. Torfei IV, 471. 4) 
1355. 24 Oct. Henningus Aboen. ep's. A. A. Instr. 3) 
1356. 31 Mart. Henrieus eps. Aboen. in suetia. Instr. 
1358. 30 Maji Aboen. ep's. A. A. Instr. °) 
(sub Clem. VI) Hennigus ep's Habuen (sic) Schisl. p. 22. 
1363. 13 Maji Hemmingus ep's Aboen. Instr. 
Enningus b. m. eps. Aboen. G. 11 6) bull. cam. 1 p. 34. 
1358. 1 Mart. Hermingus Aboen' ep's. Instr. 
Emingus ep's Aboen. C. 6. Ig %) Brevia 2 p. 1 p. 

309. 
indulg:a ad fabr. eecl. Aboen Eumingus eps. C. 6. I. 5  

ep.  1613. g) 
1364. 22 Mart. Hemingus Aboen ep's. Instr. 
1363. 13 Maij Hemmingus Aboen Ep'us se  obligat  Ca- 

mere apostolie de peeuniae  summa ei  debita a Rege et Re- 
gina Sueeie. Instru'. 9) 

1371. de Spolio Hemirigi ep'i Aboen. Inst. p. 41. 10) 

1) Regesta Vaticana, Bonifacius  VIII, anno  I,  p.  384. 
2) Regesta Vaticana,  Clemens VI,  anno  I.  vol.  8,  epistola  1529. 
3) Regesta Vaticana, Innocentius  VI,  anno  I,  vol.  3,  pag.  403. 
4) Thormodus Torffus  on  kirjoittanut muun muassa: Universi Se-

ptentrionis Antiqvitates, Hafniae MDCCV, mutta sitaatilla tarkoitetaan näh-
tävästi toista teosta.  

5) Arehivio S,t.  Angelo.  Instrumentum.  
e)  Gregorius  XI. 
7)  Regesta Vaticana,  Clemens VI,  anno  IX. 
9)  Regesta Vaticana,  Clemens VI,  anno  I.  Kts. Hist.  Ark.  II.5.  
9)  Julaistu Hist.  Ark.  II,16.  
30)  Collectorie kokoelmassa. 
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Sueci  regi  eommendatur Jo'es (Johannes) ep'us Aboen. 
G. 11. Ind. L. p. 124. 1) 

1371. Aboen. eps. Torfei IV, 498. 
1387. Sabb. 16 Nov. praesentata fuit informatio qvod va- 

lor reddituum eeclesiae Aboen. non deductis oneribus aseen- 
dit ad fl. 620, ideo  Bero  Aboen electus obl(igat) fl. 200. Obi. 
T. 48, p. 59b. 2) 

1400.  Bero  Aboen ep's. Vastovius p. 21. 3) 
1417. Magnus Aboen. ep's. Vastovius 200. 
1421. Magnus Aboen. ep's. Vastovius 64. 
1417. Magnus Aboen. ep's. Mausi IV, 129, 131. 4) 
1412. 26 Oct. Joann XXIII providit Ecclesim Aboen. in 

Regno Sueeise vaeanti p. obitum ... de persona  Magni  Arehi- 
diaconi dieta Eceles. Eleeti.  Prov.  S. C. p. 41. 5) 

1412. 26 Oet. Magnus Aboen. Electus obl. for. 200. 

Obl. T. 56 p. 76 b. 
Magnus fit ep's Aboen. p. obitum. A. B. J. 23. III. 

9, p. 225. 6) 
Pro Magno Aboen. ep'o eommissio. A. B. Mart. 5. IV. 

L. p. 275. 7) 
1441. Aboen ep's. Vast. p. 85. 
1462. Conradus ep's. 120. 8) 
f450. Mereurii 2 non.  febr.  Olacius Praepositus Aboen. 

fit ep's Aboen. p.  resignationen Magni  eum pensione favorem 
d:i  Magni.  Obl. T. 72, p. 40. T. 75, p. 39. 

')  Porthan,  Ad  Recensionem Bullarii  a  Celse editam, siv.  98. 
2) Kokoelma Obligationes.  
3) Johannes  Vastovius, Sigismund kuninkaan Protonotarius,  on  

muun muassa kirjoittanut:  Vitis  Aquilonia seu  Vitae  Sanctorum, qvi 
Scandinaviam  rebus  gestis illustrarunt. Tähän ei sitaatti kumminkaan 
näytä sopivan.  

4) Mausi  on  kirjoittanut suuren teoksen kirkolliskokouksista.  
5) Kokoelma: Provisiones Secreti Consistorii. Tohtori  K. H.  Karls-

sonin ilmoituksen mukaan  on  kirjoitus tätä nykyä Rooman Konsistoriali-
arkistossa, joka  on  suljettu tutkijoilta.  

8)  Regesta Laterana,  Johannes  XXIII,  anno  III,  vol.  9. 
7) Martinus  V,  anno  IV. 
8) Vastovius? 
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1450. 9  febr. Olavus Aboen. eleetus obl. fl.  200.  Obl.  
T. 76,  p.  36  b.  

1451.  Olavus Ep'us Aboen. solv. R. C.  629,  p.  42 b. 1) 
1450.  Olavus Aboen. Ep'us solv. R. C.  627,  p.  46  b.  2) 
1460. 21  Jul. Conradus Bydz electus Aboen. obl. fl.  200. 

Obi. T. 76,  p.  188. T. 78,  p.  6  b.  
1460.  Conradus Aboen. Eleetus solv. R. C.  654,  p.  72.  
Pro Conrado Aboen. ep'o absolutio ab Irregularitate. A. 

B. Sixt.  4. 11. 8.  p.  316.  
Pro Conrado Aboen. ep'o eonfirmatio institutions qvo- 

rumda' Sacerdotum in d:a eeelesia Aboen.  cum  nova unione 
Parroehialis eisde' saeerdotibus ad perpetuum. A. B. In.  8.  
III.  9.  p.  373. 3) 

1483.  Abolen' ep's in Svecia. Sixt. IV. Br(evia)  T. 16,  
p.  47  b.  

1489. 6  Julii  Nicolaus  Magni  fit  Ep. Aboen.  per  obitum 
Conradi. Prov.  S.  C. pag.  6  b.  4)  

Prid. non. Julii  V. Magnus fit  ep's Aboen. obl.  200  fl.  
17  Jul.  489. S.  C.  27  p.  147. 6) 

Magnus  Nicolai  fit  ep's Aboen. p. obitum. A. B. In.  8. 
V. 3.  p.  159, 161. 6)  

Pro eodem munus  et  absolutio p.  161. 
1494. 31 Jan. Magnus  Eps. Aboen. visitavit limina  per  

proeuratorem.  29. T. 50,  p.  165. 7) 
1489. 17  Jul.  Magnus  Electus Eeelesiae Aboen. provisus 

prid. non. Julii an.  5  Innoe.  8.  obtulit flor.  200.  Obl. C. A. p.  
29  b.  8) 

1500. 7  Aug:ti. Laurentius  fit  Aboen. Ep'us  per  obitum 
Henrici. Prov.  S.  C. pag.  273  b. 

I)  „Recepta  Camera"-niminen kokoelma. Tohtori Karlssonin anta-
man tiedon mukaan on kirje siirretty „Introitus et exitus" kokoelmaan. 

2) Recepta  Camera.  
3) Regesta Laterana, Innocentius  VIII, anno  III, Vol.  9, pag. 373. 
') Provisiones Secreti Consistorii. 
5) Secretum Consistorium (Konsistorialiarkisto). 
6) Begesta Laterana, Innocentius  VIII, anno  V. Tom.  III.  
7) Kokoelma: Diversa Cameralia. 
8) Obligationes  Camera  Apostolicae. - Kirje lienee nyt Italian 

valtioarkistossa. 
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Laurentius  fit  Eps. Aboen. p. obitum. Pro eodem abso-
lutio. A. B. Alex.  6. T. 2.  p.  250, 252.  ')  

1500. 22  Aug. Laurentius Electus Aboen. provisus  7  Id. 
Aug. an.  8  obtulit Flor.  200.  Obl. C. A. p.  90  b.  2) 

22  Aug.  1500.  Laurentius Eleetus Aboen. prov.  7.  Id. 
Aug. an.  8  obl. fl.  200. S.  C.  9,  p.  72. 

16  Juli  1507. Jo.  Olanus Electus Aboen. prov.  7.  Cal. 
Jul. an.  4.  obl. fl.  200. S.  C.  10,  p.  53.  Obl.  T. 88,  p.  116. 

1507. 16  Jul. Jo'es  Olaus  eleetus Aboen. VII Kal. Jul. 
an. IV Jul. II oblig. pro eommuni servitio fl.  200.  Obl.  T. 
88,  p.  116.  

Jo'es  fit  ep's Aboen. p. obitum. Pro eodem absolutio. 
A. B. Jul. II.  9. T. 9.  p.  156, 159.  

Arvidus  fit  ep's Aboen. p. obitum. Pro eodem absolutio. 
A. B. Jul. II.  9. T. 14,  p  197, 199. 

23  mar.  1511.  Arvidus Eleetus Aboen. prov.  16.  eal. 
April. an.  8  obl. fl.  200. S.  C.  11.  p.  6. 

1511. 23 mart.  Arvidus  elect.  Aboen. provis. XVI Cal. 
apr. an.  8  Jul. II. obl:t Flor:s  200.  Obl. C. a. p.  82  b.  

1511.  Arviolus solv. pro communi eeclesi Aboen. R. 
C.  762.  p.  29. 

1519.  Arvidus Aboen. ep's. vide Upsalen.  
1523. Litter  Sueti Regis ad Pontificem ut eonfirma-

tionem ep'i Aboen. gratis concedere velit, A.  m.  IP,  Cap. 2  
n:o  18. 3) 

1523. 2  Nov.  Reg.  Suetie epistola ad Adr. VI Narrat 
Arvidum ep'm Aboen. fugient. persecutiones Christierni Dacie 
regis naufragio vitam amisisse. Electum fuisse a can'eis  Eri-
cum  Suenonis cancell:m regni. A. A. IV,  Caps. 2.  n.  18. 4) 

1640.  Aboe Universitas erigitur. Mem. de Christ.  T.  I, 
p.  309. 

1625. Isaac  Rothovius ep's. Aboen. Mern. de Christ.  T.  
I, p.  322.  

') Regesta Laterana.  
2) On  nyt  Italian  valtioarkistossa.  
3) Armaria  IV,  Capsula  2,  n:o  18. 
4) Archivio  St. Angelo.  
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1657 obiit Eskillus Petreus Aboen. ep's. Mem. de Christ. 
T. I, p. 323. 

(1650). Joh. Gezelius paullo post ep's Aboen. Mem. de 
Christ. T. I, p. 227, 328. 

1663. Joh. Elai Terserus ep's Aboen. renuntiat. Mem. 

de Christ. T. I, p. 333. 

Kun Syksyllä 1897 pari kolme viikkoa työskentelin Vati-
kaanin arkistossa, näin neljännentoista vuosisadan Regestain 
kirjoitetuissa sisällysluetteloissa (sekä „Veseovissa") mainittuna 
moniaan kymmenkunnan Suomea koskevaa kirjoitusta, joista 
luulen, että ne eivät vielä ole yleiseen tunnetut. Sittemmin on 
saman arkiston kirjastonhoitaja, kaniikki  P.  Wenzel,  pyynnös-
täni hyväntahtoisesti toimittanut minulle jäljennÖksiä niistä. 
Keskiaikaisen historiamme tutkijoita varten julkaisen seuraa-
vassa muutamia näistä jäljennöksistä. 

Paavi  Clemens  VI:n kirje, annettu Avignissa 24  p.  
Marraskuuta 1342.  I)  

Indulgentia unius anni et unius qvadragence ecclesiam aboen' 
in festivitatibus visitantibus concessa. 

Universis  Christi  fidelibus presentes litteras inspecturis salu-
tem ete. Lieet is de cujus munere venit ut sibi a suis fideli- 
bus digne  ae  laudabiliter serviatur de habundaneia pietatis  sue  
que merita supplicum excedit  et  vota beneservientibus multo 
majora retribuat quam valeant promereri desiderantes tamen 
reddere  Domino  populum acceptabilem bonorum operum secta- 
torem fideles  Christi  ad complacendum  ei  quasi  quibusdam  alle-  
ctivis muneribus indulgentiis  videlicet et  remissionibus invita- 
mus, ut exinde reddantur  divine  gratie aptiores. Cupientes 
igitur ut eeclesia Aboensis ad quam sicut accepimus devoeio- 

1) Arch. Vat. Clem. VI Lit. A. Tom. VI,  n:o  61, fol. 306. 
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nis eausa eonfluit multitudo fidelium congruis honoribus fre-
quentetur  et  quod ipsi fideles ad  earn  eo libeneius eon$uant 
quo magis ibidem dono gratie salutaris eonspexerint  se  refectos 
omnibus vere penitentibus  et  eonfessis qui eeclesiam ipsam in 
Nativitatis, Cene, Paraseeve, Pasehe Domini  ac  penteeostes 
quatuor' principalibus beate  Marie Virgins  domine nostre beati  
Michaelis  Arehangeli beati Joharmis  Baptiste  sanetorum Inno-
ceneium  ac  beati Henrici episeopi  et martinis  omnium apostolo-
rum  et  omnium sanetorum festivitatibus neenon qualibet die  
infra  octo dies easdem festivitates  immediate  sequentes devote 
visitaverint annuatim de Omnipotentis Dei miserieordia  et  bea-
torur  Petri et Pauli  apostolorum ejus auetoritate eonfisi unum  
annum et  unam quadragenam de injunetis eis peniteneiis sin-
gulis  videlieet  festivitatum ipsarum  et  alis predietis diebus 
quibus eeclesiam ipsam visitaverint ut prefertur miserieordi-
ter relaxamus. Presentibus  post  deeennium minime valituris. 
Dat. Avinione viij gal. Decembris anno primo.  

Clemens VI  Turun kåniikille Thideman  Wulf  hardin- 
pojalle Avignonista 8  p.  Syys- 

kuuta 1347. 1) 

Indultum pro Thidemanno Wulfhardi Canonico Aboen',  ut  
Confessor possit  ei  semel in mortis articulo plenam 

remissionem peccatorum concedere. 

Dileeto filio Thidemanno Wlfhardi (sie) canonico Aboensi 
salutem ete. Provenit ex  tue  devotionis affeetu quo nos  et  Ro- 
manam eeelesiam revereris ut petitiones tuas illas presertim que 
anime  tue  salutem respieiunt ad exauditionis gratiam admitta- 
mus.  Hine  est quod nos tuis supplicationbus inelinati ut  con-

fessor  tuus quem duxeris eligendum omnium peecatorum  tuo-  
rum de quibus eorde eontritus  et ore  eonfessus fueris semel 
tantum in  mortis  articulo plenam remissionem tibi in sinceri- 

') Arch. Vat. Clem. VI Lit. A. Tom. XXXVIIII, fol. 400 



— 336 — 

tate fidei unitate sanete Romane eeelesie  ae  obedientia  et  de- 
votione nostra vel sueeessorum nostrorum Romanorum ponti- 
fieum eanoniee intrantium persistenti auetoritate apostoliea con- 
cedere valeat devotioni  tue  tenore presentium indulgemus. Sic 
tamen quod idem  confessor  de hiis de quibus fuerit alteri sa- 
tisfaetio impendenda  earn  tibi  per  te  si supervixeris vel  per  
heredes tuos si  tune  forte transieris faeiendam injungat quam 
tu vel illi faeere teneamini ut prefertur.  Et  ne  quod absit pro- 
pter bujusmodi gratiam reddaris proclivior ab illieita imposte- 
rum eommittenda volumus aut qvod si ex eonfidentia remissio- 
nis hujusmodi aliqua forte committeres quod ad illa predicta 
remissio tibi nullatenus suffragetur. Nulli  ergo  etc. nostre eon- 
eessionis  et  voluntatis infringere ete. Dat. Avinione vj Idus 
Septembris anno sexto.  

Clemens VI Linköpingin  hiippakunnan  presbyterille 
Ingo Holmundinpojalle Avignonista 26  p.  

Kesäkuuta  1348.1) 

Gratia exspectativa Beneficij ecclesiastici ad Episcopi Ahoen' 
Dispositionem pertinentis. 

Dileeto filio Ingoni Holmundi (sic) presbytero Lineopen- 
sis dyoeesis salutem etc. Vite  ae  morum honestas  et  alia  tue  
probitatis  ae  virtutum merita super quibus apud nos fidedigno 
commendaris testimonio nos inducunt ut ad personam tuam  
apostoliee provisionis dexteram extendamus. Volentes itaque 
tibi nullum ut asseris ecclesiastieum benefieiurn assecuto pre- 
missorum meritorum tuorum intuitu gratiam facere speeialen 
benefieium eeclesiasticum  eum  cura vel  sine  cura eujus fructus 
redditus  et  proventus si  eum  eura xxv si  vero  sine  eura fue-
rit deeem  et  octo marcharum argenti secundum taxationem 
deeime  valorem  annuum non exeedant ad venerabilis fratris 
nostri episcopi Aboensis collationem provisionen seu quamvis 
aliam disp ositionem pertinens si quod vaeat ad presens vel  cum 

1) Arch. Vat. Clem. tiI Lit. A. Tom. L,  n:o  104, fol. 51. 
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vacaverit quod  tu  per  te  vel prOcuratorem tuum ad hoc legit-
time constitutum infra unius mensis spaeium postquam tibi vel 
eidem procuratori vaeatio illius innotuerit duxeris aeceptandum 
conferendum tibi post acceptationem hujusmodi eum omnibus 
juribus et pertinentiis suis donation apostoliee reservamus.')  

Dat.  Avinione vj  kal.  Julii  anno  septimo. 

Clemens VI  Turun pispalle Hemmingille Avignonista 
18  p.  Maaliskuuta 1351. 2) 

Indultum in nzortis Articulo pro Emingo Episcopo Aboen'. 3) 

Innocentius VI:n kirje, annettu Avignonissa 11  p.  
Marraskuuta 1353.  Y)  

Indulgentia duorum annorum et totidem qvadragenarum pias 
eleemosynas largientibus pro rectificatione Ecclesice 

Aboensis Ruthenis combustce. 

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis sa-
lutem ete. Eeclesiarum fabrieis  marrum  porrigere adjutrieem 
pium apud  Deum  et meritorium reputantes frequenter Christi 
fideles ad impendendum ecclesiis ipsis auxilium nostris litteris 

1) Loppu kirjeestä on kokoonpantu johseenkin saman kaavan mu-
kaan, kuin yhtäläinen kirje sivulla 343. 

2) Arch. Vat. Clem. VI. an. IX, lib. II, pars I, Vol.  n:o 200, fol. 309. 
Tästä kirjeestä on kaksi kappaletta Vatikaanissa. Luettelo ilmaisee toisen 
merkeillä:  Clem. VI, Lit. A.  Tom. LVII, fol 464. 

3) Bide  on tehty aivan samaan malliin kuin  Clemens  VI:nen kirje 
sivulla 335. 

°)  Arch. Vat.  Innoc.  VI an. I, pars  V,  To.  V. fol. 487. Tästä 
kirjeestä, jonka Celse mainitsee Bullariumissaan (s. 125), on Vatikaanin 
arkistossa toimenkin kappale,  (Innocent VI,  Regesta,  an. I, lib.  3, fol. 403).  
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exhortamur  et  ut ad id eo fortius animentur, quo magis ex  hoc  
animarum eommodum  se  speraverint adipisei nonnunquam pro 
hus temporalibus suffragiis spiritualia eis munera  videlicet re-  
missiones  et  indulgentias elargimur  Cum  itaque sicut venera-
bilis frater noster Heninghus (sie) episeopus Aboensis nuper 
nobis intimare curavit eeelesia Aboensis que in vieinio Ruthe- 
noruin paganorum situata  fore  dinoscitur  per  ipsos Ruthenos 
perfidos  sit  eombusta funditus  et  destructa,  ac  apostolicis pri-
vilegiis  et  indulgentiis spoliata ad eujus redificationem  1)  (sic)  
eum  proprie facultates non suppetant fidelium elemosine sunt 
plurimum oportune. Universitatem vestram rogamus, mone-
mus  et  hortamur attente vobis in remissionem peceaminum in- 
jungentes quatinus de bonis vobis a Deo collatis ad ipsius ee- 
clesie reedificationem pias elemosinas  et  grata earitatis subsidia 
erogetis, ut  per  subventionem vestram hujusmodi  dicta  eeclesia 
reedificari valeat  et  etiam reparari vosque  per  hec  et  alia bona 
que  Domino  inspirante feceritis ad eterne beatitudinis possitis 
gaudia pervenire. Nos enim de Omnipotentis Dei miserieor- 
dia  et  beatorum  Petri et Pauli  apostolorum ejus auetoritate 
confisi omnibus vere penitentibus  et  confessis qui manus ad  
hoc  porrexerint adjutriees duos  annos  et  duas quadragenas de 
injunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus presentibus  
post  decennium minime valituris quas mitti  per  questuarios 
districtius inhibemus eas si seeus actum fuerit carere viribus 
deeernentes. Dat. Avinione iij Idus Novembris anno primo.  

Ilmoitus paavillisesta kamerasta 31  p.  
Maaliskuuta 1356. 2)  

Collector  Dacie, Svecie  et  Norvegie deponit instrumenta habita 
super pecuniis  per  regera Svecie receptis.  3)  

Anno Domiiu millesimo CCCLVI:to indictione nona die 
ultimo mensis Marcii.  Collector  Dacie Suecie  et  Norwegie de- 

')  Toisessa kappaleessa oikeammin: reedificationem. 
2) Arch. Vat.  Instr. 1356, 31  Mart.  
3) Vescovi luettelossa sanotaan tästä kirjoituksesta vaan: „Henri-

cus (?) eps Aboen  in  suetia." 
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posuit  et  assignavit in  camera  apostolica coram domino  eame-  
rario  et  dominis elericis dicte eamere instrumenta  et  muni.menta 
habita  et  reeepta super obligationibus  et  eonvencionibus habi-
tis  inter  dominum regem  Suede et  alios eondebitores super 
pecuniis  per dictum  dominum Regem ab eodem eollectore leva- 
tis  et  receptis in partibus antedietis. Que quidem instrumenta 
obligationum  et  eonveneionum supradicta fuerunt  infra  pre- 
sentem cistam reposita  et  inclusa una  cum  instrumentis con- 
dempnaeionis  et  sententie late  per  dominum auditorem eamere  
contra  dietos conreos super restitueione peeunie antedicte.  De-  
signaeio  vero  omnium  et  singulorum instrumentorum predieto-
rum  infra  presentera cistam inclusorum ut prefertur  sequitur  
seri atim. 

Primo instrumentum principale debiti  et  eonventionum in 
receptione dicte pecunie habitarum sigillis dictorum dominorum 
regis  et  regine  et  Lundensis, Upsalensis arehiepiseoporum  ac  
Lineopensis, Searensis, Arosiensis, Strengnaeensis, Vexionen- 
sis, Aboensis episeoporum necnon diversorum militum  et  alio- 
rum nobilium consiliariorum regis  et  regnorum predietorum 
sigillatis in pendenti. 	  -- —  

Lyhyt ilmoitus  Hemming pispasta. 1)  

Anno  1358 Indiet. 11:a die 1:a Martii. 

Instrumentum in quo Hemmingus episcopus Aboen. una 
cum pluribus aliis episeopis testibus nominatur. 

') Arch. Vat. 1358, 1 Mart. Instr. miscall. 



-340 — 

Hemming  pispan kirje Toukokuun 13 päivältä 1363. 1) 

Hemmingus episcopus Aboensis nonaginta marchas  nuncio  
papae persolvit. 

Hemingus miseratione divina episcopus ecclesie Aboensis. 
Universis et singulis  presens seriptum  eernentibus et ad quos 
pervenerit salutem in Domino et infrascripte rei geste agno- 
scere veritatem. Dudum magnifieo prineipi domino Magno  Regi  
neenon magnifice prineipisse Blanee Regine regni Sueeie quon-
dam Johannes Guillaberti tune in ipso regno apostoliee sedis 
nuncius eertas pecunias ad cameram apostolicam spectantes et 
ipsius eamere nomine mutuo tradiderat pro quibus solvendis 
in certo termino tune expresso nos eum quibusdam aliis pre- 
latis necnon nobilibus et militaribus ipsius regni effieaeiter 
obligavimus submittentes nos auditoris diete sedis eamere eo-. 
hertioni  si  in solutione hujusmodi in prefato termino defieere-  
mus  juxta instrumentorum publicorum et litterarum nostris  
sigillis  sigillatarum et super hoe confeetarum =) tenores.  Ve-  
rum eum propter inopiam nostram eeelesie  nostre  et totius 
regni predieti perturbationem in dieto termino hujusmodi pe- 
cuniam totalem solvere minime poteramus nee adhue solvere 
possimus dictis inopia et perturbacione obstantibus partem 
dieti debiti prout intus dictos dominos regem reginam prelatos 
personas et militares fuerat ad partem eonventum et ordina-
tum. Et inter alia pro nunc venerabili  viro  domino Birgero 
Gregorij preposito ecclesie Upsalensis habenti ad hoe plenum 
mandatum reeipiendi et quitandi nos a venerabili  viro  domino 
Henrico Biscop preposito ecclesie Bremensis domini nostri 
pape eapellano et nuneio pro hujusmodi debitis exigendis ad  
partes  istas per dietam sedem destinato Nonaginta marehas 

')  Arch. Vat.  1363, 13 Maii. Instr. miscell. 
Yrjö Koskinen on  P.  A.  Munch'in tekemän  kopian  mukaan pai-

nattanut tämän kirjeen Historiallisen Arkiston II:seen osaan (16-20 siv.), 
mutta kun Vatikaanista hankkimassani jäljennöksessä on kymmenkunta 
Sanaa toisin kirjoitettuna kuin vastamainitussa kopiassa, otan kirjeen vielä 
tähän kokonaisuudessaan. Toisen jäljennöksen avulla saattaa oiaista 
toisessa löytyvät erehdykset. 

2) Hist.  Ark. II:  confectorum. 
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puri  argenti Coloniensis ponderis  et  valoris, nomine ejusdem 
eamere persolvimus obtinentes  ab eodem domino Birgero pre- 
posito restantis debiti solutionis faciende usque ad unum an- 
num a tempore date presentium  continue  numerandum proro-
gationem. Nosque volentes diete camere de dietis debitis in- 
tegraliter prout ad nos speetat vigore dietorum instrumento- 
rum  et  litterarum respondere  1)  in hus seriptis eidem domino 
Birgero preposito necnon Rodghero notario publieo infrascripto 
tamquam publice  et  autentice persone stipulantibus nomine ea-  
mere  antedicte  et  personis ipsius camere promittimus  et  effiea- 
citer nos obligamus quod  infra  unius anni spatium a tempore 

"date preseneium  continue  numerandum totale restans debitum  
cum  dampnis  et  expensis prout ad nos speetat juxta dictorum 
instrumentorum  et  litterarum tenores dicte eamere aut dieto 
domino Henrieo Biscop preposito ipsius nomine aut alteri super  
hoe  habenti mandatum reeipiendi in locis  et  in argento sub 
pondere  et  periculo  2)  in priori obligaeione expressis persolve- 
mus recipientes voluntarie exeommunieacionis sententiam in 
nos  per dietum  dominum Birgerum prepositum in easu quo in 
hujusmodi solutione in prefato  termin  defieeremus auetoritate 
apostolica latam.  Et  nichilominus cohertioni diete eamere 
auditoris nos submittimus  et  sub  ea  sub qua in dietis litteris  
et  instrumentis submisimus esse  nee  a priori obligatione ex- 
eeptionum  et  privilegiorum renunciationibus  ac  omnibus  et  sin- 
gulis in ipsa obligåtione seu litteris  et  instrumentis super  hoe  
eonfeetis eontentis quantum ad  dietum  restans debitum  per  pre- 
missa aut quecunque aha contraria precedentium  3)  recedere volu- 
mus ylnmo ipsam in omnibus suis capitulis  et  clausulis manere 
volumus efficacem  et  etiam innovamus quo ad restans debitum 
antedietum in proeuratores nostros ad recognoseendum hujus- 
modi debitum  et alit  faeiendum coram dieto domino auditore 
que in dictis litteris  et  instrumentis eontinentur eonstituentes  
et  innovantes quos in ipsis litteris constituimus,  nee  eos revo- 
care sed in plena priori potestate volumus permanere.  Et  

') L. c.: rendere (?). 
2) L. c.: pericto (?). 
3) L. c.: precedentia. 

9 
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nichilominus dicti domini Henrici eohorcioni  1)  juxta traditam 
sibi a sede apostoliea potestatem nolumus prout nec possu-
mus reeedere  per  premissa sed in omnibus suis mandatis qua 
ad premissa volumus obedire. Que omnia  et  singula premisser  
per dictum  Rodgheritm notarium infrascriptum in formam pu- 
blieam redigi mandavimus  et  sigill nostri appensione in uberio- 
rem notieiam fecimus communiri.  Acta  sunt hec in arma-
da ecclesie Aboensis de anno nativitatis Domini MCCCLXIII 
indietione prima mensis Maii die deeima tertia hora sexta vel  
quasi  pontificatus sanctissimi in Christo patris  ac  domini  nostri 
domini Urbani divina providentia pape quinti anno primo pre- 
sentibus venerabilibus  et  discretis viris dominis Henrico Hardi- 
manni  preposito Johanne de Wenia, Willekmo Innummis  et  
Johanne de Fundis  2)  eanonieis diete eeelesie Aboensis testibus 
ad premissa vocatis specialiter  et  rogatis.  

Et ego  Rodgherus Biseop clericus Osnaburgensis pu- 
blieus imperiali auetoritate notarius quia  6)  premissis solucioni 
restantis debiti'solvendi prorogaeioni, stipulationi, promissioni, 
obligation,  exeommunications  sententie illate voluntarie  re-  
ceptioni Camere apostolice  et  auditoris ejus  submission  prio- 
ris obligations quantum  4)  ad restans debitum innovationi  ac  
proeuratorum eonstitutioni  et  innovationi nec non omnibus  
alus  et  singulis supradictis una  cum  prenominatis  6)  testibus 
presens interfui eaque sic fieri vidi  et  audivi atque hane di- 
etionem contentis intus  6)  undecimam  et  decimam lineas extra 
dietam  7)  lineam seriptam ab  infra  sursum numerando non 
vieio sed errore contigisse in presenti mea  subscription  appro- 
bavi  et  in hane publicam formam redegi quam  8)  signo meo 
solito  et  consueto signavi rogatus specialiter a dieto domino 
episcopo  et  requisitus in testimonium premissorum. 

') L. c.: a dicti domini Henrici cohercione. 
2) L. c.: snndis. 
3) L. c.. qvi. 
4) L. c.: qvo. 
3) L. c.: prenotatis. 
6) L. c : inter. 
7) L. c.: directam. 
8) L. c.: qvod. 
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Urbanus V Turun hiippakunnan papille Jaakoppi 
Johanneksenpojalle Avignonista 9  p.  

Maaliskuuta 1364. 1) 

Gratia eespectativa Beneficij Eclesiasticj  pro  Jacobo Johannis. 

Dileeto filio  Jaeobo  Johannis clerico Aboen. dioees. salu-
tern  etc. Vite  ae  morum honestas  et  alia  tue  merita probita- 
tis super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio nos 
inducunt ut tibi reddamur ad gratiam liberales, Volentes itaque 
tibi premissorum meritorum tuorum intuitu neenon eonsidera- 
tione earissimi in Christo  flu  nostri Waldemari Danorum  et  
Sclavorum regis illustris pro  te  dilecto servitore pro nobis super  
hoc  humiliter supplicantis gratiam faeere specialem benefieium 
ecelesiasticum  cum  cura vel-  sine  cura cujus fructus redditus  et  
proventus si  cum  eura vigintiquinque si  vero  sine  eura fuerit  de-
em et  octo mareharum argenti Secundum taxationem deeime  
valorem  annuum exeedant ad ven. fratris nostri . . . Episcopi  
et  dil. filiorum Capituli Aboen. collationem provisionem seu 
quamvis aliam dispositionem pertinens communiter vel divisim 
si quod in eivitate vel diocesi Aboen. vaeat ad presens vel  eum  
vaeaverit quod tu  per  te  vel procuratorem tuum ad  hoc  legi- 
time constitutum  infra  unius mensis spatium postqvam tibi 
vel eidem proeuratori vaeatio illius innotuerit duxeris aeee- 
pta.ndum conferendum tibi  post  acceptationem huiusmodi  cum  
omnibus iuribus  et  pertinentiis suis donations apostolice reser- 
vamus, districtius inhibentes dictis Episeopo  et  Capitulo  ne  de 
huiusmodi benefieio interim  et  ante aeeeptationem eandem,  
nisi  postquam eis eonstiterit quod tu vel  procurator  predictus 
illud nolueritis aeeeptare, disponere quoquomodo presumant,  
ac  decernentes ex nune irritum  et inane  si seeus super hus a 
quo quam quavis auctoritate scienter vel ignoranter eontigerit 
attemptari. Non obstantibus si aliqui super provisione sibi fa- 
eienda de huiusmodi vel  alus  benefiiciis ecclesiasticis in illis 
partibus speciales vel generales apostolice sedis vel legatorum 
eius litteras impetraverint, etiam si  per  eas ad inhibitionem  re- 

') Arch. Vat. Regest. Aversion. Urb. V. Tom IX,  n:o  158, fol. 503. 
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servationem  et  decretum vel  alias  quomodolibet  sit  proeessum 
quibus omnibus preterquam auctoritate nostra huiusmodi be- 
nefieia expectantibus  te  in assecutione dieti benefieii volumus 
anteferri sed nullum  per hoc  eis quoad assecutionem aliorum 
benefieiorum preiudicium generari, aut si eisdem Episeopo  et  
Capitulo vel quibusvis aliis eommuniter vel divisim a  dicta  
sede indultum existat quod ad receptionem vel provisionem 
alieuius minime teneantur  et  ad id compelli non possint quod- 
qve de huiusmodi vel aliis beneficiis eeclesiastieis ad eorum  col-  
lationem provisionem seu quamvis aliam dispositionem con- 
iunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri  per  
litteras apostolicas non faeientes plenam  et  expressam  ae  de 
verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem  et  qualibet 
alia dicte sedis indulgentia generali vel speeiali cuiuseunque 
tenoris existat  per  quam presentibus non expressam vel tota- 
liter non insertam effectus huiusmodi nostre gratie impediri 
valeat quomodolibet vel differri  et  de qua euiusque  toto  tenore 
habenda  sit  in nostris litteris mentio specialis. Nulli  ergo  etc. 
nostre reservations inhibitionis  constitutions et  voluntatis 
infringere ete. Datum Avinione VII Idus Martii anno  se-  
cundo. 

In eodem modo dilectis filiis . . . Preposito Upsalen.  
et.  . . . Decano sancti Agricoli Avinionen.  ac  . . . Archidiacono 
eiusdem Upsalen. eeelesiarum salutem ete. Vite  ac  morum ete. 
usque specials. Quocirca,  mandamus  quatenus vos vel duo 
aut unus vestrum  per  vos vel alium seu alios huiusmodi be- 
nefieium  per  nos ut premittitur reservatum si tempore reser- 
vationis huiusmodi vaeabat vel extunc vacavit aut  cum  illud va- 
care eontigerit prefato  Jaeobo  post  aeceptationem eandem  cum  
omnibus iuribus  et  pertinentiis suis auetoritate nostra conferre  
et  assignare curetis, Inducentes eum vel procuratorem suum 
eius nomine in eorporalem possessionem beneficii  ac  iurium  et  
pertinentiarum predictorum  et  defendentes inductum sibique 
facientes de ipsius benefieii fructibus redditibus proventibus 
iuribus  et  obventionibus universis integre responderi. Non 
obstantibus omnibus supradietis, seu si eisdem Episeopo  et  Ca- 
pitulo vel quibusvis aliis communiter vel divisim a  dieta sit  
sede indultum quod interdici suspendi vel exeommunieari non 
possint  per  litteras apostolieas non faeientes plenam  et  expres- 
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sam  ae de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionenn, 
Contradictores auetoritate nostra etc. Datum  ut  supra.  

Erään  notarius  publikuksen ilmoitus Bruggessä  
22  p.  Maaliskuuta  1364. 1) 

Guido de Cruce, nuntius sedis apostolice in regnis Dacie Suecie  
et  Norvegie, confessus est  se  summam pecuniarum  per  

Magnuna regem Svecie  et  nonnullos episco- 
pos receptam qvitasse. 

Noverint universi presentes pariter  et  futuri quod in mei 
notarii publiei  et  testium infraseriptorum preseneia personali- 
ter eonstitutus discretus vir dominus Guido de Cruce jurisperi-
tus capellanus domini nostri pape  ae colleetor  seu nuneius  se-
dis apostoliee in regnis Daeie, Svecie  et  Norwegie rectorque 
ecclesie  Sancti  Andree de Exsociis Mirapiscensis dyoeesis ha- 
bens ad infraseripta potestatem  et  speciale mandatum reeipiendi, 
colligendi  ac  sibi nomine eamere apostoliee assignandi quas- 
cunque pecuniarum summas  per  venerabilem  et  eircumspeetum 
virum dominum Henricum Biscop prepositum Bremensem diote 
sedis apostoliee ohm nuneium seu commissarium in regnis pre- 
clietis seu aligno predictorum regnorum deputatum in illis  re-  
colleetas seu receptas seu  per  aliquem alium nomine  et  de 
mandato ipsius  et  de debitis in illis regnis seu aliquo ipsorum 
adhue restantibus que debentur camere apostoliee quovis modo  
et  de reeeptis reeipiendis assignatis seu assignandis ipsum libe- 
randi  et  quitandi prout de predictis constat  et  constare potest 
plenius ex tenore litterarum apostolicarum tam dicto domino 
Henrico Biseop quam dicto domino Guidoni de Cruee direetarum 
quarum tenores inferius plenius sunt deseripti. Dietus, inquam 
dominus Guido ut commissarius auetoritate apostoliea deputa-
tus ut premissum est vigore  sue  eommissionis  et  potestatis  re- 

1)  Arch. Vat.  Instr. Mise.  an.  1364. — Indiktionilaskun mukaan pi-
täisi vuosiluvun oleman 1365. 
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cognovit et in veritate eonfess us fuit se habuisse et  realiter  nume-
rando recepisse et levasse per manum Laurencii Spinelli de socie- 
tate Aibertinorum antiquorum commorantis in villa de Brugis Tor- 
nacensis dyocesis tradentis nomine domini Henrici predicti quin- 
que milia florenorum fortium et de cugno domini nostri pape 
eum clavibus qui  sunt  hodie appreciati quod quilibet valeat 
viginti quatuor grossos eum dimidio flandrences seu valorem 
dictorum florenorum eomputando prout supra in aliis pecunia- 
rum summis quos v:m florenorum dictus dominus Henricus 
eonfessus fuit se habuisse a serenissimo principe domino Magno 
Rege Sueeie neenon a reverendis in Christo patribus dominis 
Petro archiepiseopo Upsalensis, Nicolao Scarensis, Nicolao Lynco- 
pensis, Thyrgillo Strenginensis, Hemingo Aboensis, Magno Aro-
siensis et Thoma Vexionensis ecclesiarum episeopis recipiendo  
ab  eisdem pro predieta  summa  v:m florenorum  mille  mareas 
argenti  puri  ponderis Lubicensis et in civitate Lubicensi mi-
nus deeem et septem marcis eum dimidia  puri  argenti quas 
Magnus episeopus Arosiensis in septem talentis eupri retinuit 
in quibus  est  adhuc obligatus et hoc in diminucionem majoris 
summe in quibus predieti tenentur Camere apostolice antediete 
et  sunt  obligati licet ipse dominus Henrieus ultra v:m floreno- 
rum predietorum de predictis  mille  marcis  puri  argenti minus 
deeem et septem eum dimidia marea  puri  argenti retentis et 
adhuc debitis  ut  premissum  est  per dictum dominum Magnum 
episcopum Arosiensem recepisse dicatur ducentos decem octo 
cum dimidio et quarta parte unius floreni Lubieensis quos  flo- 
renos  eomputat in et pro suis expensis et stipendiis suis eum 
aliis summis peeuniarum infrascriptis. — — — — — — —  

Aeta  sunt hee Brugis Tornacensis diocesis in domo habitaeio-
nis dicti Laurentii  Spinelli  ...  De  anno nativitatis Domini 
MCCCLXTTII Indictione tereia mensis Mareii die  =XII  hora 
completörii vel  quasi  pontificatus sånetissimi in Christo patris  
ac  domini nostri domini Urbani divins Providentia pape qvinti 
anno  primo. -- 
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Urbanus V Turun kaniikille Johannes Pietarinpojalle 
Avignonista 6  p.  Lokakuuta 1366. 1) 

Gratia exspectativa prcepositurce ecclesiae aboen', vacaturce per 
Henrici electi aboen' consecrationenz, pro Joanne 

Petri ejusdem ecclesice Canonico et rectore 
parroclzialis ecclesice de Tenala, 

quam dimittere tenetur. 

Dilecto filio Johann Petri eanonieo Aboensi salutem ete. 
Laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus apud nos 
fidedigno commendaris testimonio nos inducunt  ut  tibi  redda- 
mur  ad gratiam  liberales.  Cum itaque prepositura ecclesie 
Aboensis quam dileetus filius Henricus electus Aboensis tern-
pore promocionis per nos faete de ipso ad Aboensem ecclesiam 
tune vaeantem obtinebat prout ad hue obtinet per hujusmodi 
promocionem et munus conseerations suscipiendum  ab  eo in 
proximo vacare speretur. Nos volentes tibi pro quo etiam idem 
electus asserens  te  dilectum suum nobis super hoc hnmiliter 
supplicavit premissorum intuitu gratiam faeere specialem teque 
in eadem eeelesia amplius honorare preposituram predietam. que 
dignitas existit eujusque fructus redclitus et proventus decem 
marcharum argenti valorem annuum  ut  asseritur non excedunt 
cum illam premisso vel alio quovis modo etiamsi apud sedem 
apostolicam preterquam per ipsius electi obitum vacare conti-
gerit eonferendam tibi cum omnibus. juribus et pertinentiis suis 
donation apostolice reservamus distrietius inhibentes . . . epi- 
scopo qui  est  pro  tempore  et dilectis filiis.  capitulo Aboensi ac 
illi vel i11is ad quem vel ad quos dicte prepositure eollatio, 
provisio presentacio  sen  quevis alia dispositio pertinet eommu- 
niter vel divisim  ne  de dicta prepositura contra reservacionem 
nostram hujusmodi disponereR  quoquomodo presumant ac de- 
cernentes extunc irritum et inane  si  secus super  hus  a quo- 
qvam quavis auetoritate seienter vel  ignoranter  eontigerit attem- 
ptari. Non obstantibus quibuscunque statutis et consuetudini- 
bus ipsius ecclesie contrariis juramento confirmatione aposto- 

') Arch. Vat. Urb. V Lit. A. Tom. XTTI, fol. 264. 
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lica vel quaeunque firmitate alia roboratis. Aut si aliqui super 
provisionibus sibi faciendis de dignitatibus, personatibus vel 
officiis in ipsa ecclesia speciales vel de beneficiis ecelesiastieis 
in illis partibus generales apostoliee sedis vel legatorum ejus 
litteras impetrarint etiam si  per  eas ad inhibieionem, reserva- 
tionem  et  decretum vel  alias  quomodolibet  sit  proeessum qui- 
bus omnibus in assecutione dicte prepositure  te  volumus an- 
teferri sed nullum  per hoe  eis quoad assecutionem dignita- 
tum personatuum offieiorum  'ant  beneficiorum aliorum pre- 
judicium generari. Seu si eisdem episeopo  et  eapitulo vel 
quibusvis  alus  eommuniter vel divisim a  dicta sit  sede in- 
dultum quod ad receptionem vel provisionem alicujus minime 
teneantur  et  ad id eompelli non possint. Quodque de digni- 
tatibus, personatibus vel officiis ipsius eeclesie aut aliis bene-
fieiis eeelesiasticis ad eorum collationem provisionem seu quam- 
vis aliam dispositionem eonjunetim vel separatim spectantibus 
nulli valeat provideri  per  litteras apostolieas non faeientes ple- 
nam  et  expressam  ac  de verbo ad verbum de indulto hujus- 
modi mentionem  et  qualibet alia diete sedis indulgentia  gene-  
rali vel speciali eujuseunque tenoris existat  per  quam presenti- 
bus non expressam vel totaliter non insertam effectus hujus-
modi gratie impediri valeat quomodolibet vel differri  et  de qua 
cujusque  toto  tenore habenda  sit  in nostris litteris mentio spe- 
cialis. Aut si presens non fueris ad prestandum de observan- 
dis statutis  et  consuetudinibus ipsius eeelesie ration dicte prepo-
siture solitum juramentum dummodo in absentia tua  'per  pro- 
curatorem ydoneum  et eum  ad eeelesiam ipsam aeeesseris cor- 
poraliter illud prestes. Seu quod in Arosiensi  quorum  fruetus 
decem florenorum and  valorem  annuum ut asseritur non ex- 
cedunt  et  in  dieta  Aboensi eeclesiis canonicatus  et  prebendas  
ae  parroehialem eeelesiam de Tenela Aboensis diocesis nosce- 
ris obtiriere. - Volumus autem quod quamprimum vigore pre- 
sentium dicte prepositure fueriss possessionem paeifieam asse- 
eutus prefatam parrochialem eeclesiam quam ex  tune  vaeare 
deeernimus omnino dimittere tenearis. Nulli  ergo  etc. nostre 
reservacionis  inhibitions  eonstitutionis  et  voluntatis infringere 
etc. Datum Avinione ij Non. Qetobris anno  quarto.  
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Urbanus V Turun pispaile Henrikille Avignonista 
22  p.  Lokakuuta 1366.1) 

Indultum pro Henrico episcopo Aboen',  ut  Confessor suus possit  
ei  semel tantum in articulo mortis plenariam 

absolutionem concedere. 2) 

Urbanus  V:n  kirje, annettu Avignonissa  
22  p.  Lokakuuta  1366. 3)  

Indulgentia ad decennium unius anni visitantibus 
ecclesiam Aboen. in festis. 

Universis  Christi  fidelibus presentes litteras inspeeturis sa- 
lutem ete.  Splendor  paterne glorie qui sua mundum illuminat 
ineffabili elaritate  pia  vota fidelium de clementissima ipsius ma- 
jestate sperantium  tune  precipue benigno favore prosequitur  
cum  devota ipsorum humilitas sanctorum precibus  et  meritis 
adjuvatur. Cupientes igitur ut eeelesia Aboensis congruis ho-
noribus frequentetur  et  ut  Christi  fideles eo libentius eausa de- 
votionis eonfluant ad eandem quo ibidem uberius dono celestis 
gratie conspexerint  se  refeetos de Omnipotentis Dei miserieor- 
dia  et  beatorum  Petri et Pauli  Apostolorum ejus auetoritate 
confisi omnibus vere penitentibus  et  eonfessis qui in Nativita- 
tis Cireumeisionis, Epiphanie, Resurreetionis, Aseensionis, Cor-
poris Domini nostri Ihesu christi, Pentheeostes necnon Nati- 
vitatis,  Annunciations,  Purificationis  et  assumptionis beate M:e 
Virginis, nativitatis beati Johannis  Baptiste  dietorum Aposto- 
lorum  Petri et Pauli ac  dedicationis ipsius ecclesie festivitati- 
bus  ae  omnum sanctorum celebritate  et per  ipsarum nativita-
tis, Epiphanie, Resurrectionis;  Ascensions et  Corporis Domini 
nostri  ac  nativitatis  et assumptions  beate  Marie nee  non beati 
Johannis  et  apostolorum predictorum festivitatibus octabas  et 
per  sex dies dietam festivitatem penthecostes  immediate se- 

1) Arch. Vat.  Urb. V  Lit. A. Vol.  14, fol. 313 v. 
2) Saman kaavan mukaan kuin  Clemens  VI:n kirje sivulla 335. 
3) Arch. Vat.  Urb. V  Lit. A.  Tom. 14, fol. 261. 
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quentes prefatam ecelesiam devote visitaverint annuatim singu-
lis  videlicet  festivitatum  ac  celebritatis urrum  annum et  qua-
draginta dies oetabarum  vero  ipsarum  et  sex dierum predicto-
rum diebus quibus ecclesiam ipsam visitaverint ut prefertur 
centum dies de injunctis eis penitentiis misericorditer relaxa-
mus. Presentibus  post  decennium minime valituris. Dat. 
Avinione xj kal. Novembris anno  quarto.  

Urbanus V Turun pispalle Henrikille Avignonista 
22  p.  Lokakuuta 1366. 1) 

Facultas tradita Henrico episcopo aboen. conferendi officium tabel- 
lionatus Olavo -  Magni, clerico suce dioecesis. 

Venerabili fratri Henrieo episeopo Aboensi salutem ete.  
Ne  contractuum memoria deperiret inventum est tabellionatus 
officium quo eontraetus legitimi ad eautelam presentium  et  me-
moriam futurorum manu publica notarentur unde interdum  se-  
des apostolica predietum offieium. personis que ad id reperiun- 
tur ydonee concedere consuevit ut illud prudenter  et  fideliter 
ubilibet exequatur  et  ad eas  eum  neeesse fuerit in id que ad 
offieium ipsum  pertinent  fiducialiter reeurratur.  Hine  est quod 
nos tuis supplieationibus inelinati fraternitati  tue  de qua fidu- 
ciam gerimus in  Domino  specialem concedendi auctoritate apo- 
stolica  dictum  offieium dilecto filio Olavo Magni clerieo  tue  
Aboensis dioeesis si ipsum ad illud  post  diligentem examina-
tionem ydoneum esse repereris juramento prius ab eo  per  te  
juxta formam presentibus. a.nnotatam reeepto plenam  et  liberam 
eoncedimus tenore presentium facultatem. Forma autem jura-
mend  predicti quod idem clericus prestabit talis est:  Ego  Ola-
vus Magni clerieus non eonjugatus nec in saeris ordinibus con- 
stitutus Aboensis clioeesis ab  hae  hora ete. etc. Dat. Avinione 
xj kal Novembris, anno  quarto.  

') Arch. Vat. Urb. V Lit. A. Tom. 14, fol. 298. 
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Urbanus V Turun kaniikille Johannekselle Roomasta 
8  p.  Marraskuuta 1367. 1) 

Provisio episcopates Aboensis per Henrici obitum vacantis pro 
Joanne Canonico ecclesie aboen. 

Dileeto filio Johanni eleeto Aboensi salutein ete. Romani 
pontifieis quem pastor ille celestis et episeopus animarum po- 
testatis sibi plenitudine tradita ecclesiis pretulit universis plena 
vigiliis solicitudo requirit  ut  ipse eirca eujuslibet ecclesie  sta- 
tum  sic vigilanter excogitet sicque prospieiat diligenter  ut  per 
ejus providentiam eircumspectam eeclesiis singulis pastor ac- 
cedat idoneus et rector providus deputetur per quem ecelesie 
ipse  superni  favoris auxilio suffragante votive prosperitatis 
sueeessibus gratulentur. Dudum siquidem bone memorie Hen- 
rieo episeopo Aboense  regimini  Aboensis eeelesie presidente 
nos eupientes eidem eeelesie eum eam vacare contigeret per 
apostoliee sedis providentiam utilem et ydoneam preesse per- 
sonam provisionem ipsius ecclesie disposition et ordinationi  
nostre  ea viee duximus speeialiter reservandam deeernentes ex 
tune inritum et inane  si  secus super hiis per quoscunque qua-  
vis  auetoritate scienter vel  ignoranter  eontingeret attemptari. 
Postinodum  vero  dieta ecelesia per ejusdem Henriei obitum 
qui in  partibus  illis diem clausit extremum pastoris solacio 
destituta dilecti filii eapitulum ipsius eeclesie reservationem et 
decretum predicta forsan ignorantes  te  eanonieum ipsius ee-
clesie in presbyteratus ordine eonstitutum per viam compromissi 
in Aboensem episcopum coneorditer elegerunt lieet de faeto 
tuque reservacionis et decreti predictorum similiter inscius 
election hujusmodi tuum prestitisti consensum edam de facto. 
Tandem reservation et decreto ad tuam deduetis noticiain hu-
jusmodi elections negocium proponi fecisti in consistorio co- 
ram nobis. Nos igitur eleetionem eandem et omnia inde se- 
cnta  ut  pote post et contra reservaeionem et decretum predieta  
ut  premittitur attemptata irrita prout erant et mania reputan-  
tes  et ad provisionem ejusdem ecelesie eelerem et felieem de 

1)  Arch. Vat.  TTrb. V  Lit. A.  Tom.  X`  II,  fol. 124. — Tämän kir-
jeen on myös Munch löytänyt. Hist.  Ark.  11,24. 
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qua nullus .-preter nos hac vice se intromittere potuit neque 
potest reservation et decreto _obsistentibus supradietis.  Ne  
ecclesia ipsa longe vaeations subjaeeret ineommodis paternis 
et solicitis studiis intendentes post deliberationem quam de 
prefieiendo eidem ecelesie personam utilem et etiam fructuosam 
habuimus cum fratribus nostris diligentem. Demum ad  te  lit- 

terarum sciencia preditum  vite  ac morum honestate deeorum 
in spiritualibus providum et in temporalibus eircumspeetum 
aliisque multiplieium virtutum  meritis  prout fidedignorum ac- 
cepimus testimonio insignitum direximus oeulos  nostre  mentis 
quibus omnibus debita meditatione pensatis de persona tua 
prefate eeclesie Aboensi de dietorum fratrum eonsilio aueto- 
ritate apostolica providemus teque illi preficimus in episcopum 
et pastorem euram et adminstrationem ipsius ecclesie tibi in 
spiritualibus et temporalibus plenarie committendo firma  spe  
fiduciaque conceptis quod dirigente Domino actus  tuos  prefata 
ecelesia per tue industrie et eircumspeetions fruetuosum  stu-
dium  regetur utiliter et prospere dirigetur grataque in eisdein 
spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa. Quoeirea 
diseretioni  tue  per apostoliea  scripta  mandamus quatenus im-
positum tibi onus a Domino devote suscipiens curam et admi- 
nistrationem predictas sic exercere studeas solicite fideliter et 
prudenter quod ipsa ecclesia gubernatori provido et fruetuoso• 
administratori gaudeat se eommissam tuque preter eterne re-
tributionis premium nostram et dicte sedis gratiam et benedi- 
etionem exinde uberius eonsequi merearis.  Dat.  Rome apud 
Sanctum Petrum vj Idus Novembris  anno sexto.  

In eodem modo. Dilectis filiis capitulo ecclesie Aboensis 
salutem etc. Romani pontifieis ete. usque increments Quocirca. 
discretioni vestre per apostoliea  scripta  mandamus quatenus 
eundem eleetum -tanquam patrem et pastorem animarum ye-
strarum grato admittentes honore ac exhibentes sibi obedientiam 
et reverentiam debitam et devotam ejus salubria monita et 
mandata suscipiatis humiliter et efficaciter adimplere curetis. 
Alioquin sententiam sive penam quam idem electus rite  tule-
nit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore Domino 
usque ad satisfactionem eondignam inviolabiliter observari. Da-
tum  ut  supra. 
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In eodem modo. Dilectis filiis elero civitatis  et  dioeesis 
Aboensis salutem ete. Romani pontifieis etc, usque inerementa. 
Quoeirca  diseretion  vestre  per  apostolica scripta— — —  -1)  

In eodem modo. Dileetis filiis . . . Populo civitatis  et  
dioeesis Aboensis salutem ete. Romani Pontificis ete. usque 
incrementa. Quocirca universitatem vestram rogamus  et  hor- 
tamur attente  per  apostoliea vobis scripta mandantes quatenus 
eundem eleetum tanquam patrem  et  pastorem animarum ve- 
strarum devote suseipientes  et  debita honorificentia prosequen- 
tes ipsius salubribus monitis  et  mandatis humiliter intendatis 
ita quod ipse in vobis  devotions  filios  et  vos in eo  per  con- 
sequens patrem invenisse benivolum gaudeatis. Dat. ut  supra.  

In eodem modo. Venerabili Fratri . . . arehiepiscopo 
Upsalensi salutem ete. Ad eumulum  tue  cedit salutis  et fame  
si personas ecclesiasticas presertim pontificali dignitate preditas  
divine  propieiacionis intuitu oportuni presidii  et  favoris gratia 
prosequaris. Dudum siquidem ete. usque incrementa.  Cum  
igitur idem electus in commissa sibi prediete eeelesie Aboensis 
cura facilius profieere valeat tuus  favor  ei  fore  noscatur plu- 
rimum oportunus Fraternitatem tuam rogamus  et  hortamur 
attente  per  apostoliea tibi scripta mandantes quatenus predi- 
ctos eleetum  et  commissam sibi eeelesiam suffraganeam tuam 
habens pro nostra  et  diete sedis reverencia propensius corn-
mendatos in ampliandis  et  eonservandis juribus suis sic eos tui 
favoris presidio prosequaris quod ipse electus  tuo  fultus auxi- 
lio in commisso sibi ecclesie prefate regim.ine  se  possit utilius 
exercere tuque divinam rniserieordiam valeas exinde uberius 
promereri. Dat. ut  supra.  

In eodem modo. Carissimo in Christo filio . . . Alberto Regi 
Suessie illustri salutem ete.  Divine  retribueionis premium  et  
preconium humane laudis aequiritur si personis eeelesiasticis  
et  hiis precipue que sunt dignitatis titulo insignite condignus 
honor impenditur  et favor  necessarius eghibetur. Dudum siqui- 
dem etc. usque incrementa.  Cum  igitur  sit  virtutum  opus  Dei 
minstros benigno favore prosequi  ac  eos verbis  et  operibus 
pro regis eterni gloria venerari Serenitatem tuam rogamus  et  
hortamur attente quatenus eundem eleetum  et  prefatam eccle- 

') Jatko niinkuin edellisessä kappaleessa. 
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siam Aboensem sue eure eommissam habens pro nostra et apo- 
stolice sedis reverentia propensius commendatos ipsos benign() 
favoris auxilio prosequi studeas ita quod idem electus  tue  eel- 
situdinis fultus presidio in commissa sibi cura pastoralis officii 
possit Deo propicio prosperari ac tibi exinde a Deo peremnis  
vite  premium et a nobis eondigna proveniat actio gratiarum.  
Dat. ut  supra. 

Urbanus V Turun pispalle Johannekselle Avignonista 
16  p.  Lokakuuta 1370. 1 ) 

Indultum pro  Joanne  Episcopo aboen' celebrandi  et  faciendi sibi  
et  suin  familiaribus missam  et  alia divina privatim 

celebrare in locis interdictis. 

Venerabili fratri Johanni episeopo Aboensi salutem etc. 
Devocionis  tue  sineeritas promeretur ut votis tuis in hiis pre- 
sertim que ad  tue  salutem anime eedere valeant quantum  cum  
Deo possumus favorabiliter annuamus. Tuis itaque supplica- 
tionibus inclinati auctoritate tibi preseneium indulgemus ut si 
forsan ad boa eeelesiastico interdicto supposita  te  eontigerit 
declinare liceat tibi in illis elausis januis, exeommunicatis  et  
interdietis exclusis non pulsatis campanis  et  summissa  voce  etiam 
familiarium tuorum domestieorum preseneia missam  et  alia 
divina officia celebrare  ac  in tua  et  eorumdem familiarium 
presencia  per  proprium  vei  alium sacerdotem ydoneum fa- 
eere celebrari dummodo tu  vei  illi eausam non dederitis  inter-  
dieto nee id tibi  vei  illis contigerit speeialiter interdici. Nulli  
ergo  ete. nostre eoneessionis infringere etc. Dat. Aviniöne 
xvij kal. Novembris anno  octavo.  

') Arch. Vat. Urb. V Lit. A. Vol. 22, fol. 426 v. 
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Urbanus V Turun pispalle Johannekselle Avignonista 
16  p.  Lokakuuta 1370.') 

Indultum pro Joanne episcopo aboen'  ut  confessor suus possit  
ei  semel tantum in mortis articulo plenariam 

absolutionem concedere. 2) 

Gregorius  XI  Turun rovastille Vinandus Vinanduksen- 
pojalle Avignonista 14  p.  Helmikuuta 1371. 3) 

Concessio pro Vinando Vinandi Praposito Ecclesice Aboen', 
quod collatio sibi facta per sedem apostolicam de 

prcepositura ipsius Ecclesice valeat. 

Dilecto filio Vinando Vinandi preposito ecclesie Aboensis 
magistro in artibus salutem ete. Literarum seientia  vite  ac 
morum honestas aliaque probitatis et virtutum merita super 
quibus apud nos fide digno eoinmendaris testimonio nos indu-
cunt  ut  tibi reddamur ad gratiam  liberales.  Dudum siqvidem 
felicis recordationis Urbanus papa V predecessor noster omnes 
dignitates personatus et officia eeteraque benefieia eeelesiastica 
eum  tura  et sine  tura  tune apud sedem apostolicam vaeantia 
et in antea vacatura collation et dispositions sue reservavit 
ac decrevit extunc irritum et inane  si  secus super hiss a quo-
quam quavis auctoritate scienter vel  ignoranter  eontingeret 
attemptari ac deinde prepositura eeclesie Aboensis quam vene-
rabilis frater noster Johannes episeopus Aboensis  tempore  pro-
moeionis per dietum predeeessorem faete de eo ad ecclesiam 
eamdem tune vaeantem obtinebat per huiusmodi promocionem 
et munus consecrations de  mardato  eiusdem predeeessoris apud 
sedem eandem ipso predecessore vivente impensum (?) eidem apud 

1) Arch. Vat. Urb. V Lit. A. Vol. XXII, fol. 552 v. 
2) Samaan malliin kuin  Clemens VI:n k rje  sivulla  335. 
3) Arch. Vat. Regest. Aven. Gregor. XI an. 1. Pars A:a, Tom. A. 

fol. 63. 
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sedem ipsam vaeante  et  subsequenter dieto predecessore  per  
eum de  dicta  prepositura non disposita sicut domino plaeuit 
de hac luce subtracto nos divina favente dementia ad api- 
cem summi apostolatus assumpti  eum  a nonnullis revoearetur 
in dubium an  post  dieti predeeessoris obitum aliqvis preter 
Romanum Pontificem de dignitatibus personatibus  et  officiis  et  
aliis beneficiis eeelesiastieis  per dietum  predeeessorem disposi- 
tioni  sue  reservatis  et  tempore obitus ipsius predeeessoris va- 
cantibus disponere potuisset sive posset ad huiusmodi tollen- 
dum dubium,  per  nostras deelaravimus huiusmodi dignitates  per-  
sonatus  et  officia  ae  alia benefieia eeelesiastica que sic reser- 
vata tempore obitus dicti predeeessoris vacabant ut prefertur 
remansisse  et  remanere  per  huiusmodi reservationem  et  deere- 
tam affeetu nullumque de illis preter Romanum Pontificem  ea  
viee potuisse vel  posse  disponere quoquo modo  ae  deerevimus 
irritum  et inane  quicquid in contrarium a quoquam quavis 
auetoritate seienter vel ignoranter aceeptatum forsan erat  tune  
vel eontingeret imposterum attemptari Attendentes igitur quod 
nullus preter Romanum Pontifieem de  dicta  prepositura que 
adhue ut prefertur vaeat hac vice disponere potuit neque po- 
test reservatione  deelaration et  decreto obsistentibus  supra-  
dictis  ac  volentes tibi nullum ut asseritur benefieium eeelesia- 
stieum obtinenti pro quo etiam dictus episeopus asserens  te  fore  
dileetum nepotem suum nobis humiliter supplieavit premissorum 
meritorum tuorum intuitu gratiam faeere specialem prepositu- 
ram predictam etiam si dignitas existat  et  euram habeat animarum 
cuius fruetus redditus  et  proventus oetuoginta florenorum auri 
seeundum communem estimationem  valorem  annuum ut asseri-
tur non excedunt sic vacantem  eum  omnibus iuribus  et  perti- 
nentiis suis apostoliea tibi auetoritate conferimus,  et  de illa 
etiam providemus, deeernentes prout est irritum  et inane  si  se-  
cus super hus a quoquam quavis auetoritate seienter vel igno-  
ranter  attemptatum forsan est haetenus vel contingeret impo-
sterum attemptari. — — —  1)  Dat. Avi:nione XVI Kal. Mar- 
tu Anno Primo. 

') Loppu kirjeestä  on  kokoonpantu saman kaavan mukaan, kuin 

Urbanus  V:n  kirje, joka alkaa sivulla  347.  
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Gregorius  XI  Ruotsin kuninkaalle Avignonista 
1  p.  Huhtikuuta 1371. 1) 

Hortatoria ad Regem Suecie illustrem directa, quatenus Joanne' 
EcclPsiae Aboen' per Urbanum Papam V prcefectum 

habeat propertius commendatum. 

Gregorius  XI  Slesvikin pispalie Henrikille Avignonista 
7  p.  Toukokuuta 1371. 2) 

De bonis mobilibus Hemmingi episcopi Aboensis. 

Gregorius etc. Venerabili fratri Henrico episcopo Sleswi- 
censi apostolice sedis nuntio salutem etc. Dudum  fe.  re. Urba-  
nus  papa V predeeessor noster ex certis eausis rationabilibus 
ante obitum  bo.  me. Henninghi (sie.) episeopi Aboensis  om- 
nia  bona mobilia ac debita et eredita ipsius episeopi quecun- 
que quotcunque et qualiacunque forent eum moderaeione in- 
frascripta ordinacioni et dispositioni sue duxit specialiter  reser-
vanda  ae decrevit ex tune irritum et inane  si  seeus super hiis 
per quoseunque quavis auetoritate seienter  vei  ignoranter  eon- 
tingeret attemptari. Cum autem postmodum dictus episeopus 
eodem predeeessore adhue in  humanis  agente viam fuerit uni-
verse carnis ingresses discretioni  tue  per apostoliea  scripta  
eommittimus et mandamus quatenus per  te  vel alium seu alios 
omnia hujusmodi bona mobilia ac credita et debita prefati epi- 
seopi quecunque quoteunque et qualiaeunque fuerint et in qui- 
buseunque rebus consistant ae per quascunque detineantur seu 

')  Arch. Vat.  Regest. Avenion.  Gregor. XI an.  1.  Pars  2, Tom. 2, 
fol. 276. 

Vatikaanissa löytyy tästä kirjeestä toinenkin melkein yhtäpitävä 
kappale (Greg.  XI.  Regest.  Bullar.  an.  1,  Vol.  282, epist. 490, fol. 124). — 
Kiije on kokonaisuudessaan otettu Porthanin teokseen Juusten Chroni-
con Episcoporum, siv. 362, muist. 320, jonka tähden en tässä painata sen 
tekstiä. 

2)  Arch. Vat.  Greg.  XI Bull. Cam. an.  1, fol. 34  y.  
3 
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debeantur personas de et super quibus  si  necesse fuerit sum-
made simplieiter et de piano sine strepitu et figura judicii  te  
informes auctoritate nostra et apostolice eamere nomine petere 
exigere ac recipere eum integritate illaque fideliter conservare 
et quamprimum commode poteris ad cameram nostram mittere 
non postponas. Contradictores quoslibet et rebelles cujuscun- 
que ordinis status gradus aut eondicionis  vei  preeminentie fue-
rint etiam  si  pontifieali  vei  alia qualibet ecclesiastica  vei mun-
dana  prefulgeant dignitate quandocunque et quotienseunque 
expedierit auctoritate nostra per  censuram  ecelesiasticam et pe-
nas alias de quibus tibi secundum eorum rebellionem videbi-  
tur  appellatione postposita compescendo. Invoeato ad hoc  si  
opus fuerit auxilio brachii seeularis. Non obstantibus  fe.  re: 
Bonifacii pape viij predecessoris nostri qua eavetur  ut  nullis 
nisi d banitate preditis seu personatum obtinentibus aut ecelesia- 
rum eathedralium eanonicis eause auetoritate litterarum aposto- 
lice sedis committantur ac de una et de duabus  dietis  ac aliis 
constitutionibus apostolicis contrariis quibuscunque etiam  si  
de iilis et totis earum tenoribus  esset  presentibus  specialis  men-  
tio  faeienda. Seu  si  aliquibus communiter  vei  divisim a sede 
apostoliea sit indultum quod interdici suspendi  vei  excommu- 
nicari non possint per litteras apostolieas non facientes plenam 
et expressam ae de verbo ad verbum de indulto hujusmodi men- 
tionem. Nos enim quitandi, liberandi et absolvendi plene et 
libere per  te vei  alium seu alios omnes et singulos a qui- 
bus bona eredita et debita hujusmodi receperis de hiis  dum-  
taxat que reeipere  te  continget plenam tibi concedimus tenore 
presentium facultatem. Volumus autem et tibi in virtute sanete 
obedientie districte preeipiendo mandamus quatenus de omni-
bus et singulis bonis, ereditis et debitis hujusmodi per instru-
mentum seu instrumenta publiea etiam  tuo  sigillo  sigillata ca-
meram predictam certificare proeures. Tenor autem dicte  mo-  
deracionis  talis est:  Voluit siquidem dictus predecessor et nos 
etiam volumus et mandamus quod de hujusmodi bonis ereditis 
et debitis debita ipsius episcopi pro ejus necessitatibus ac sue 
Aboensis eeclesie contracta ac expensa decentes et honeste fu- 
neris et emende  si  alieui debeantur ac pro remuneratione illo- 
rum qui eidem episcopo viventi servierunt juxta servicii  meri-  
tum  necnon libri  res  et bona que dietus episeopus ex patri- 
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monio vel personalibus laboribus  et  industria seu  alias  quam 
ex sua Aboensi eeclesia vel ex bonis ecelesiastieis aequisivit 
dum ageret in humanis si tamen habeat heredes legitimos  per  
te  legitime deducantur quodque reservatio hujusmodi ad li- 
bros, calices,  cruces,  vestimenta  et  alia ornamenta pontificalia 
aut joealia eeclesiastica eidem eeelesie antequam dictus episeo-  
pus  ejus preesset regimini aut  per  ipsum dum viveret  et  prees- 
set eidem deputata nullatenus extendantur. Sic igitur manda- 
tum  nostrum  hujusmodi exequaris quod neque de negligentia 
neque de  exaction  indebita valeas reprehendi. Dat. Avinione 
Nonis Maii pontificatus nostri anno primo. 

Gregorius XI:n kirje, annettu Roomassa 
28  p.  Maaliskuuta 1377. i) 

Indulgentia ad viginti  annos  unius anni  et  qvadraginta dierum 
visitantibus Ecclesirtm Aboen, qvae in honorem  et  sub 
vocabulo Beati Henrici martiris fundata existit, in 

festivitatibus ibidemque ad reparationem sett 
fabricam ipsius Ecclesice manus 

adjutrices porrigentibus. 

Universis  Christi  fidelibus presentes literas inspecturis sa- 
lutem etc. Licet is de cuius munere venit ut sibi a suis fide- 
libus digne  et  landabiliter serviatur de abundaneia pietatis  
sue  que merita supplicum excedit  et  vota bene servientibus  ei  
multo maiora retribuat quam valeant promereri niehilominus 
tamen desiderantes populum domino reddere aeeeptabilem  et  
bonorum operum sectatorem fideles ipsos ad eomplaeendum  ei  
quasi  quibusdam allectivis muneribus indulgenciis  videlicet et  
remissionibus invitamus ut exinde reddantur  divine  gratie 
aptiores. Cupientes igitur ut eeelesia Aboensis, que in honorem  
et  sub voeabulo beati henrici  martinis  constructa  et  fundata 
existit eongruis honoribus frequentetur  et  ut  Christi  fideles eo  

5 Arch. Vat. Regest. Aven. Gregor. XI. Tom. XXIX, f. 87. 
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libentius -  eausa  devotions eonfluant ad eandem et ad ipsius 
ecclesie fabricam  manus  porrigant adiutrices quo  ibidem  ex 
hoc uberius dono celestis  gratie  conspexerint se refectos de 
omnipotentis dei misericordia et beatorum petri et pauli apo- 
stolorum eius auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et 
eonfessis qui in nativitatis Circumcisions Epiphanie Resurre-
ctionis Ascensionis et Corporis domini nostri Ihesu penthecostes 
nec non Johannis Baptiste dictorum Apostolorum ae beati hen- 
rici ac in dedicatione ipsius festivitatibus ac in celebritate Om- 
niu.m sanctorum et per octabas ipsarum nativitatis Epiphanie 
Resurreetions Aseensionis Corporis domini nec non Nativita-  
tis  et Assumptionis beate marie ac nativitatis beati Johannis 
Baptiste et apostolorum predictorum festivitatum et per sex 
dies dietam festivitatem pentheeostes immediate sequentes 
eeelesiam ipsam devote visitaverint annuatim et ad eius fabri- 
cam  manus  porrexerint adiutrices singulis videlicet festivitatum 
et celebritatis unum annum et qvadraginta dies, ac octabarum 
ipsarum et predietorum sex dierum diebus quibus eeclesiam 
ipsam visitaverint et  manus  adiutrices perceperint  ut  prefertur 
Qninquaginta dies de iniunctis eis penitentiis miserieorditer 
relaxamus. Presentibus post viginti  annos  minime valituris. 
Volumus autem quod  si  alias visitantibus ecclesiam predictam 
seu ad fabricam ipsius  manus  porrigentibus adiutrices aut alias 
inibi pias elemosinas erogantibus aliqua indulgentia imperpetuum 
vel ad  tempus  certum nondum elapsum duratura auctoritate 
apostoliea fuerit eoncessa huiusmodi presentes litere nullius 
existant roboris vel momenti.  Dat.  Rome apud Sanctum pe- 
trum V  Kal. Aprilis Anno  Septimo. 
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Gregorius  XI  Turun seurakunnan rovastille Vinandus 
Vinanduksenpojalle Roomasta 28  p.  

Maaliskuuta 1377. 1) 

Concessio pro Vinando Vinandi Prceposito Ecclesice Aboen', qvod 
collatio sibi facta per sedem apostolicam de prcepositura 

ipsius Ecclesia' valeat plenamqve roboris obtineat 
firmitatem non obstante qvod prapositura 

ipsa dignitas major post Episcopalem 
in dicta Ecclesia existat. 

Dilecto filio Vinando Vinandi Preposito eeelesie Aboen. 
magistro in artibus salutem ete. Literarum seientia vite  ac  mo- 
rum honestas aliaque probitatis  et  virtutum merita, quibus  per-  
sonam tuam fidedignorum testimonio iuvari percepimus nos 
iriducunt ut  te  favore apostolieo prosequamur. Nuper siquidem 
tibi de prepositura ecclesie Aboen.  tune  eerto modo vaeante  
per  nostras literas gratiose duximus providendum prout in eis- 
dem literis plenius eontinetur.  Cum  autem sieut exhibitur  no-  
bis postmodum pro parte tua petitio continebat prepositura 
ipsa dignitas maior  post  Episeopalem in eeclesia predicta exi- 
stat de qua in predictis literis nulla mentio facta fuit  et  pro- 
pterea dubites  ne  litere predicte valeant surreptitie reputari  te-  
que  posse  super  dieta  prepositura imposterum molestari Nos 
volentes  te  pro quo Venerabilis frater noster  Johannes  Episeo-  
pus  Aboen. asserens  te  dilectum suum  fore  nobis super  hoc  
humiliter supplicatum premissorum intuitu favore prosequi gra-  
tie  potioris ipsius Episcopi  ac  tuis in  hae  parte supplicationi- 
bus inelinati volumus  et  apostolica tibi auctoritate concedimus 
quod litere nostre prediete  et  processus habiti  per  easdem  et  
quecumque inde secuta perinde a dato presentium valeant  et  
plenam obtineant roboris firmitatem  ac  si in eisdem literis quod 
prepositura ipsa maior dignitas  post  episcopalem in eadem ec- 
clesia existeret plena speeialis  et  expressa mentio facta foret 
Nulli  ergo  ete. nostre voluntatis  et concessions  infringere etc. 
Dat.  Rome  apud  Sanetum  petrum  V  Kal. Aprilis anno Septimo.  

1) Arch. Vat. Regest. Avenion. Gregorii XI an. VII. Tom. 29, 1. 498. 
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Gregorius XI:n kirje, annettu Roomassa 28  p.  
Maaliskuuta 1377. ,) 

Indulgentia centum dierum  ad  decem  annos  valitura visitantibus 
parrochialem Ecclesiam  de  Wamo Aboen. diocesis  in  

festivitatibus . . . ibidemque  ad  fabricam ipsius 
Ecclesice manus porrigentibus adjutrices.  2)  

Gregorius XI:n kirje, annettu Roomassa 28  p.  
Maaliskuuta 1377. 3) 

Indulgentia Centum dierum  ad  decem  annos  valitura visitantibus 
parrochialem Ecclesiam Noysis Aboen' diocesis  in  

festivitatibus  et ad  fabricam ipsius Ecclesiae 
manus porrigentibus adjutrices.  2)  

Ilmoitus, annettu kardinaaleille 16  p.  
Marraskuuta 1387. 4) 

Sabb. 16 Nov. praesentata fuit informatio qvod valor reddituum 
ecclesie Aboen. ascendit ad fl. 620, ideo  Bero  

Aboen. electus obl. fl. 200.  

Anno  indictione pontificatu loco eommunibus et presenti-
bus quibus supra die  vero  sabbati sextadecima die mensis No-

, vembris fuit presentatum in thesauraria apostolice camere co-
ram prefato R:mo domino eardinals camerario presentibus do-
minis supradictis quoddam instrumentum sigillatum duobus  si- 

')  Arch. Vat.  Regest. Aven.  Gregor. XI an.  VII.  Tom, 29, fol. 72. 
2) Tämä kirjoitus on tehty saman kaavan mukaan kuin Gregorius 

XI:n kirje siv. 359, jonka tähden jätän sen painattamatta. 
3) Arch. Vat.  Regest. Aven.  Gregor XI an.  VII.  Tom. 29, fol. 88. 
4) Arch. Vat.  Obl. Tom. 48, fol. 59  b.  
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gills et  scriptum  de  anno  presenti die decimo mensis  Juli  
in sacristia Sancti Jaeobi in Moramalin suburbii Stokholmen-  
sis  Upsalensis dyoc. manu Henrici Vyghe clerici Upsalensis 
dyocesis conscriptum qualiter ecclesia Aboensis reperitur per 
fidedignos testes valoris annuatim non deductis oneribus neque 
expensis sexcentorum viginti for, de Camera. Et ex hoe  ta-  
xatur ad tereiam partem que  est  ducentorum florenorum de ea-
mera. Et ob hoc reverendus pater dominus  Bero  episeopus 
Aboensis per dominum Johannem Aboensem canonieum proeu- 
ratorem suum ad hoc  legitime  constitutum promisit eamere et 
collegio pro  suo  communi servitio ducentos florenos auri de 
eamera et quinque servitia consueta — -- — — xvi cardin. 

Solvendo totum in festo Nativitatis Domini nostri Yhesu 
Christi proxime futuro alioquin etc. juravit etc. 

Johannes XXIII Turun valitulle pispalle Maunulle 
Roomasta 21  p.  Lokakuuta 1412.') 

Magnus fit episcopus Aboensis per obitum. 

Johannes  etc. Dilecto filio Magno electo Aboensi salutem 
etc. Divina disponente dementia cujus inscrutabili providentia or- 
dinacionem suscipiunt universa in apostoliee sedis  specula  lieet 
immeriti constituti ad universas orbis ecclesias atiem nostre eon- 
siderationis extendimus  et  pro earum statu salubriter dirigendo 
apostoliei favoris auxilium adhibemus sed de illis propensius 
cogitare nos convenit quas propriis carere pastoribus intuemur 
ut eis juxta eor  nostrum  pastores preficiantur ydonei qui  eorm
missos sibi popul'os  per  suam eircumspectionem providam sa- 
lubriter dirigant  et  informent  ac  bona ipsarum eeclesiarum non 
solum gubernent utiliter sed etiam multimodis efferant incre- 
mentis. Dudum siquidem  bone  memorie Berone episcopo Aboense 

') Arch. Vat. Regesta Laterana. Johannis XXIII an. III. Vol.,162, 
fol. 225 v. 
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regimini  Aboensis ecclesie presidente nos cupientes ipsi ecclesie 
eum vacaret per apostolice sedis providentiam utilem et ydo- 
neam presidere personam provisionem ejusdem ecclesie ordina-  
tioni  et dispositioni  nostre  ea vice specialiter reservantes de- 
crevimus ex tune irritum et inane  si  seeus super  hus  per quos-
eunque quavis auctoritate scienter vel  ignoranter  contingeret 
attemptari. Postmodum  vero  dicta ecclesia per obitum ipsius 
Beronis episcopi qui extra Romanam curiam diem clausit ex- 
tremum pastoris solatio destituta dilecti flu eapitulum dicte ec- 
clesie reservaeionis et decreti predictorum forsan ignari  te  archi- 
diaeonum ejusdem ecclesie in sacerdotio eonstitutum in epi- 
scopum Aboensem lieet de facto concorditer elegerunt tuque 
reservationis et decreti predietorum similiter inseius eleetion 
hujusmodi illius tibi presentato deereto eonsensisti etiam de facto 
et demum reservatione et deereto predietis ad tuam deduetis 
notitiam hujusmodi eleetionis negocium proponi feeisti in eonsi- 
storio coram nobis. Nos igitur electionem hujusmodi — — — 

	 1)  

Dat.  Rome apud Sanctum Petrum duodecimo  kal.  No- 
vembris  anno tertio.  

') Kirje jatkuu niinkuin yhtäläinen kirje sivulla 351. 

~:> 



Suomea Historiallisen Seuran 

PÖYTÄ   K  I  R JAT  

13 pistä jouluk, 1895 — 9 p:ääu marrask, 1897. 





Kokous 13  p.  joulukuuta 1895. 

Saapuvilla olivat: esimies hra  J.  W. Ruuth, herrat  J. R.  
Danielson,  E. G.  Palmen,  Aug.  Hjelt sekä allekirjoittanut. 

1. 

Kokouksessa 5  p.  marrask. sekä vuosikokouksessa 9  p.  
marrask. tehdyt pöytäkirjat luettiin oikaistaviksi ja hyväk-
syttiin. 

Ilmoitettiin seuraavat kirjalahjat: 
Suomalaisia päivätapahtumia. Uusi, lisätty toimitelma vuo-

delta 1895. Kirjoittanut S.  G.  Elmgren. Jyväskylässä 1895. 
Kaarle XII:n soturien perustamista Tobolskin koulusta. 

Kirjoittanut  K.  0. Lindegvist. Hämeenlinnassa 1895. 

3. 

Luettiin -seuraavat hra  K.'  Melanderin lähettämät tiedot 
Viipuriin Kustaa II:n Aadolfin aikana perustettavasta raha-
pajasta: 

Muutamista Viipuria koskevista asiakirjoista 1620-luvalla 
huomaa, että silloin oli tarkoitus Viipuriin perustaa rahapaja, 
vaikka ei käy selväksi, saatiinko se aikaan. Kustaa Aadolfin 
hallitessa olikin muissa osissa valtakuntaa tällaisia rahapajoja: 
Niin tavataan sellaisia Ruotsissa Tukholmassa, Göteporissa, Kal-
marissa, Nyköpingissä, Säterissä ja Arbogassa, Itämeren maa-
kunnissa taas Tallinnassa ja Riiassa. Varsin omituiselta tun-
tuukin, ettei Suomessa ollut ainoatakaan, kun valtakunnan 
muissa osissa oli yhteensä kahdeksan. 

• Viipurin rahapajan perustamiseen teki kaupungin porva-
risto itse ehdotuksen vuonna 1621. Saman vuoden Tammi- 



-4 — 

kuussa kirjoittivat nimittäin Viipurin pormestaritja neuvosto ynnä 
kaupungin yhteinen porvaristo kirjeen kanslerille, jossa  he  
muun muassa pyytävät saada rahapajan kaupunkiinsa. Syyksi, 
miksi rahapaja oli kaupungille välttämätön, ilmoitetaan seuraa-
vat asianhaarat. Ensiksi oli porvaristo itse velvollinen puh-
taassa rahassa maksamaan tul irnaksunsa ja veronsa ja toiseksi 
eivät asukkaat Viipurin läänissä mistään muualta saaneet rahaa 
verojensa maksamiseen kuin juuri Viipurin porvareilta. Tästä 
oli seurauksena, että kaupunkilaisten rahavarat vähenemistään 
vähenivät, ja heidän täytyi sitten muka hankkia itselleen uutta 
rahaa ulkomailta kärsimällä tappiota myydessään tavaransa pol-
kuhintaan. Tässä uudessa rahapajåssa saisi sitten jokainen 
teettää rahaksi metallimäärän, minkä hän sai kokoon.  1)  

Tämän pyynnÖn näkyy kansleri kohta esittäneen kunin-
kaalle, joka Helmikuun loppupuolella samana vuonna Viipurin 
käskynhaltijalle  Sven  Maununpoika Eketrälle ilmoitti suostu-
vansa rahapajan perustamiseen. Rahapajan saisivat kaupunki-
laiset itse panna kuntoon. Kuningas lupasi puolestaan lähet-
tää siihen mynttimestarin, mutta sillä ehdolla, että kaupunki-
laiset sitoutuvat rahapajaa kustantamaan ja hankkimaan siihen 
tarvittavan hopean. MyÖskin piti kaupunkilaisten ilmoittaa 
kuninkaalle, miten monta tuhatta  talaria  hopearahaa  he  luule-
vat voivansa vuosittain teettää samassa rahapajassa. 

Tämän jälkeen emme ole tavanneet tietoja siitä, pantiinko 
tämä rahapaja todellakin toimeen Viipurissa. Eräs epätäydel-
linen kirje vuoden  1627  valtion registratuurassa antaa hiukan 
tukea otaksnmiselle, että Viipuri sai rahapajan. Kirjeestä ei 
ole 	muuta registratuurassa kuin päällekir joitus, joka kuuluu 
näin:  „Till Henrik  Olofsson  oeh  Henrik  Jönsson  om  koppar-
myntsvigtens  fÖrändring."  Voi kyllä käsittää tämän niin, että 
näitten miesten, jotka silloin hoitivat Viipurin käskynhaltija-
knnnan hallitusta, tuli ilmoittaa asiasta Viipurin rahapajan joh-
tajalle, mutta voi sen käsittää niinkin, että kuningas yksistään 
hallinnollisista syistä lähetti heille tämän ilmoituksen. 

Vuoden  1626  manttaaliluetteloissa Viipurin kaupungin 
uunirahain ja myllytullin kantoa varten, jotka ovat laaditut  

1)  „— — — der man sedan af det medel, som hvar kan komma 
till väga, matte komma till penningar". 
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seuraavan vuoden alussa, ei tavata mitään mynttäysmestaria. 
Mahdotonta ei kuitenkaan olisi, että joku kaupungin kultase-
pistä samassa oli mynttäysmestarina. Niinkuin jo aikaisemmin 
sanoimme jää tämän rahapajan perustaminen joka tapauksessa 
varsin hämäräksi. (Puheenalainen kaupunkilaisten pyyntö Oxen-
stjernalle  on 16  päivältä Tammikuuta  1621  ja löytyy Oxenstjer-
nan kokoelmassa, osastossa  „Handlingar rörande städerna  i  
Norrland  o. Finland".  Kuninkaan aikaisempi kirje lÖytyy ka-
marin registratuurassa ja  on  Helmikuun  24  p:ltä  1621,  hänen 
myöhempi kirjeessä  on  taas Huhtikuun  4  p:ltä  1627  ja tavataan 
valtion registratuurassa). 

Tämän johdosta huomautti hra esimies, että jo  1500-luvulla 
puhutaan Viipurin rahasta, josta päättäen Viipurissa jo ennen 
lienee ollut rahapaja. 

§ 4. 
Luettiin hra  X.  Melanderin lähettämä kirjoitus Ruotsista 

ja Suomesta vv. 1600 ja 1601 omaisuuden mukaan kannetusta 
apuverosta eli viidennenkymmenennen-rahan verosta ja päätti 
Seura julaista sen Historiallisessa Arkistossa. 

5. 
Hra  J.  M. Salenius oli Seuralle lähettänyt seuraavat kaksi 

kirjoitusta, joista toinen käsittelee kirkollisia ja papillisia oloja 
Juantehtaalla viime vuosisadalla ja tämän vuosisadan alkukym-
menillä; toinen Savonlinnan kaupungin asukasten. osanottoa 
pappien valitsemiseen seurakunnalle tämän vuosisadan alku-
puolella. 

luantehtaan kirkollisista ja papillisista oloista 
menneinä aikoina. 

Juan („Juekas", „Jukkais") kankirautaruukki perustettiin 
v. 1746 Kuopion pitäjään, mutta jäi sittemmin, - tätä laajaa pitä-
jää jaettaissa, Nilsiään. Tämän erioikeudellisen, vuorikollegiu-
min suostumuksella perustetun, ruukin osakkaita oli v. 1753 
Kuopion kappalainen Zakris Argillanderkin, joka myöskin- oli 
sen varsinaisena isännöitsijänä. Siinä oli silloin yksi ahjo ja 
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sulatusuuni. Seuraavana vuonna (1754) oli patruuna Abra-
ham Henriksson NohrstrÖm (NordstrÖm) ruukin haltijana ja se 
silloin asiakirjoissa on „Juvankosken" ruukkina. Pari vuotta 
myöhemmin sitä jo sanottiin. „StrÖmsdaliksi" ja 1700-luvun 
loppupuolella jo oli ilmestynyt  h  1:n eteen, niin että kirjoitet-
tiin „StrÖmsdahl". Ruukin omistajina patruuna NohrstrÖmin 
jälkeen sittemmin peräkkäin olivat kapteeni Gustaf Fredrik 
Tigerstedt ynnä Anders Nordling, kapteeni  Stephan Bennet,  
kauppaneuvos Paul PrintzskiÖld, tirehtööri Fredrik Jonas Ek-
holm ja patruuna  A.  W. Tigerstedt sekä L. F. Dahlström  j. n. 
e.  Ruukki ei suinkaan aina menestynyt hyvin. Niin esim. v. 
1761 sanottiin, „ettei se ajan pitkään voi pysyä pystyssä, vaan 
on häviämäisillään", ja työmiehet sieltä silloin erosivat palkan 
ja työn puutteen takia. — Olihan tavallista, että ruukkien luo 
rakennettiin kirkko, jossa erityinen ruukin saarnaaja piti juma-
lanpalvelusta, ja että ympärillä olevat kylätkin käyttivät tätä 
kirkkoa hyväkseen. V. 1754 Porvoon kons,istoriumi kuitenkin 
arveli, että Nilsiän seurakunta ja Juan ruukki voisivat rakentaa 
yhteisen kirkon joko ruukin luo tahi sen läheisyyteen, sillä 
Nilsiän kappelissa juuri oli rakennettava uusi kirkko, vaikka 
siinä seurakunnassa ei ollut enempää kuin 26 taloa, ja joutuisi-
han  rautaruukki kohta täydelliseen kuntoon, jolloin ruukin 
omistaja luultavasti tarvitsisi kirkkoa ja pappia, kun ruukki oli 
kaukana Kuopion emäkirkosta. 1) Ainoastaan sillä tavalla tulisi 
Nilsiään vakinainen pappi; muuten kävisivät Kuopion papit 

1)  Kun  15  p.  Jouluk.  v. 1776  Kuopiossa oli pitäjänkokous tekeillä 
olevasta Litmaniemen eli Tuusniemen kappelista, oli nimituomari  Agan-
der  niukin omistajain, Tigerstedtin ja Nordling  n,  valtuuttamana. Hänen 
piti Juantehtaan rautamaasuunin, vasarapajan ja käsity ölaitoksen sekä 
kaikkien ruukin alle kuuluvain perintö- ja kruununtilain ynnä Tigerstedtin 
yksityisesti omistamain Savisaaren ja Niccoaniemen taloin Sikajärvellä 
puolesta vastustaa sitä, että uuden kappelin kirkko rakennettaisiin varsin 
likelle ruukkia, esim. Tuusniemen kylään tahi Juurikanmäelle, sillä kon-
sistoriumi oli  2  p.  Lokak.  v. 1754  ja  17  p. Elok.  v. 1761  päättänyt, että 
ruukille  on  kirkko rakennettava. 

Kun Pohjois-Savon seurakuntain uudestaan järjestämisestä  26  p.  
Tammik.  v. 1807  oli pitäjänkokous Nilsiän kappalaisen tilalla, ehdotti ruu-
kinpatruuna Ekholm, että Nilsiän emäkirkko sijoitettaisiin Juantehtaalle 
tahi hänen omistamansa Akonveden  talon  maalle. Olihan Ekholm kui-
tenkin oikeutettu pitämään omaa pappia. Konsistoriumi ei hyväksynyt 
hänen ehdotuksiaan, eikä siis enää ajatellut niin, kuin  v. 1754.  
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Nilsiän kirkossa saarnaamassa. Nilsiän kirkonrakennusta ei sopi-
nut alottaa, ennenkuin paikasta oli sovittu. Konsistoriumi  2  
p.  Lokak.  v. 1754  suostui siihen, että ruukinkirkko patruuna 
Nohrströmin ilmoituksen mukaan rakennettaisiin Juvankosken 
ruukin luo, sillä eihän kirkkoa ollut likempänä, kuin  4  tahi  5  
peninkulman päässä ruukista, ja siinäkin kirkossa (nimittäin 
Kuopion kirkossa) saarnattiin aina suomeksi, mutta ruukilla oli-
ruotsalaisia tyÖmiehiä. Tätä konsistoriumin patruuna Nohr-
ström'ille kirjoittamaa kirjettä säilytettiin sitte ruukilla ja pi-
dettiin ainaisena todistuksena, että ruukin omistaja sai rakentaa 
kirkon ruukin luo ja kutsua sinne eri papin. — Mitä kus-
tannuksiin tulee, toivottiin kuitenkin apua muualta. Nilsiäläi-
set tahtoivat jatkaa alottamaansa kappelikirkon rakentamista, 
mutta konsistoriumi  14  p.  Helmik.  v. 1755  patruuna Nohrströmin 
pyynnön mukaan määräsi Leppävirran provastin Alopaeuksen 
Kuopion kirkossa pidettävässä yleisessä pitäjänkokouksessa kuu-
lustelemaan Nilsiän ja muitten lähinnä ruukkia asuvain asukkait-  
ten  mieltä, tahtoivatko yhdessä ruukinomistajain kanssa ottaa 
osaa ruukinkirkon rakentamiseen ja tuleviin korjauksiin sekä 
ruukinpapin palkkaamiseen. Oli myöskin tiedusteltava, millai-
sen palkkasäännön ja vuotuisen palkan ruukin osakkaat ja joka 
talo lupaavat papille. Konsistoriumin pöytäkirja  8  päivältä 
Huhtik.  v. 1758  osoittaa, että ruukin patruuna Nohrström oli 
luvannut paitsi „pastoralia"  600  talaria  vaskirahaa vuosittain. 
Muutamat Kuopion pitäjäläiset Nilsiän puolella olivat sanoneet, 
että osaltansa maksavat jotakin ruukinpapin elatukseksi, jos hän 
joka neljäs sunnuntai pitää suomalaista jumalanpalvelusta hei-
dän rakentamassaan kappelikirkossa. Kuitenkin sitä paitsi mak-
saisivat pitäjänsäpapeilleniin, kuin. ennenkin. Maaliskuussa  v. 1761  
konsistoriumi kehoitti Nilsiänkylää ynnä muutamia muita kyliä 
Kuopion pitäjässä sekä Iisalmen, Liperin ja Pielisjärven pitäjiä 
kokouksissaan lupaamaan jotakin vuosittain joka ruokakunnalta 
ruukinsaarnaajalle, jolla myöskin oli satunnaisia sivusaatavia — 
jos hän joka sunnuntai ja juhlapäivä pitäisi suomalaista juma-
lanpalvelusta, vaikka ruukilla ei ollut monta suomalaista työn-
tekijää. Tätä oli pyytänyt ruukinsaarnaaja Krogerus, joka tähän 
asti ilmaiseksi, niinkuin edellinenkin pappi Hoffren, oli äsian-
omaisten kirkkoherrain suostumuksella palvellut lähellä asuvia, 
käyden potilaitten luona, kastaen, ripittäen, ottaen synnyttä- 
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neitä kirkkoon  j. n. e.,  ja oli nähnyt näitä naapureita kirkossaan. 
Joka pyhäpäivä hän jo oli pitänyt suomalaista jumalanpalve- 
lusta. — Oli toivottu, että  16  Iisalmen taloa rupeisi maksamaan 
ruukinsaarnaajalle, mutta niitten asukkaat sanoivat mieluummin 
menevänsä Nilsiän kappelikirkkoon, kuin ruukin kirkkoon. 
Pielisjärveläiset, Liperiläiset ja Kaavin kappelikunta eivät myös-
kään luvanneet mitään. Kuopiolaiset kieltäytyivät  24  p.  Kesäk..  
v. 1761.  Syksymmällä kuitenkin pidettiin uusi pitäjänkokous.. 
Silloin  10  taloa Hipanlahden, Vehkalahden, Vuotijärven, Akon-
veden ja Vestinniemen kylissä sekä  13  torpparia Muurueella 
lupasivat vuosittain antaa ruukinsaarnaajalle: joka talollinen 
kappaa ja  torppari  1  kapan viljaa sekä leipää, lihaa ynnä muuta,. 
mitä Jumala heille suopi, sen mukaan, kuin varoja  on.  Kuo--
pion kirkkoherra Porthanus lupasi puolestaan jotakin maksaa,. 
mutta Kuopion molemmat kappalaiset tahtoivat niin, kuin en-
nenkin, vuorostaan matkustaa Nilsiän puolelle saarnaamaan.  
V. 1789.  lupasi ruukinomistaja omasta puolestaan saarnaajalle 
vuotuiseksi palkaksi  16  specie-riksiä  32  killinkiä, vapaan ylÖs-
pidon, huoneet, puut ja valon. Tämä saisi paitsi sitä mesta-
reilta  16,  tyÖmiehiltä ja sepiltä  8  sekä mestarien vaimoilta  8  
ja muitten vaimoilta  4  killinkiä tahi kehroksia. Ruukin joka  
torppari  maksaisi  4  kappaa viljaa.  Jos  vastedes olisi aikaa kir-
kon rakentamiseen, niin rakennettaisiin pappilakin, nimittäin 
semmoiseksi, kuin aliupseerien puustellit. Sen alle annettaisiin  
3  tynnyrinalaa peltoa. ja niittyä sen verran, että saatai-
siin  30  talvikuormaa heiniä.  1) V. 1799  luvattiin saarnaa-
jalle huoneet ilmaiseksi sekä  81  riksiä  16  killinkiä ja „kunnial-
linen palkkio" niiltä, joitten lapset olivat hänen opetettavinaan.  
V. 1803  oli uudelle ruukinsaarnaajalle luvattu  50  riksiä ja  kort-
teeri sekä ruoat. Mutta sen sopimuksen mukaan, joka tehtiin  
30  p.  Marrask.  v. 1804,  piti hänen saada  1000  talaria  pankossa. 
eli  83  riksiä  16  killinkiä riikinvelkaseteliä.  V. 1827  lupasi ruu-
kinomistaja papille vuosittain  200  ruplaa pankossa sekä kort-
teerin ja vapaat „vivres". Ympärillä asuvat talonpojat luulta-
vasti antaisivat vapaaehtoisia lisätuloja. 

Ruukin työssä oli ensin enimmiten ruotsalaisia, mutta suo-
malaisten luku luultavasti vähittäin eneni.  V. 1759  sanottiin, 

') V. 1802 oli ruukilla niin vähän tilaa, että papin perheen oli täy-
tynyt asua talonpojan talossa. 
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kun uusi pappi oli ruukille saatava, että hänen pitäisi saarnata 
suomalaisessakin seurakunnassa. Kun v. 1794 ruukinsaarnaaja 
Mollerus myöskin tuli armovuodensaarnaajaksi Karttulaan, suos-
tui ruukinomistaja siihen, että hän ainoastaan joka neljäs sun-
nuntai tulisi ruukille toimittamaan jumalanpalvelusta ynnä muita 
papillisia toimituksia. V. 1799 ruukilla toki taas oli yksinomai-
nen pappi ja tämän piti saarnata joka pyhä suomeksi, mutta 
ruotsiksi ainoastaan joka kolmas saarnapäivä. V. 1804 vaan 
määrättiin, että papin piti saarnata ruotsalaisellekin seurakun-
nalle.- Mutta jo menneellä vuosisadalla oli Juantehtaan pappi 
myÖskin pedagogina. V. 1789 kapteeni  Bennet  tahtoi ruukin-
saarnaajaksi ja „pedagogiksi" ylioppilas Lagusta. Seuraavina 
vuosina sanotaan nimenomaan, että hän, papiksi päästyään, 
myÖskin hoiti ruukin „pedagogiiumia". V. 1799 uusi pappi 
määrättiin ruukille ja hänen piti myöskin opettaa lapsia luke-
maan ja kirjoittamaan. 

Runkinomistaja ehdotti tahi pyysi pappia ja tämä sai 
konsistoriumilta valtakirjan tai konstitutorialin; jos häntä pidet-
tiin kelpaavana. Muuten virka tarjottiin jollekin toiselle. Toi-
sinaan ruukinsaarnaajan virkaa haettiin konsistoriumilta. V. 
1803 ruukin uusi omistaja tahtoi erottaa sieltä papin ja saada 
toisen sijaan, mutta konsistoriumi arveli, että edellisen konstitu-
torialilla on täysi voima, ja hän olikin ruukilla vielä jonkun 
ajan, kunnes itse pyrki muualle. 

• V. 1756 ruukinomistaja pyysi saarnaajaksi maisteri  Matthias  
Ahoniuksen, mutta tämä oli Turun hippakunnasta, ja sentähden 
konsistoriumi v. 1758 tarjosi papinviran ruukilla Gustaf Jakob 
Hoffren'ille. Hän oli Juantehtaan ensimmäisenä pappina, vaan 
ei pysynyt_ siellä kauan. Toinenkin ruukinsaarnaaja v. 1762 
läksi paremmalle leiville. Senjälkeen Kuopion papit taas piti-
vät huolta ruukkilaisten sielunhoidosta, käyden heille pitämässä 
ruotsalaista ja suomalaista jumalanpalvelusta, tutkien katkis-
muksen taitoa  j. n. e.  V_ 1789 ruukinomistaja kuitenkin tah-
toi ..entisen tavallisuuden" mukaan saada eri pappia sinne ja 
siihen suostui konsistoriumi. V. 1793 taas oli ruukki papitonna 
viisi kuukautta, mutta sitte tuli sinne pappi. Tämä kuitenkin 
jo seuraavana vuonna oli samalla Karttulassa pappina. Vuo-
desta 1799 vuoteen 1804 ruukilla taas oli eri pappi. Viimeksi 
mainittuna vuonna ruukinpappi rupesi toimittamaan Kaavin 
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kappalaisen virkaa ja• „vähäinen ruukinseurakunta, johon kuu-
lui ainoastaan muutamia perheitä", saisi, niinkuin usein ennen-
kin, talvella käydä Kaavin kirkossa. Kuitenkin vielä vuoden 
1801 loppupuolella määrättiin Juantehtaalle eri pappi, vaan 
kun tämä Kesäkuussa v. 1805 oli päässyt toiseen virkaan, ei 
ollut ruukilla enää omaa pappia, ennenkuin vasta v. 1861, jol-
loin se sai oman papin ja koulunopettajan. V. 1827 kyllä pyy-
dettiin ruukille saarnaajaa ja konsistoriumi siihen suostui, mutta 
asiasta ei kuitenkaan tullut sen enempää. Vuosina 1833-1835 
vakaantuivat ruukinomistajain maksut Nilsiän papeille ja luk-
karille. 

Savonlinnan kaupungin asukkaitten osanotosta pappien 
valitsemiseen seurakunnalle. 

Savonlinnan kaupungin vanhemmat asukk aat muistavat 
vielä sitä aikaa, jolloin kävivät „koulukirkossa", mutta tämän 
erityisen jumalanpalveluksen pitämisestä kaupungissa oli ollut 
paljo eripuraisuutta kaupunkilaisten ja pappien välillä, sillä oli-
han seurakunnan kirkko aivan toisessa paikassa maalla. Rette-
lÖitä on ennen niinikään ollut Säämingin maaseurakunnan ja 
Savonlinnan kaupungin välillä papinvaalista ja äänien laskemi-
sesta semmoisessa tilaisuudessa. Muutamista semmoisista tässä 
annetaan tietoja: 

Kun Säämingissä 10  p.  Maalisk. v. 1816 tapahtui  kappa-
-  laisenvaali, oli vaaliluettelossa kaupunkilaisia ainoastaan 34 hen-
keä (kauppamies Josef Bruun'ille, joka maksoi kruunulle ja kau-
pungille 1000 ruplaa pankossa, oli pantu 68 1/;  manttaalia; 
raatimies Fabritiukselle, joka kruunulle ja kunnalle maksoi 265 
ruplaa, oli pantu 18 1/10  manttaalin äänet  j. .n. e.)  Eräitä krei-
kanuskoisia pyyhittiin luettelosta. Mutta arviolta oli laskettu, 
kuinka paljon manttaalia joka kaupunkilaisen äänistä syntyisi, 
sillä tästä muutoslaskusta ei ollut minkäänlaista sopimusta. 
Savonlinnan pormestari Johan  von Baumgarten  virkakirjeessään, 
joka oli päivätty Savonlinnan raatihuoneessa 23  p.  Maalik. v. 
1816, sitte myÖskin valitti sitä, että kollegiassessorivonPistolekors. 
Mönkkölästä vaalikokouksessa oli itsevaltaisesti esiintynyt maa- 
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herran asiamiehenä ja siten estänyt sopimuksen syntyä maa-
seurakunnan ja kaupungin välillä. Kaupungilla olisi raastuvan-
oikeuden luulon mukaan pitänyt olla  134  manttaalin äänet ja 
sillä oli vanhoista ajoista saakka ollut regaaliseurakuntana kutsu-
musääniä, siis varma etusija maaseurakuntaan verrattuna, joka 
Vexiön piispan Olof Vall1vistin  .v. 1797  painetun käsikirjan 
mukaan (kirkollisista virkaylennysasioista siv.  280)  oli ainoas-
taan Savonlinnan anneksina. Koska näitä valituksia oli ilmoi-
tettu, käski konsistoriumi vaalintoinuttajan, provasti Maconin, 
kirkonkokouksessa kuulustella seurakunnan mieltä. Pitäjän-
kokous pidettiin  26  p.  Toukok.  v. 1816.  Maaseurakunnalle oli 
outoa ja käsittämätÖntä, että Säämingin vanha seurakunta olisi 
Savonlinnan anneksina. Toivottiin, että kaupunkiseurakunta 
eroisi Säämingistä ja paikkaisi itselleen oman mielensä mukai-
sen papin. Konsistoriuuii julisti päätöksen  17  p.  Heinäk.  1816  
hyläten valitukset. Senaatti  7  p.  Maalisk.  v. 1817  myöskin hyl-
käsi mitä sinne oli valitettu. Konsistoriumin päätös siis oli to-
tena pidettävä.  Se  julisti todistamattomaksi ja perättÖmäksi 
sen väitöksen, että Säämingin maaseurakunta vaan olisi Savon-
linnan kaupungin alle kuuluvana anneksina. Vaikka apulainen 
nimipastori  Georg Alexander  Örn olikin saanut kaupungilta 
äänten enemmistÖn, niin tätä ei kuitenkaan voitu nimittää Sää-
mingin  kappalaiseksi, koska kaupungin ikivanhaa regaalioikeutta 
ei oltu todistettu. Kaupungin lutherilaisten viime kappalaisen-
vaalissa Säämingissä antamat äänet olivat konsistoriumin lau-
sunnon mukaan arvattavat niin, että joka talonomistajalle pan-
taisiin yksi ääni joka tontilta, jonka hän omisti. Koska maa-
seurakunnassa oli noin  71  manttaalia ja kaupunki korkeintaan 
oli pidettävä tämän kolmanneksena eli  24  manttaalin arvoisena, 
niin oli tämä manttaalien summa tasan jaettava niille  44  kau-
pungin tontille, jotka kaupungin vaaliluettelossa mainittiin. 
Joka kaupungista annettu ääni siis vastaisi korkeintaan  6/11  
manttaalia maalla. Savonlinnan kaupungissa asuvat vieraan 
uskonnon tunnustajat eivät saaneet kappalaista huutaa, koska 
eivät olleet ottaneet osaa kirkon ja pappilan rakennukseen ei-
vätkä olleet maksaneet mitään Säämingin seurakunnan papeille. 
—  Arvid  Zaehris Sirelius sai  2  p.  Huhtik.  v. 1.817  valtakirjan 
ollaksensa kappalaisena Säämingin ja Savonlinnan seurakunnassa. 
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Uusia rettelöitä syntyi kirkkoherran vaalissa  19  p.  Helmik.  
v. 1826.  Tonttia oli ennen ollut  44,  nyt oli niitä noin  30 1/4  
(105  talonmuneroa). Kaupungin tonttien ja talojen sekä maa-
seurakunnan manttaalien välistä suhdetta mitä äänten laskemi-
seen tulee ei oltu määrätty millään esivallan asetuksella. Tämän 
määräämisen oli Ruotsin Kuninkaallinen Majesteetti armollisella  
5  p.  Kesäk.  v. 1739  antamallaan kirjeellä pidättänyt itselleen. 
Mitään Säämingin maaseurakunnan ja Savonlinnan kaupungin 
välillä tehtyä•sopimusta näistä asioista ei myöskään ollut olemassa. 
Ennen vaalin alkua maaseurakunta päinvastoin yksimielisesti 
väitti, ettei kaupunki saisi äänestää ollenkaan, koska  se  ei otta-
nut osaa kirkon ja pappilan rakentamiseen ja ylläpitämiseen 
eikä pappien palkkaamiseen. Vaalintoimittaja hylkäsi tämän 
väitteen ja vaali saavutti laillisen voiman. Maaseurakunnan 
äänet määräsivät vaaliinpantujen järjestyksen, joka asetettiin  5  p.  
Huhtik.  v. 1826.  Mutta sitte senaatti  27  p.  Toukok.  v. 1826  
kirjoitti, että konsistoriumin olisi pitänyt noudattaa  33 §:ää  siinä 
kunink. resolutionissa, joka  18  p.  Tammik.  v. 1757  oli annettu 
kaupunkien valituksista, sekä kunink. kirjettä  20  p.  Marrask.  
v. 1766.  —  Johan  Tyken  nimitettiin  16  p.  Kesäk.  v. 1826  
kirkkoherraksi. 

Äänten laskemisesta Savonlinnan kaupungille maaseura-
kunnan suhteen pidettiin  30  p.  Maalisk.  v. 1828  pitäjänkokous 
Säämingin kirkossa. Kaupunkilaiset ilmoittivat, että tahtoivat 
Säämingille luovuttaa oikeuden valita pappeja niin kauaksi, kuin 
kirkko ei ollut kaupungissa, vaan varsin etäällä. Maaseurakunta 
ei pannut vastaan, vaan kysyi, aikoiko kaupunki siis myöskin 
olla osaa ottamatta kirkon sekä pappilan rakentamiseen ja pap-
pien palkkaamiseen ja eikÖ kaupunki siis tahtonutkaan Sää-
mingin  kanssa yhteistä jumalanpalvelusta ja papillista sielun-
hoitoa. Kollegiassessori Antell tontinomistajana ja kaupungin 
asukkaana selitti, miten kaupunki oli joutunut yhteen maaseura-
kunnan kanssa. Maaherran asiamies pyysi tietoa kaupungin 
maaverosta. Pormestari Elfvengren silloin ilmoitti, että sem-
moista ei ollut olemassa, koska kaupungilta oli otettu ne tiluk-
set, jotka sen alle ennen olivat kuuluneet ja nämät olivat maan-
viljelijäin hallussa.  1) Se  ala, jossa kaupunki oli, oli äsken  ju- 

')  Z  .  1812  kruunu antoi arennille kaupungin entisiä tiloja. 
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listettu linnan esplanaadiksi (piiriksi). Sentähden kaupunkiin 
ei saanut rakentaa mitään huonetta ilman linnanpäällikön tietoa 
ja korkeampaa suostumusta. — Seuraavana päivänä,  31  p.  Maa-
lisk., Savonlinnan raatihuoneesen kokoontuivat maaherran ja 
konsistoriumin asiamiehet saamaan pormestarilta ja arkistosta 
tarkempia tietoja. Ote vuoden  1664  maanjaostelu-pöytäkirjasta 
koskeva Säämingin pitäjää ja Savonlinnan saaria sekä tiloja 
osoitti, että Savonlinnan kaupungilla nyt enää oli ainoastaan  
se  saari, jossa oli ollut  15  arviokapanmaan metsää ja johon kau-
punki oli perustettu. Hänen Keisarillinen Majesteettinsa kyllä 
oli  4  p.  Lokak.  v. 1816  julistanut Savonlinnan kaupungin maa-
kaupungiksi  („uppstad"),  mutta sisäasiain ministeristÖn johta-
jalta Suomen kenraalikuvernÖÖrille tulleen kirjeen oikeaksi to-
distetun jäljennöksen mukaan oli Savonlinna myöskin niitä 
Suomenmaan linnoja, joihin olivat sovellutettavat kaikki  31  p.  
Heinäk.  v. 1811  annetun valtakunnan sotakollegion ukaasin 
määräykset  1): 1)  Rajalinnojen esplanaadeille,  130  sylen  pää-
hän linnan paltalta, ei saa rakentaa mitään huoneita ja siinä 
ennen olevia -ei saa korjata.  2)  Etukaupunkeihin, esplanaadia 
ulommaksi, saapi rakennuksia rakentaa linnan „enfiladen" alle 
(linnan ampuma-aseitten kantoalueelle), kuitenkin ainoastaan 
puusta ilman kivijalkaa. Rakennusten ja puutarhain ympärille 
ei saa kaivaa kaivantoja eikä saa kellaria tehdä.  3)  Puutarhoja 
(ryytimaita) saapi laittaa esplanaadeille  50  sylen  päähän paltan 
äärimmäiseltä reunalta, mutta ei likemmäksi; niitten ympärille 
tehtyyn aituukseen saa käyttää hoikkia säleitä ja risuja, mutta 
puulankut ja paalut ovat kielletyt.  4)  Ristikkorakennuksia ja 
kivijalkoja puurakennusten alla ei sallita likempänä kuin  450  sylen  
päässä paltan reunalta. Koska insinööripäällystön syksyllä  v. 
1827  toimittamalla mittauksella oli todistettu, että linnan espla-
naadi ulottuu kaupunginalan yli niinkutsutun pitkän sillan toi-
selle puolelle saakka, kaupunki siis nyt  on  linnan esplanaadilla, 
eikä omalla maalla. Pormestari Elfvengrenin ilmoituksen mu-
kaan silloin oli kaupungissa  70  tonttia, joista  16  oli korkean 
kruunun,  7  Suomen virkamiesten,  8  virkamiesten lutherilaisten 
leskien ja  16  porvarien hallussa (näitten porvarien joukossa oli  

1) Tämä kollegio oli eri aikoina tehnyt näistä asioista päätöksiä ja 
johtava senaatti antanut ukaaseja. 
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yksi, joka oli pitänyt kauppaa, vaan sen lakkauttanut). Vielä, 
.oli 3 pienempää tonttia postiljoonien ja 6 niinikään vähäpätöistä 
tyÖmiesten hallussa. Suurempia sekä pienempiä tonttia siis oli 40 
lutherilaisten hallussa, muut 14 olivat kreikanuskoisten omina ja 
kreikanuskoisia olivat kaupungin kaikki kauppiaat. Asukkaita 
,oli kaupungissa kaikkiastaan 480 henkeä, nimittäin 379 lutherin-
ja 101 kreikanuskoista. 

Tästä pitäjänkokouksesta ilmoitti Savon ja Karjalan maa-
herra konsistoriumille memorialissa 4 päivältä Kesäkuuta v. 1828. 
Senaatti kirjeessä 6 päivältä • Jouluk. v. 1828 vapautti toistai-
seksi Savonlinnan kaupungin ottamasta osaa pappien vaaliin. 
Kun _ v. 1834 valittiin kappalaista Säämingille, niin kaupungin 
ääniä ei siis ensinkään otettu lukuun. 

Sittemmin asiat ovat muuttuneet. Kaupunkilaisten äänien 
luku kuitenkin on sangen vähäinen maaseurakunnan äänien 
rinnalla. 

§ 6. 

• Hra  J.  M. Saleniuksen Porvoon tuomiokapitulin pöytä-
kirjojen mukaan antamat tiedot muutamien Itä-Suomen kirkko-
kuntien tilasta Turun rauhan edellisinä ja jälkeisinä vuosina 
päätettiin julaista Historiallisessa Arkistossa. 

7.  
Ara A.  Hjelt luki pastori  Ad.  Neoviuksen Seuralle lähet-

tämät lisät  H. G.  Porthanin elämäkertaan, joista  m. m.  käy sel-
ville, että  Porthan  ja Calonius olivat pienet serkukset, sillä mo-
lempain isänäidit olivat HarniskskjÖld nimisiä sisaruksia. Nämät 
tiedot samoinkuin hra Hjeltin Seuralle jättämät kopiat yhdek-
sästä Porthanin kirjeestä, joihin alkuperäiset kappaleet ovat 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Tukholman kunink. kir-
jaston hallussa, päätettiin painattaa Historialliseen Arkistoon.  

8.  

Vapaah.  E. G.  Palmen antoi Huittisten Maurialasta nimis-
mies  H.  A.  Wahlroosin« kautta saamiensa asiakirjojen nojalla 
Rajalenius- ja Rajalin-suvuista seuraavat tiedot, joidenka kautta 
vanhempi käsitys näiden sukujen alkuperästä ja vaiheista osittain 
tulee oikaistuksi. 
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Tietoja Rajalenius- ja Rajalin-suvuista. 

Käydessäni tänä vuonna Huittisissa tutustuakseni sen kir-
-konarkistoon, satuin kuulemaan, että siellä Maurialan talossa 
löytyisi joku määrä vanhoja asiakirjoja, ja  on  kruununnimismies 
hra  H.  A.  Wahlroos sittemmin hyväntahtoisesti toimittanut ne 
minulle tarkastettaviksi. Nämä asiakirjat ovat, kuten saattoi 
odottaa, yksityistä laatua, enimmältään ilman historiallista ar-
voa, vaan koska ne antavat muutamia tietoja Rajalin-suvusta, 
josta yksi haara mainehikkaitten miesten kautta  on  voittanut 
sijaa Ruotsin ritarihuoneessa (aatelinen suku n:o  1903,  vapaa-
herrallinen n:o  317),  tahdon tähän kerätä mitä olen voinut siitä 
asiasta saada selville, toivoen että vastedes voin muutamista 
kirkonarkistoista saada lisää. 

Lienee syytä ensiksi johdattaa muistoon, miten peräti niu-
kat ja ristiriitaiset ne tiedot ovat, jotka historiallisessa kirjalli-
suudessa annetaan amiraali Tuomas  von  Rajalinin sukuperästä. 

Siinä kohden mainitsee Gezeliuksen  Biografiskt lexikon  (II, 
s. 354)  lyhyesti, että Rajalin syntyi Suomessa  1673.  „Svenskt 
Biografiskt Lexikon"  (XII,  s. 38)  sanoo, ettei tunneta  Raja-
linin  vanhempia, mutta että Pohjanmaalla  on  löytynyt saman-
niminen pappissuku, joka lähes kaksi vuosisataa elettyänsä sam-
mui  1826.  Tengberg,  Bidrag  till  historien om Sveriges krig 
med Ryssland åren  1741-1743 (II, s. 8)  mainitsee, että Tuomas  
von  Rajalin, „kuten luullaan, oli talonpojan poika Pohjanmaalta". 
Anrep,  Svenska  Adelns  ättartaflor  (III, s. 295)  kertoo, että 
Tuomas Rajalinin isä oli Juhana Rajalinus, „provasti ja kirk-
koherra Rajalan pitäjässä ja Suomenmaassa", (jonka nimistä 
seurakuntaa ei ole löytynyt), sekä että venäläiset veivät mai-
nitun papin pois „sodan aikana", — millä arvatenkin tarkoite-
taan isoa vihaa. 

Vaillinaisia ovat niinikään suomalaistenkin tutkijain tie-
donannot, joskuspa suorastaan erehdyttäviäkin.  E.  Carenius, 
joka  P.  A. -Gaddin esimiehenä ollessa  v. 1759  julkasi väitÖs-
kirjan Huittisten. pitäjästä, lausuu siinä (siv.  7),  että „urhoolli-
nen ja merimatkoja kokenut vara-amiraali"  Mats  (!)  von  Rajalin 
oli Huittisten Rajalasta kotoisin.  Strandberg,  Åbo  stifts herda-
minne,  luettelee paljon Rajalenius, Rajalen ja Rajalin nimisiä pap-
pismiehiä, tavallisesti selvittämättä niiden keskinäisiä sukulaisuus- 
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suhteita. Alcenius, Genealogia Sursilliana  (s. 290, 291)  seuraa 
suvun Pohjanmaalle joutunutta haaraa, sekä mainitsee, että suku  
on  Huittisista kotosin. Teoksessa  Finlands minnesvärde män  
(II, s. 252)  luulee  Elmyren  voivansa jollakin varmuudella olet= 
taa amiraalin olevan niiden Rajalinien sukua, jotka ovat pap-
peina palvelleet Satakunnassa ja Pohjanmaalla, sekä lisää ar-
velun, että Pohjanmaan haaran vanhin jäsen Yrjö Rajalin, 
(Oulun kappalainen, joka oli naimisissa ensi kerran  Susanna  
Laumuksen ja toisen kerran  Maria  Margareta Stridbäekin 
kanssa, sekä jolla oli poika, pojanpoika ja pojanpojan poika, 
kaikki Yrjö nimisiä), ja amiraali muka olivat veljeksiä sekä 
molemmat talonpojan poikia Huittisten Rajalasta. Biog-rafisessa 
Nimikirjassa Fontell sitä vastoin olettaa, että Tyrvään pitäjän-
apulainen  Johannes  Rajalenius,  j  1686,  olisi ollut amiraalin isä. 
Lagus, Åbo  Akademis studentmatrikel,  antaa kyllä tietoja useista  
Raja,  Rajalenius, Rajalinus, Rajalén ja Rajalin nimisistä yliop-
. pilaista, mutta niiden keskinäistä sukulaisuutta ei hänkään ole 
muuta kuin osaksi selvittänyt. Amiraali  von  Rajalin, joka ei 
ole ollut ylioppilas, ei tule tässä teoksessa mainituksi. 

Käyttämällä valtioarkiston verifikatsioonikirjoja  1600-luvun 
lopulta, yllämainittuja yksityisiä asiakirjoja sekä erilaisia bio-
grafisia teoksia, voipi täyttää muutamia aukkoja ja oiaista vir-
heitä siinä mitä tähän asti  on  arveltu Rajalenius- ja Råjalin-su-
kujen jäsenistä. 

Seuraamme ensin Rajalenius-suvun päähaaraa. 

Sen kanta-isä oli  Thomas  Bartholdi  Raja  eli Rajalenius, 
nähtävästi talonpojanpoika Huittisista sekä  1600-luvun alussa 
syntynyt. Hän tuli Turussa ylioppilaaksi  v. 1640  tahi  1641,  
palveli sitten Porissa koulunopettajana, oli  v. 1646-1668  Huit-
tisissa pappina, ensin pitäjänapulaisena, sitten kappalaisena, ja 
julkaisi  v. 1654  suomenkielisen saarnakokoelman. Vuodesta  
1668  hän oli kirkkoherra sekä sitten myös provasti Tyrväällä, 
missä kuoli  v. 1688, (Strandberg,  Åbo  stifts herdaminne,  I,  
ss:  223, 224, 241, Lag-us,  Åbo Ak. studentmatr.  I, s.  9,.Vasenius, 
Suomalainen kirjallisuus  1544-1877  ja Färling,  Björneborgs 
skola  1640-1895 s. 27).  

Naimisissa  Karin  Molinuksen kanssa oli hänellä ainakin 
kolme poikaa ja kolme tytärtä,  Johannes  Thomae, Bartholdus 
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Thom, Thomas Thom  sekä Elisabet • Thomae,  Anna Thom,  
ja Catharina Thomae.  

Johannes  Thomce  Raja  eli Rajalenius, arvatenkin syntynyt  
1640-luvulla, tuli  1662  tai  1663  ylioppilaaksi Turkuun, missä 
hän näkyy vallattomuutta harjoittaneen; tuli pitäjänapulaiseksi 
Tyrväälle  1672  ja Karkun kappalaiseksi  1678,  missä kuoli  v. 
.1686.  Hänen puolisonsa nimi oli Kirstin,  (Strandberg, I,  ss.  
244, 249,  Lagus,  I, s. 98, Consist.  Aead. Aboensis äldr. prot.  
II,  ss.  500, 526).  Tämä mies olisi Fontellin mukaan ollut ami-
raalin isä, mutta siihen Anrepin muut tiedonannot eivät sovi. 

Toinen poika, Bartholdus Thomce Rajalenius eli Rajalinus 
oli kaiketi syntynyt  1640-luvulla ja tuli Turun ylioppilaaksi  
v. 1672-73,  missä ei hänkään ollut tapojensa puolesta moit-
teeton. Pari kirjaa hän  on  latinaksi julaissut;  v. 1683  hän tuli 
Rauman kirkkoherraksi, mutta teki rauhavala-rikoksen, jonka 
johdosta tuomiokapituli erotti hänet virkansa toimittamisesta 
ja sitten hän laillisen tuomion kautta menetti virkansa ja kun-
niansa  v. 1703,  ja kuoli samana vuonna,  (Strandberg, I, s. 192,  
Lagus,  I, s 142). 

Thomas  Thomce Rajalenius  on  ilmeisesti Tyrvään kirkko-
herran poika hänkin, vaan tässä kohden tapaamme ristiriitaisia 
tietoja. Laguksen mukaan  (I, s. 162)  olisi hän tullut ylioppi-
laaksi  1676-77,  mutta pysynyt „alituisena ylioppilaan  a",  sekä 
vihdoin yliopiston ja osakuntansa kustannuksella joutunut hos-
pitaaliin  v. 1704.  Samassa teoksessa  (I,  siv.  212)  mainitaan 
eräs toinenkin Rajalenius,  Thomas  Georgii (Arctopolitanus), joka 
olisi tullut ylioppilaaksi  1684  sekä kovan onnen murtamana 
olisi kuollut ruttoon  v. 1710.  Varmaankin joku hämmennys 
tässä  on  olemassa; kenties saapi olettaa, että nämä tiedot ovat 
yhdistettävät jälkimmäiseen Rajaleniukseen, joka ei ollut Tho-.  
mas  Bartholdin poika. Sillä Maurialasta saatuja tietoja mainit-
sematta, joista alempana, mainitsee Turun ja Porin läänin verifikat-
sioonikirja vuodelta  .1688,  fol.  3358,  että Tyrvään kirkkoherran 
luona hänen kuolinvuotenaan  on  asunut hänen poikansa, herra  
Thomas,  joka seuraavina .vuosina  on  ollut  „Coadjutor",  ja sen 
kanssa sopii hyvin yhteen Strandbergin ilmoitus  (I s. 244),  että  Tho-
mas  Thome  v. 1688  olisi Tyrvään pitäjänapulaiseksi tullut,  v. 1708  
kappalaiseksi sekä kuollut  v. 1715.  Meidän täytyy siis tässä kohden 
korjaamalla Laguksen tiedonantoa pitää_ varmana, että  Thomas 

2  
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Thomae  on  ollut vakinaisessa papinvirassa ja siinä asemassa 
kuollut. Lieneekö hän joutunut Venäjälle vankeuteen, koska 
juuri sodan aikana mainitaan kuolleen, sitä  en  tiedä, mutta 
silloin voisi ymmärtää, mistä Anrepin tieto amiraalin isästä olisi 
alkunsa saanut; isän ja sedän vaiheet olisivat liittyneet yhteen. 
Joka tapauksessa ei näytä luultavalta, että tämä  Thomas  Thomae 
olisi ollut amiraalin isä. Naimisissa hän oli  Valborg Russin  
kanssa (jonka nimi myös kirjoitetaan  Ryss),  mutta heidän lap-
sistaan löytyy tietoja, eikä varmaan niin merkillinen mies kuin 
amiraali olisi silloin tiedonantajilta unohtunut.  

Thomas  Bartholdin tyttäristä ei ole paljon tietoja. Elisabet 
Thomce Rajalenius oli naimisissa Jeremias Roosin eli Rossin 
kanssa, joka tuli ylioppilaaksi  1674,  Tyrvään apulaiseksi  v. 1678  
ja kappalaiseksi  1686  sekä kuoli  v. 1695, (Strandberg, I, s. 243, 
244,  Lagus,  I, s. 151).  

Toinen tytär,  Anna  Thome Rajalenius, tulee henkiluette-
loissa näkyviin  v. 1682  ja  1683,  mutta katoaa sitten, lieneekö 
kuollut vai naimisen kautta joutunut kodistaan pois. 

Kolmas tytär Catharina  Thomas  Rajalenius oli syntynyt  
1648,  j  1710,  ja oli naitu  1)  Turun konsistoorin notariukselle 
sekä Turun tuomiokirkon taloudenhoitajalle  Gabriel  Laurceuk-
selle,  j  1681,  sekä  2)  tämän seuraajalle Olof _Hartmanille, joka  
v.-  1688  nimitettiin Tyrvään kirkkoherraksi, ja kuoli  v. 1695. 
Strandberg  ilmoittaa  (I, s. 417),  että Huittisten kappalainen  
Erik  Corenius, (ylioppilas  1694,  kappalainen  1698, t 1705)  olisi 
nainut Katarina Rajaleniuksen ja Bergholm (Sukukirja,  ss.  531, 
532)  sovittaa . tämän tiedon yllämainittuun leskeen. Asianomais-
ten ikään nähden ilmoitus näyttäisi paremmin soveltuvan lesken 
samannimiseen veljentyttäreen; ainakin  on  viimemainittuun teok-
seen siinä kohden tullut erehdys, että mainitaan Huittinen  pro  
Hiittinen. 

Ne asiakirjat, jotka olen saanut Maurialasta käytettäviksi, 
sisältävät tässä kohden muutamia painetulle kirjallisuudelle uusia 
tietoja. Vanhempi Rajalenius  on  Huittisten kappalaisena olles-
saan  v. 1649  ostanut itselleen Maurialan ikivanhan verotilan  
280  talarista k:r; kerran hän oikeudessa riiteli sen kalastusoi-
keudesta; myöhemmin hän tuli sakoitetuksi väkivallasta.  Jo v. 
1682  hänen poikansa Tuomas esiintyy tilan haltijana;  v. 1699  
Tuomas nuorempi mainitaan rykmentin pastoriksi. Valitetaan 
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että tila oli liian huono ylläpitääkseen sitä rusthollivelvollisuutta, 
joka oli tullut sen osaksi, ja toinen tila annetaan sille vahvis-
tukseksi; lopulla vuosisataa Mauriala oli Huittisten kappalaisen 
Joh.. Thuroviuksen hallussa; joka Huhtikuulla  1703  jätti sen 
sillensä („ lemnat  hemmanet handlöst").  Sitten  se  oli autiona, 
kunnes eräs Eerik Paavalinpoika  v. 1708  otti sen viljeltäväksi, 
nauttien vapausvuosia  1716  vuoden loppuun; verojen vähen-
nystä oli kuitenkin hänelle myönnetty. 

Pari vuosikymmentä myöhemmin rupesi Tuomas Rajale-
niuksen lapsia haluttamaan saada tila takaisin, ja kahdestikin 
nostettiin siitä riitaa oikeudessa. Jälkimmäisellä kerralla tuli 
juttu varsin pitkälliseksi, kun Tukholmasta oli saatu entiset 
päätÖkset siksi puretuksi, että oikeudet saivat asiaa tutkia huo-
limatta viimein annetusta immissioonista. Lopulta juttu kum-
minkin päättyi silloisen tilanhaltijan eduksi, koska  v. 1739  
yhteisen kansan valituksille annettu kuninkaallinen päätös 30:ssä 
§:ssään niille, jotka autiosta olivat ottaneet tilan viljeltäväksi, 
myönsi oikeutta niiden edellä, jotka entisinä aikoina olivat sen 
omistaneet.  

Strandberg  mainitsee, että Tuomas Rajalenius nuoremmalla 
oli lapset  Gabriel, Johan,  Katarina, Kaarle ja  Anders,  vaan ei 
niistä sano sen • enempää tietävänsä. Molemmat ensinmainitut 
olivat kaiketi kuolleet ennen vuotta  1768;  jolloin suvun silloi-
sista jäsenistä annetaan tietoa; Kaarle Rajalenius oli silloin 
rusthollari Mouhijärven Tervamäellä, ja ilmoitetaan syntyneeksi  
18  p.  Kesäk.  1703.  Antti Rajalenius, joka jo  v. 1738  oli nos-
tanut oikeudenkäynnin Maurialan omistamisesta, vaikkei jak-
sanut varojen puutteen tähden jatkaa, oli kauppapalvelija Tu-
russa ja syntynyt  13  p.  Toukok.  1707.  

Näitä tietoja tuotiin esiin, koska oikeudelle  26  p.  Huhtik.  
1766  oli muistutettu, että „näillä seuduin löytyy useita, joilla  
on  sukunimi Rajalin". Niin onkin asian laita; tavattoman 
monta miestä näkyy verrattain lyhyessä ajassa lähteneen  Raja-
lasta opin teille, muodostaen kotitalosta nimensä.  Jos  ei saa 
olettaa, että Pohjanmaan Rajalinien kantaisä  Georg  Rajalenius 
eli Rajalin  (Strandberg II, s 198,  Aleenius,  s. 290,  Lagus,  I, s. 
319),  oli  Thomas  Bartholdin pojanpoikia, niin toinen olettamus  
on  lähellä. Hämeenkyrön pitäjänapulaisena  vv. 1669-79  ja 
sittemmin Ikalisten kappalaisena kuolemaansa asti  v. 1689  oli 
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eräs  Georg  Rajalenius,  (Strandberg I,  ss.  261, 264),  jota emme 
tapaa yliopiston kirjoissa. Hänen poikansa oli varmaan ylem-
pänä mainittu  Thomas  Georgii, mutta kenties myös Oulun kap-
palainen, jonka jälkeläisissä sama sukunimi kulkee polvesta 
polveen, ja arvattavasti. tämänkin suvun ensimmäinen alku sil-
loin  on  Huittisten Rajalasta etsittävä. 

Vihdoin  on  samasta tilasta tullut muitakin saman sukuni-
men kantajia, — arvaten suorastaan talonpoikaiskodista. Sel-
lainen lienee ainakin  se Matthias  Sigfridi Rajalenius eli Raja-
linus (Lagus  I, s. 162),  joka tuli ylioppilaaksi  1676,  ollen „Hvit-
tensis", mutta sitten ylioppilaana kuoli; sellainen myöskin  se 
Henrik  Rajalin,  (Strandberg I, s. 264),  joka syntyi  1673,  tuli 
Ikalisten kappalaiseksi ja Porin rykmentin pastoriksi  1730,  oli 
Katarina Kekoniuksen kanssa naimisissa ja kuoli  v. 1750.  Tätä 
miestä mainitaan yliopiston kirjoissa kerran „Björneborgensis", 
kerran „Hvittensis;" ilmeinen erehdys  on  kun Lagus väittää,  
(I, s. 294)  ettei hänen nimeänsä olisi Strandbergin teoksessa mai-
nittu. Samoinpa Mikael Rajalin, ylioppilas  1738,  „Hvittensis", 
apulaispappi Huittisissa  1746  (j  1756,  Lagus  I, s. 459, Strand-
berg I, s. 225)  sekä  Paul  Sigfridi Rajalin,  synt.  1719,  yliop-
pilas  1740,  „Hvittensis", pitäjänapulainen Vesilahdella,  j  1786 
(Lag-us I, s. 474, Strandberg I, s. 253)  arvatenkin ovat olleet 
talonpojanpoikia nekin. Lienee vaikea toista kylää mainita, joka 
yhtä lyhyen jakson kuluessa olisi lähettänyt niin monta miestä 
opin teille, — olkoon, ettei heistä kukaan voittanut sitä mai-
netta kuin soturiksi ruvennut Rajalin sekä hänen jälkeläisensä. 

§ 9.  

Luettiin seuraava Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta saa-
punut kenraali O. Furuhjelmin testamenttirahoja koskeva pöy-
täkirjan-ote 4 p:ltä jouluk. 1895. 
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SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA. 
--. 

Helsin giss  å,  
7  p.  Joulukuuta 1895. 

Ote Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pöytä-
kirjasta Joulukuun 4:ltä 1895. 

8 §. 

Kenraali 0. Furuhjelm vainajan testamenttaamista rahoista 
Historialliselle Seuralle annettavan koron suhteen esitettiin näin 
kuuluva § Taloustoimikunnan pöytäkirjasta viime Marraskuun 
20:1ta, ja yhtyi Seura kaikin puolin Toimikunnan mietintöön : 

„Keskusteltiin kenraali 0. Furuhjelm vainajan testament-
taamista rahoista Historialliselle Seuralle annettavasta korosta, 
josta Seuran pöytäkirjoissa 5/Ix 83 (§ 8) sekä 3/x 83 (§ 9) puhu-
taan, ja päätettiin ehdottaa, että Seura hoitokustannuksia varten 
itselleen edustaisi yhden tuhannesosan pääomasta vuodessa ja 
sen lisäksi mitä mahdollisesti parantuneiden korko-olojen kautta 
jää yli Kahdentuhannen (2,000) markan, joka summa on testa-
mentin mukaan Historiålliselle Seuralle korkeintain tuleva. 
Korot maksettaisiin kahdesti vuodessa, nim.. Joulukuun ja Ke-
säkuun keskivaiheilla. Puheenalaisen testamentin rahat sai 
Seura viime Toukokuun  14:nä  vastaanottaa ja tekivät ne silloin 
50,825 markkaa". 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

F. W. Rothsten. 

Otteen oikeaksi todistaa. Helsingissä kuin ylhäällä. 

F. W. Rothsten, 
Seuran sihteeri. 
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10.  

Luettiin Keisarillisen Senaatin ilmoitus marrask.  12  p:ltä  
1895,  että Historialliselle Seuralle yhdessä muutamien muiden 
tieteellisten seurain kanssa oli yhteisen huoneuston vuokraa-
mista  varten yleisistä varoista myÖnnetty kahdentuhannen  (2000)  
markan suuruinen vuotuinen valtioapu kolmeksi vuodeksi viime 
kesäk.  1  p:stä lukien. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: .  

Artturi  H.  Snellman. 

Kokous 22  p.  tammik. 1896. 

Saapuvilla olivat : esimies hra  J.  V. Ruuth, herrat  E. G.  
Palmén,  K.  Grotenfelt,  A.  G.  Fontell,  Aug.  Hjelt ja allekirjoit-
tanut sekä tohtori  A.  V. Forsman. 

§ 1.  
Kokouksessa 13  p.  joulukuuta 1895 pidetty pöytäkirja 

luettiin oikaistavaksi ja hyväksyttiin. 

2.  
Ilmoitettiin seuraavat  kirjalahjat: 
Finsk Militär Tidskrift. Fjortonde årgången. 
Bidrag till  en  lefnadsteckning Öfver  Carl  von Linne, II, 

af Th.  M.  Fries. Upsala  1894.  
Om utomordentliga penningehjälper till kronan under 

sekstonde århundradet oeh bÖrjan af det sjuttonde, af P. E. 
Bergfalk. Upsala  1893  (Upsala Universitets årsskrift  1894.  
Rätts- och Statsvetenskaper I). 

Naturalhistorien i  Sverige  intill mediet af 1600-tal@t. Af 
Th.  M.  Fries. Upsala  1894. 

De  ecklesiastika deputationerna under Fredrik I:s regering. 
Akademisk afhandling af Hjalmar Nordin. Strengnäs  1895.  

Riksdagen i Gefle  1792.  Akad. afhandling af Joh. Ax. 
Almqvist. Upsala  1895.  
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Th. Mommsens teori om romerska principatet granskad i 
dess väsentliga punkter. Akad. afhandling af  Lewin  Blomgren. 
Upsala  1895.  

Till Reduktionens fÖrhistoria. Gods- oeh Ränteafsöndrin-
garna • och de förbudna orterna. Akad. afhandling af  Sam.  
Clason.  Stockholm 1895. 

3. 

Vapaah.  E. G.  Palmén teki laajemmassa esityksessä selkoa 
taloudellisista ja tilastollisista tutkimuksistaan Huittisten pitäjän 
oloista 1500-luvulla. Esittäjän ehdotuksesta Seura nyt ennen 
tekemänsä päätöksen mukaan (vrt. pÖytäk. 28  p.  syysk. 1893) 
päätti ruveta julkaisemaan uutta tutkimussarjaa Historiallisen 
Arkiston kokoa nimellä „Tutkimuksia Suomen taloudellisista 
oloista Vaasan-hallitsijain aikana, julkaissut Suomen Historial-
linen Seura". Tämän sarjan ensimmäisenä vihkona päätettiin 
julaista  prof.•  Palmenin piakkoin painovalmiina oleva noin 12 
arkkia täyttävä tutkimus „Tutkimuksia muinaisen Huittisen 
oloista 1540-1640". Tätä ensimmäistä vihkoa päätti Seura 
ottaa 500:n kappaleen suuruisen painoksen. 

44. 

Turun yliopiston konsistoorin pöytäkirjain painattamisen 
päätti Seura varain puutteessa lykätä tuonnemmaksi. 

5. 

„Ayrämöisen" nimellä Seuralle Käkisalmen historian kir-
joittamista varten rahasumman lahjoittanut henkilö oli kirjeessä 
13 p:ltä marrask. 1895 ehdottanut, että jos ei mainittua his-
toriaa tällä tavalla saataisi kirjoitetuksi, „saisi Seura käyttää 
näitä rahoja esim. Vanhan Suomen kirkonarkistoissa säilytet-
tyjen kuulutusten• kopioimiseen ja painattamiseen". Semmoisia 
merkillisiä kuulutuksia menneeltä vuosisadalta olisi esim. Jaak-
kiman ja Muolaan arkistoissa. „Kopioitsijan matkakustannuk-
set olisivat samasta • rahastosta suoritettavat". Asian lopullisen 
käsittelyn päätti Seura -jättää vastaiseksi. 
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6.  
Hra A.  Hjelt luki seuraavan  kenraalikuvernööri K.  F. v.  

Rosenin  vuoden  1752  valtiopäiville  antaman lausunnon maamme 
silloisista  kauppaoloista: 

Handelen lider och mycket derigenom, att ingen urskill-
ning gÖres på dem, som antages till Borgare uti Städerne, 
hwarigenom händer, att handelen med föga skiekelighet oeh 
förmågo i Städerne idkas, då man håller som ett Öppet wärds-
hus fÖr Bönderne, eller dett så kallade Majameserie oeh deras 
waror på ett blindt wjs, och ofta Öfwer deras värde, uphand-
lar, utan att kunna göra någon uträkning hwad derföre igen 
kan fås, som förorsakar stegring oeh  en  owanlig dyrhet. Till 
fÖrekommande  af  sådane handelsmän skulle jag i underdånighet 
hålla före myeket bidraga, om dett blefve nogare handhafft, 
hvad Eder Kongl: Majestät d:  1  Deeember  1734  angående så-
dane kÖpmänners fÖrhör i . nåder fÖrordnat, som ärna börja 
egen handel; Öfver hvilket fÖrhör behörigt Protoeoll kunde 
föras och det samma sedermera  af  Magistraten till Kongl:  
Commerce  Collegium insändas, samt kÖpswänner ieke beviljas 
burskap innan Wälbemälte Kongl: Collegium  af  dett insände 
Protoeollet prÖfwat des skiekelighet oeh till des antagande 
lämnat bifall. 

Dett missbruk som härtills warit uti Städerne medelst dett 
att handelen ej warit uti vissa Classer delt, lärer effter hand 
kunna rättas, hwarwid redan  af  Landshöfdingarne, i följe  af  
Kongl:  Commerce  Collegii skrifvelser,  en  början blifwit gjord. 
Börande jag ej heller wid detta tillfälle i underdånighet obe-
mält lämna, huru jag på alt möjeligit sätt, enl: flere mine un-
derdånige Berättelser sökt förekomma Lurendrägerjer wid Ryska 
gräntzen, samt att de så kallade Handels Ryssar ej skulle fara 
omkring Landet oeh drifwa Landthandel med förbudne wahror, 
samt derfÖre draga till sig Landets förnämsta afkastningar samt 
utpractieera koppar Plåtar. Så länge ofwanbemälte Handels Rys-
sar fåt fritt och obehindradt fara med  sine  wahror till Degerby, 
Borgo,  Helsingfors  oeh  Åbo,  samt å hwarje ställe så i  minut  
som i gross fÖrsälja  sine  waror, sa har sådant warit swårare 
att fÖrekomma, än nu, sedan Eder Kongl: Majestät under d.  
19  sidstl: Augusti uppå mine giorde underdånige hemställnin- 



— 25 — 

gar,  allernådigst täekst förordna hwarjehanda till hämmande  
af  berörde Lurendrägerjer och förbuden handel. 

~  7. 
Hra  A.  Hjelt jätti Seuralle vuoden  1856  „Finlands All-

männa  Tidning"in n:rot  147-49,  joissa veljekset  J.  F.  ja  B.  
Lundahl  ovat julaisseet keräämänsä: „Materialier  till  Finska: 
Historien,  hemtade  ur Ryska källor".  

§ 8.  

Pastori  Ad.  Neovius oli Seuralle lähettänyt pääasiallisesti 
Porvoon lyseen kirjastossa säilytetyistä viime vuosisadan alma-
nakoista poimittuja lisiä  H. G.  Porthanin elämäkertaan. Niistä 
käy  m. m.  selville  se,  että  Porthan  Porvoon hiippakunnan piis-
pan vaalissa vuosina  1789  ja  1792  sai melkoisen määrän ääniä. 
Nämät tiedot päätettiin julaista Historiallisessa Arkistossa hra 
Neoviuksen ennen antamien Porthanin elämäkertaa koskevien 
ainesten yhteydessä — MyÖskin oli pastori Neovius Seuran 
haltuun .jättänyt  kopian  Alopaeuksen papereissa säilyneestä 
perin ivalliseen muotoon sepitetystä apurahain pyyntÖkirjasta, 
joka  on  tunnetun Itämailla-matkustajan Vilh. Rossin allekirjoit-
tama ja Turun tuomiokapitulille osotettu  v. 1742.  

§ 9.  

Allekirjoittanut teki selkoa kenraali Otto Furuhjelm vaina-
jan vv. 1880 ja 1881 Seuralle lähettämistä Suomen historiaa 
koskevista tiedoista, joita mainittu kotimainen historian harras-
taja oli koonnut Venäjän kirjallisuudesta ja arkistoista. Nämät 
tiedot Seura päätti julaista Historiallisessa Arkistossa. 

§ 10.  

T:ri  A. V.  Forsman luki seuraavan tiedonannon sanoma-
lehtien tilaamisesta Suomeen v:Ita  1691:  

Ruotsinmaan vanhin sanomalehti  on  virallinen  Post-  och 
Inrikestidningar,  joka v:sta  1645  alkaen ja silloin nimeltään  Or-  
dinari Post-Tijdender,  on  hiukan eriävillä nimillä ja silloin täl- 
löin lyhyemmiksi väliajoiksi keskeytyen tahi muilla lehdillä kor-
vattuna, meidän päiviimme saakka hengissä pysynyt. Itsestään  

on  selvä, että tämä lehti  1600-luvulla ei ollut tuntematon Suo- 
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inessakaan, ei ainakaan pää- ja yliopistokaupungissa. Mutta 
otaksua sopii, että sitä levisi joku määrä maaseuduillekin, aina-
kin maaseutukaupunkeihin. Onpa olemassa suoranainen tieto-
kin,  joka otaksuman osottaa todeksi. Kokkolan kaupungin tuo-
miokirjassa v:lta  1691,  raatihuoneen istuntopöytäkirjassa Hlo-
kuun 15:ltä p:ltä . tavataan seuraava pykälä: „Borgmestaren 
[Wilstadius] optechte  oeh  Rådmennerne  sigh  hafwa i  Stoekholm  
bestält  en Correspondent,  som honom  adviser  skulle framgent 
tillskieka,  tillspöriandes  nu  Bettens  medell  om någon  derutj  
wile  med honom  delachtigh blifwa,  Emedan han  fÖregaf  falla  
sigh  för  swårt  allena  dem  att hålla, Oeh  lijekwähl  för Staden 
och dess Borgerskap  wore  nyttigdt, äfwen  som  andrestädes bru-
kes Påst-tijdender hafwa, derpå Rådmennerne  Anders  Kallin,  
Anders  Ingelsson  och  Carl  Mattzson samtyckiandes  sigh  willia  
oeh  derutj bekåstnad giÖra  Och  utj Correspondentzet delaehtig 
blifwa  för detta Inne  warande åhr  ifrån Dato, som således  togz  
ad  notam".  

Siihen aikaan oli puheena-oleva lehti nimeltään  Ordinarie  
Stockholmiske Post-Tijdender . ja ilmestyi pienenä  1/2  arkin kokoi-
sena, 8:taitteisena viikkolehtenä joka maanantai. Että uutiset, 
jotka pääasiallisesti näyttävät olleen ulkomaata koskevia, eivät 
olleet varsin tuoreita, saapuessaan tuon tukholmalaisen asia-
miehen toimesta arvoisan hra pormestarin ja neuvosmiesten käsiin,  
on  itsestään selvä. Edessäni  on  N:o XII mainittua sanoma-
lehteä 28:1ta p:ltä Maaliskuuta  1699. Se  sisältää uutisia Wie-
nistä 22:1ta ja 26:1ta p:ltä Helmikuuta, Wenedigistä 24:ltä, War-
sovasta  26:1tä,  Genuasta 11:ltä, Pariisista  28:1tä,  Neufehåtelista 
{„Neiifehastell") 22:ltä ja Elsassista 24:ltä kaikki samaa Helmi- 
kuuta sekä Shveitsistä („Uthur Switzerlandet") 1:ltä p:ltä Maa-
liskuuta, Gentistä ja Danzigista samalta päivältä, Briisselistä 2:lta 
ja Helsingöristä  14:tä  päivältä samaa Maaliskuuta. Niinmuo;  
doin osaksi kuukauden vanhoina Tukholmaan tullessaan pu-
heena-olevat tiedot suuresta maailmasta varmaankin olivat jo 
kahden kuukauden vanhat Pohjanmaalle ennätettyään, mutta 
vähäpä siitä väliä, sillä Kokkolaisten tervakauppoihin ne eivät 
ainakaan mitään vaikuttaneet, ne kun eivät puhu muusta kuin 
ulkomaiden valtiotapauksista ja hovijohlista. Vaan tuoreemman 
tuulahduksen ne lienevät tuottaneet hiljaisen pikkukaupungin 
seuraelämään, sisällyksellään luoden terveellistä vaihettelua yk- 
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sitoikkoisiin keskusteluaineisiin. Mainittu Jaakko Wilstadius, 
joka näyttää pitäneen niin  kiitettävää huolta Kokkolaisten 
henkisestäkin edistyksestä, valtuutettiin tämän kaupungin  por-

mestariksi  v. 13/1  1690,  mutta kuoli jo 30/iv  1693. 

11. 

Ilmoitettiin että Seuran valitsemat tilintarkastajat olivat 
tehtävänsä suorittaneet ja myöntäneet rahastonhoitajalle t:ri  K.  

Grotenfeltille täydellisen tilinpäästön. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 

Kokous 6  p.  maalisk. 1896. 

Saapuvilla olivat: esimies  lira  J.  V. Ruuth, hrat  E. G.  Pal- 
men,  M.  G.  Sehybergson,  K.  Grotenfelt,  A.  G.  Fontell sekä 
allekii  j  oittanut. 

1  §. 
Kokouksessa  22  p. tametik..  1896  pidetty pöytäkirja luet- 

tiin oikaistavaksi ja hyväksyttiin.  

2  §.  
Ilmoitettiin seuraavat  kirjalahjat: 
Finska Fornminnesföreningens tidskrift. —  Suomen  Mui- 

naismuisto-Yhdistyksen  aikakauskirja.  XV. 
Finskt Museum II.  1895  
Suomen Museo  II.  1895.  
Berättelse Öfver komparationen af justeringskommissionens 

hufvudlikare för längd med finska statens urtyp för metern, af 
A.  F.  Sundell.  

Finsk militär tidskrift, femtonde årgången, januari  1896.  
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3  §. 

Vapaah.  E. G.  Palmén luki seuraavat asiakirjat, jotka yliop-
pilas Edvard Hedenberg oli tavannut Meltolan- tilalla ja jotka 
olivat olleet liitteinä kreivi  R. H.  Rehbinderin ansioluetteloon, 
kun hän  v. .1832  haki ja myös sai kunniamerkin nuhteetto-
masta palveluksesta. Niissä  on m. m.  ennen julkaisematon 
Turun hovioikeuden Rehbinderille antama valtakirja, kun hän  
v. 1808  lähetettiin suomalaiseen -lähetyskuntaan ja paitse sitä 
sisältävät ne muutamia muitakin lisiä Rehbinderin elämäkertaan. 

Muutamia kirjeitä  R. H.  Rehbinderille. 

. Ylioppilas Edvard Hedenbery  on  minulle jättänyt. tarkas-
tettavaksi joukon papereita, jotka hän  on  tavannut Meltolan sä-
teritalossa ja jotka ovat olleet liitteitä kreivi  R. H.  Rehbinder-
vainajan ansioluetteloon, kun hän  1832  haki ja  14  p.  toukok. 
myös sai kunniamerkin  30  vuoden nuhteettomasta palveluk-
sesta, (seikka joka ei ole hänen elämäkerrassaan tullut maini-
tuksi). Pari vähäpätöistä päivämäärää voi näistä asiakirjoista 
saada lisään Rehbinderin elämäkertaan, esim. että tuli henki-
rakuunain rykmentin kornetiksi  20  p.  Toukok.  1788,  ja että hän  
29  p.  Jouluk.  1826 on  tullut Venäjän tiedeakatemian kunnia-
jäseneksi; esimiehen ilmoitus kantaa päivämäärän  3  p.  Tammik.  
1827  (vanhaa stiiliä). 

Tärkeämpi  on  että paperien joukossa  on  tallella Turun 
hovioikeuden antama valtakirja kun Rehbinder lähetettiin suo-
malaiseen lähetyskuntaan. Tämä Castrénille tuntematon asia-
kirja  on  näin kuuluva: 

„Wi,  Adolph  Tandefeldt,  President  uti Kejserliga  Abo 
HofRätt,  Riddare  af  Kejserliga S:t Annes Ordens första klass 
samt  Commendeur af Kongl. Swenska Nordstjerne  Orden; Viee-
President,  HofrättsRåd  och Assessorer  hälse  Herr  Kammar-
Junkaren  och Assessorer uti denna Kejserliga  Hof  Rätt  Hög-
wälborne  Baron Robert  Henric Rehbinder  med Gud  alsmägtig  
vänligen. Uti ankommen promemoria,  af  d.  7  i  denne månad, 
har  Hans Excellence en Chef  Commenderande  Generalen  Grefve 
Buxhoevden gifwit  Kejserliga  Hof  Rätten vid handen hans  Kej- 
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serliga Majestäts allernådigste önskan at igenom Personer, hwil-
kas erkända kunskaper oeh rättskaffenhet förwärfvat dem al-
mänt förtroende innom deras verkningskretsar, erhålla de efter-
rättelser, hvarigenom .Finlands väl fÖr framtiden kan grundas 
och fastställas, I anledning hwaraf och då Lagskipningen 
oemotsägeligen uti detta afseende vore  af  yttersta vigt, Kej-
serliga Hof Rätten blifvit anmodad at ofördröjeligen utvälja  en  
af  Dess LedamÖter, som genast reser til Pettersburg, för at 
derstädes med underdånig tilgifwenhet för  Hans  Kejserliga 
Majestät, samt nit och välvilja för  sine  Landsmän upfylla 
detta ändamål; Oeh som Kejserliga Hof Rätten, til underdå-
nigste följe deraf, funnit godt at dertil utse Herr Baron oeh 
Assessoren; Altså varder Herr Baron och Assessoren härigenom 
förordnad at ofördröjligen begifwa Sig til Pettersburg och der-
städes icke allenast til bibehållande  af  Finlands urgamla Lagar, 
fri oeh rättigheter, hovarom  Hans  Kejserliga Majestät uti sär-
skildte ankomne proclamationer i Nåder täkts försäkra Finlands 
Innebyggare, utan ock, i hwad för Öfrigt til Landets oeh Hof-
Rättens bästa lända kan, lemna de uplysningar, som med  Hans 
Excellences  ofwanberörde skrifvelse åsyftas. 
- Kejserliga HofRätten befaller Herr Baron, Kammar-Jun-
karen och Assessoren Gud alsmäktig vänligen.  

Åbo  d.  9  September  1808.  

På Kejserliga HofRättens wägnar 

A: Tandefeldt.  
L. S:  

C:  F: Riehter.  

Constit. för Asessoren Baron Rehbinder". 

- Muista asiakirjoista tulkoot muutamat huomioon, mikäli 
kunkin tärkeys vaatii. 

Sopinee siinä kohden omituisuutena mainita, että kun 
Rehbinder  28  päiv. jouluk.  1808  sai Annan tähden toisen luo-
kan, tapahtui nimitys näin kuuluvassa ranskankielisessä kir-
jeessä:  

Monsieur le Baron de  Rehbinder.  Le  zele qui Vous anime  
pour le  bien  de  votre patrie  et  les  sentimens que vous m'avez 
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manifestos,.  m'ayant engagé å vous donner un temoignage de 
Mes dispositions bienveillantes, Je vous ai cree  Chevalier  de 
l'ordre de S:te  Anne  de la seconde Classe. Je vous  en  trans-
mets ci  joint  les  marques  afin que vous vous  en  décoriez  et  les 
portiez d'apres l'usage recu. J'espere qu'une pareille  distinc-
tion  de Ma part, sera pour vous un  motif  de  plus  de  Me  ser-
vir avec le zele que vous avez toujours temoigne pour Mon 
service,  et  que vous chercherez å vous acquerir de  nouveaux 
titres  å Ma bienveillance. Sur ee Je prie  Dieu  qu'Il vous ait  
en  Sa sainte  et  digne garde. 

S:t Petersbourg 
le  28  Déeembre  1808.  

votre affectionne 

Alexandre. 
Le Comte Alexandre Soltykoff, ministre adjoint des affai-

res etrangeres.  

Kun  Rehbinder  tuli  valtiosihteeriksi,  annettiin nimitys 
hänelle tiedoksi seuraavalla kirjeellä:  

Högvälborne Herr Baron, Stats-Råd, verkelig Kammar-
herre och Riddare  af  Kejserliga S:t  Anne  Ordens andra  Class!  

Sedan  Hans  Kejserliga Majst. i Nåder beslutit inrätt-
ningen  af  en  särskilt Comitte härstädes, jemte ett StatsSeere-
terare-Embete, för Finska ärendereas beredning och föredrag-
ning, har  Hans  Majst. under denna dag, i Nåder låtit Dess 
Reglemente för denna Comitté utfärda, samt till Stats-Secre-
terare utnämnt Herr Baron och Stats-Rådet, som för denne 
befattning kommer att åtnjuta det å Comitténs Stat upptagna 
årliga arvode, utom de löneförmoner Herr Baron förut innehar, 
vid hvilcka Herr Baron, till följe  af  Högstberörde Reglemente, 
derjemte bibehålles. 

Då jag, på Nådigste befallning, härom nu får underrätta 
Herr Baron oeh Stats-Rådet, lärer Herr Baron ieke underlåta, 
att med möjligaste första sig härstädes infinna,  för att dess så-
ledes i Nåder anförtrodda embete tillträda. Och som angelä-
genheten fordrar, att Comitten oförtöfvadt bringas i värksam-
het, i hvilket afseende jag, såsom i Nåder utnämd Ordförande, 
varit betänkt på den erforderlige Betjeningens tillförordnande, 
samt dervid utsett: till Protoeolls Seereterare  f.  d. Lieutenanten 
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och Riddaren  Gustaf  af Stenhof samt Auditeuren Henne  Cyg-
naeus;  till Registrator .  Hof Rätts Extra Notarien  Lars  Rutger 
Jägerhorn; till Cancellister Copisterne i Kejserlige Regerings 
Conseilen  August Ramsay  och C. Boije, till Copister Hof Rätts-
auscultanterne Baron  Axel  Boije och Baron  Carl  Mellin, samt 
till Translator för Franska Språket Herr I. Lefevbre; så beha-
gade Herr Baron oeh Statsrådet, till vinnande af tiden, antyda 
dessa i  Finland  vistande personer, att sig härstädes genast 
infinna, för att på föreskrefne sätt vid Comitten employeras: 
hvarom underrättelse till de publique Verk, hvarest de för det 
närvarande äro tjenstgörande, genom Herr Barons och Stats-
Rådets försorg, äfven torde afgå. 

Med högaktning, har jag äran förblifva 
Högvälborne Herr Barons, Statsrådets, Kammarherrens oeh 

Riddarens 

Ödmjuke Tjenare 

G.  M.  Armfelt.  

Till Herr Stats-Rådet  m. m.  Baron  Robert  H. Rehbinder.  

Vähän omituisempaa laatua  on  seuraava asiakirja, joka 
sisältää viittauksen suureen armolahjaan, jom.moisia sekä siihen 
aikaan että myöhemmin  on  useasti annettu Suomenmaan  kor-  ' 
keammille virkamiehille. Nähtävästi Rehbinder tässä kohden 
vaan  on  ollut välittäjänä : 

IbenoAaay CiTaTc'b Cexpezapro Bapolly Pe6aHAepy. 

Ba c.atAezsie Pecxpanza aa min Bame cero 25:ro *mom 
Aarycza MHOro Aaasaro aosentsaro BaM% 1137) npIIaHzhrxb Bawl 
or}. BrA6oprcxaro JlaaAcres.agsra IIlTiepasa.aa 40,372 py6neä, BM- 
Jan) eMy ate 40,000 py6det3 	eo6czBeHaocTb aa aonpaBAeaie  
ero  COCTOSraix.  

Bi  C. H. 6ypr% 
eero 26 ABrycza 	 A.aexeaH.apv. 

1814. roAa. 

St. Petersburg d. 25 Octob. 181`1.  
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Toinenkin lahjakirja lÖytyy yllämainitussa kokoelmassa, 
mutta  se  koskee sitä lahjaa, jonka Rehbinder  v. 1840,  jouluk.  
16 (4)  päivänä sai itse vastaanottaa (vert. Spåre,  Biografiska 
Anteckningar,  Toinen painos, siv.  247).  Allekirjoittamaton ruot-
sinnos tästä kirjeestä kuuluu:  

Till Wår GeneralGouverneur i  Finland.  

Då Wi Önskat lemna Wår Minister Stats Sekreterare för 
StorfurstendÖmet  Finland,  Verkelige Geheime Rådet Grefve 
Rehbinder, ett bevis af den fullkomliga erkänsla, hvarmed Wi 
i Nåder anse hans långvariga och nyttiga tjenster, samt der-
under ådagalagde outtröttelige embetsnit, är härigenom Wår 
Nådiga vilia och befallning; .hvileken likväl icke må såsom 
praejudicat till förmån för någon annan åberopas, att inkom-
sterne med dertill hörande indelning af något militiae boställe 
deraf årliga behållningen uppgår. till  en  summa af fyra tusende 
rubel i silfver i tolf års tid till grefve Rehbinder 'öfverlåtas; 
och kommer sålänge och intill dess något sådant boställe med 
åtföljande indelning ieke är att tillgå,  en  motsvarande summa 
af fyratusende rubel i silfver . att årligen under fÖrenämnde tid 
till honom från finska statsverket utbetalas.  

Samaa  kii jettä  on  seurannut näin kuuluva, valtioneuvos  
Fischerin  kirjoittama tiedonanto:  

Pour  completer  les  notions  que le prince m'avait eharge 
de eommuniquer å Votre Exeellence, je prends la liberté de 
Lui présenter .ci pres une copie du reserit. 

J'ai l'honneur de Vous prevenir  en  meme tems, Monsieur 
le  Comte,  que le prince  entered  la somme y indiquee are  en 
argent  nouveau cours,  vu  que depuis la  publieation  du  mani-
festo,  toutes les sommes "mentionnees dans les affaires,  et  par 
le Senat lui-meme, etaient toujours évaluées au nouveau cours 
ou  en  assignats, mais jamais  plus en argent  au eours fietif. 

Fischer. 

4 §. 

Herra M.  G.  Sehybergson luki seuraavat Ruotsin valta-
neuvoston pöytäkirjoissa valta 1669 tapaamansa tiedot, jotka 
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osottavat, että Pietari  Brahe  vielä siihenkin aikaan tarkasti 
seurasi meidän maamme oloja ja tarvittaessa vaikuttavalla sa-
nallaan koki sen etuja edistää.  

Den 6  maj  1669  yttrade riksdrotsen: „att intet onyttigt 
skulle  vara,  om vår unge konung skaffade sig någon kunskap 
i finska språket".  

Af  ej ringa intresse är ett yttrande, som han fälde den  
1  deeember  1669,  då fråga var om indragning  af  generalguver-
nörsämbetet i  Finland,  som  Herman  Fleming sedan  1664  inne-
haft, hvilket yttrande i protokollet refereras i följande ord: 

Hvad  Finland  anlanger, så hafver där stundom varit gene-
ralguverneurer, stundom intet. Räknade så upp hvilke där 
efter  annan  denna tjänst beklädt hade. När H. K. M:t Kon.  
Carl Gustaf  trädde till regementet, afskaffades  alla  generalgou-
verneurer, och så väl den i  Finland  •som de på andra orter. 

Och vidare: 
När jag blef dit förordnad, då var där fuller någon  ratio 

status  under, den jag nu låter oförmält, men icke desto mindre 
förrättades månge saker uti min tid, till hvilkas värkställande 
karaktären  af  en  generalgouverneur väl nÖdig var, såsom uti 
kyrkoväsendet,  4  städers funderande, aeademiens i  Åbo  instik-
tande oeh  4  trivialskolors inrättande. Sedan jag det i ordning 
allt bragt hade, stod  Finland  utan  General Gouverneur  allt 
från  1640-1648  oeh hade väl sedermera också  kunnat  varit 
utan  General Gouverneur,  sedan allt, såsom förbemält är, väl 
finnes  vara  inrättadt, allenast  en  commission under tiden dit 
förordnades, som tillsåge huruledes allt efter den i begynnelsen 
gjorde dessein värkstälts. 

Sedan  Sten  Bielke uttalat sig för att  en  accurat kommis-
sion borde deputeras till  Finland,  tillade drotsen: 

Visst måst  en  allvarsam kommission så dit som annor-
städes i provincierne deputeres, oeh sådane personer till lands-
höfdingar förordnas, som förstå väl deras embete, oeh äre 
kunnoge i lanzens språk. Eljest anlangande den desordre, som 
där säges  vara,  så härrÖrer den  af  militien, men när det för-
slaget, som jag och h:r  Lorentz  Creutz tillika med krigskolle-
gium hafva arbetat opå om dragoners inrättande där å orten, 
ställes i värket, så blifver den desordren därmed remedierat.  

3  
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Och bÖr den desseinen ju förr ju heller värkställig gÖras, ty 
det är osägeligit, hvad svårhet där finnes vid utredningarne. 
Och vet jag intet hvi man dröjer så länge med  en  så nyttig 
sakz fortsättjande; h:r  Lorentz  Creutz och jag gjorde först 
det proiectet, sedan kommunieerade vi våra tankar med krigs-
kollegio  härÖfver; hvilket fann detta förslaget alldeles godt oeh 
gagneligit; ytterst när det blef K. M:t föredraget vunne vi ock 
dess allernådigste approbation, så att det hade bordt länge 
sedan fullföljas; men h:r  Herman  Fleming hafver gjordt därvid 
någre påminnelser, och, såsom jag hÖrer, studzar här opå 
allt ihop. 

. Protokollet för d.  8  dee.  1669,  då fråga åter var om mili-
tiens inrättande i  Finland,  meddelar : 

Riksdrotsen berömde mycket det förslaget, som han med 
h:r  Lorenz  Creutz och h.  Gustaf  Kurck för någon tid sedan 
fÖll uppå om dragoners inrättande i  Finland  oeh vore godt 
att man ännu committerade h. Creutz och h. Kurck som om 
elen landzorten god kunskap hafva, detta att fullbringa. 

Under diskussionens vidare fortgång insisterade Brahe 
ytterligare på sin mening i denna fråga i det att han i motsats 
till  Herman  Fleming  ville  att - det finska rytteriet skulle ställas 
på lätt fot och få ödeshemman .anvisade till sitt underhåll. 

Ännu  1676  visade  Per  Brahe sitt intresse fÖr  Finland  
genom att motsätta sig utskrifning  af  trupper därstädes. Han 
yttrade enligt protokollet  af  d.  2  mars  1776:  „Landet är så illa 
farit, att utskrifningen omÖijeligen kan gå för sig", men lycka-
des ieke göra sin mening gällande. 

~  5. 

T:ri  K.  Grotenfelt luki Helsingin raastuvanoikeuden pöy-
täkirjoista v:lta  1643  ötteita, joista  m. m.  kävi selville, että Hel-
singin kaupunki siihen aikaan lähetti kaksi edustajaa valtio-
päiville. Nämät tiedot Seura päätti julaista Historiallisessa Ar-
kistossa.  

6 §. 
• Tlmajoen  kansanopiston johtaja, maisteri  N.  Liakka, oli 
Seuralle lähettämässään .kirjeessä pyytänyt, että Seura luovut-
taisi mainitun opiston kirjastoon toimituksensa joko ilmaiseksi 
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tahi alennetusta hinnasta. Tämän johdosta Seura päätti lah-
joittaa Ilmajoen kansanopistolle Historiallisen Arkiston sen V:stä 
vihosta alkaen. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 

• Kokous 2  p.  huhtik. 1896. 

Saapuvilla olivat : esimies hra  J.  V. Ruuth, herrat  K. G.  

Leinberg,  J. R.  Danielson,  E. G.  Palmen,  Aug.  Hjelt,  A.  G.  

Fontell ja allekirjoittanut sekä tohtori  K.  A.  Appelberg. 

1 §. 

Kokouksessa 6  p.  maalisk. 1896 pidetty pöytäkirja luet- 
tiin oikaistavaksi ja hyväksyttiin. 

2  §. 

Hra esimies ilmoitti nyt Seurassa ennen tapahtuneen kes-
kustelun johdosta kysyneensä maisteri  H.  Dalströmiltä, olisiko 
hän taipuvainen jatkamaan Turun yliopiston konsistoorin pöytä-
kirjain painattamista, jota julkaisua kaksi osaa Seuran toimesta  
on  ilmestynyt. Seuralle jättämässään kirjallisessa lausunnossa, 
joka luettiin, hra  Dalström  ilmoitti suostuvansa ennen kesäk.  
1  p.  1897  julkisuuteen toimittamaan  25  markan palkkiota vas-
taan painoarkilta, paitse eri korvausta julkaisuun mahdollisesti 
liitettävästä asia- ja henkilöluettelosta, puheenalaisten pöytä-
kirjain kolmannen osan, joka käsittäen ajanjakson  1664-71  
ylimalkaisten laskujen mukaan tulisi edellisten osien kokoiseksi  
(n.  550— 600  sivua); siinä tapauksessa että työ hänelle uskot-
taisiin, pyysi hra  DalstrÖm  Seuran toimenpidettä siihen suun-
taan, että konsistoorin pöytäkirjat vuosilta  1664-71  sisältävä  
nidos,  joka tätä nykyä säilytetään yliopiston arkistossa, jätet-
täisiin tämän vuoden kesäkuukausiksi hänen käytettäväkseen 
Suomen valtionarkistoon, koska julkaisutyö siten tulisi koko 
joukon helpommaksi. 
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Hyväksyen - hra Dalströmin ehdot Seura päätti kirjalli-
sesti kääntyä yliopiston konsistoorin puoleen ja pyytää siltä 
painatusvaroja tähän julkaisuun sekä myöskin yliopiston viran-
omaisten suostumusta siihen, että puheenalaiset pöytäkirjat 
maisteri Dalströmin ehdottamaksi ajaksi saataisiin siirtää Suo-
men valtionarkistoon. Yliopiston konsistoorille lähetettävän 
pyyntÖkirjan sepittäminen ja perille saattaminen jätettiin hra 
esimiehen ja allekirjoittaneen toimeksi. 

3 §. 

Herra Danielson ilmoitti hänen hallussaan olevan joukon 
virallisia ja puolivirallisia asiakirjoja, jotka koskevat vuosien 
1808-09 tapauksia ja henkilöitä, sekä ehdotti, että ne julais-
taisiin Seuralle Längmanin rahastosta v. 1891 historiallisten 
asiakirjain painattamista varten myÖnnetyillä varoilla. Tähän 
ehdotukseen Seura suostui. 

4  §. 

Herra  K. G.  Leinberg jätti Historiallisessa Arkistossa ju-
laistavaksi joukon asiakirjoja, jotka koskevat  Johan  ja  Arnold  
Messeniuksen vankeutta ja muita elämänvaiheita.  

5  §. 

Herra  Aug.  Hjelt jätti Seuralle pastori  Ad.  Neoviuksen 
puolesta muutamia  Porthan-sukua koskevia tietoja, jotka pää-
tettiin julaista Historiallisessa Arkistossa lrra Neoviuksen ennen 
lähettämien  H. G.  Porthania sukua ja elämäkertaa koskevien 
tietojen yhteydessä. — Niinikään luki hra Hjelt seuraavat tie-
dot, jotka oikaisevat ja täydentävät muutamia Laguksen Turun 
yliopiston nimikirjassa olevia elämäkertoja.  

Såsom tillägg oeh rättelser  till  särskilda uppgifter,  hvilka  
ingå  i  tredje häftet  af Åbo  Akademis Studentmatrikel, å  nyo  
upprättad  af Vilh. Lagus, fÖrtjena  måhända  nedannämnda  små 
notiser,  hemtade  ur dåvarande  „rector  illustris" grefve  Clas  
Ekeblads bref,  förvarade  i  Kungliga Biblioteket  i  Stockholm, 
en plats  i  samfundets protokoll: 

Isak  Peldan blef  student den 4  Oktober  1725;  —  Petrus  
Fortelius,  student den 20  Januari  1726,  dimitterades  från  Björ- 
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neborgs trivialskola; — brÖderne Argillander blefvo alla, äfven  
Axel  A., studenter  s.  d. den  5 Mars 1726  fr. Nyslotts trivial-
skola; —  Johan  Fant blef student den  27  September  1725,  kom-
men från Upsala; ss. omyndig fick han ej afldgga ed; —  Henrik  
Hassel blef student den  4  Juni  1726;  — fr. ;,trivialskolan" blefvo 
den  20  Juni  1726 8  ynglingar studenter, bl. a.  Andreas  och  
Johan  Elg,  Gabriel  Holstius samt  Henrik  Ganander. Enligt 
Lagus skulle Ganander blifvit student redan fÖregående år  
1725. 

6  §. 

Tohtori  K.  A.  Appelberg luki seuraavat asiakirjat vuo-
delta  1687,  jotka koskevat silloin syntyneitä rettelÖitä sen joh-
dosta, että Viipurin piispa Pietari  Bång  oli kutsunut Ruotsin 
valtiopäiville Käkisalmenlääninkin edustajia. ''^)  

Petrus Bång till K.  M.  Wiborg  8  aug.  1687.  

Anno  1682  kom iagh ringa  Christi  Tienare hijt till  Stiff-
tet, fan för mig här Swänsk Laag, Swänsk Kyrkio ordning, 
och utj  alle  instantzerne Swänsk Magistrat, tvijflade så inga-
lunda, att ju all denne orthen oeh heela Stiftet skulle  vara  
Swänskt, oeh lijka såsom  Åbo  Stiftet med Rijket heelt incor= 
porerat, effter Glor-wyrdigst i åminnelse Konung  Gustaf Adol-
phus  dhet samma oeh Narfwen lofwar, som doeh dhen tijden 
mycket var Tyskt: A. - Och emedan tå ingen wiste eller  wile  
mig  annat  berätta, och iag här hoos sågh huru Clerus Kexhol-
mensis på  alle  Richzdagar inom  40  åhr, hade warit framme 
medh  sine  Underdånige postulater, och wurmit på dhem Nådige 
resolutioner, stundom ibland dhe Wijborgska, stundom sär-
skildt, såsom Nylandis är wederfarit: B.  ja  iagh sågh, huru 
Kongl. resolution de ,Anno  1644,  som nu heela  Finland  meh-
rendeels rättar sig efter och Ed:s Kongl. Maij:t, utj Placatet 
Anno  1688  till fundament ibland Präste-räntorne sielf repeterar,  

Piispa Bångin kirjoitus löytyy Ruotsin valtionarkistossa kokoel-
massa  „Konsistoriernas  skrifvelser  till  Kungl.  M:t", ja kunink. vastaus 
valtioregistraturassa  23  p. elok.  1686.  
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war  af  Sahl. Biskopen Biuggen för Carelen uthwärckat; Märekte 
och  af  Copibooken huru Formularet för een Richzdagzfull-
mächtig war ampelt, så att dhet till ingen provincie war restrin-
gerat: C. Ty lätt iag tå Eders Konglig Maijestätz Nådige Rikz-
dagz placat medh mitt Underdånige breef, så wähl tijt skickas 
till Careelen, som till andre Probster i Stifftet: D. Hwilcket 
skedde utj fÖrste weekan, som iagh hijt till Wijborg anlände. 
Detta skadde tå ingen tingh utj lähnet: uthan Riehzdagen an-
gick, oeh Kexholmenses fingo så wähl Nådigt Swahr som andre 
provineier utj Rijket: lijka såsom oeh tå Pastores urbiei utj 
lähnet: Kexhohnensis, Kurkiokensis oeh Sordawallensis fingo 
på sig een Speeifieerat Taxa till ny  contribution  äfwen såsom 
andre Stadz Präster utj Swärige oeh  Finland:  E. oeh detta 
alt uthoin mitt jämbkande, efter som' iag tå för Richzdagz 
reesan N ädel. förskontes. Effter dhen tijden, haar iag aldrig 
hördt något sådant dher i lähnet passerat, mehra än dhet 
att hoos H. Eleell. H:r Gen. oeh Gouv. Sperlingen på 
Kongl. Resolutionerne, Prästerne, oeh Consistorium för dhem, 
om excecution Ödmiukeli[ge]n anhållit, och mehrendeels alt 
vunnit.: Anno  1686  eller i fiohl uthskreef Eders Kongl. 
Maij:t åther Nådel[ige]n een Rikszdag; Nu war iag utj actis 
Consistorij, som efter branden finnas, något kunnigare, och 
seedt huru Kexholmenses icke alleenest giordt förskått till 
Herrdagz reesan:  F,  uthan och blifvit hootade medh  exeeu-
tion,  dher dhe goodwilligt icke betahla wille : G, som iagh uthan 
starkare grund aldrig tänckte wara wågat;  ja  iagh och 
seedt huru dhe sielfwe Pastorem i Hijtola efter Consistorij 
befallning till eegen Herrdagz Man  af  skickat : H. Så haar 
iagh oeh under förflutne tijden sedan iag hijt kom ifrån Ed:s 
Kongl. Maij'.t hafft många Nådige befallning[a]r att publicera,  
alle  så stälta som borde icke alleenest Een eller  annan  pro-
vineie, uthan heela Stilltet  af  dhem Underrättelse taga; Och 
eenkannerligen haar Ed:s Kongl. Maij:t för stoora Gommis-
sions Underhåld och Kyrkio ordningens öfwerseende dhen  
partition  sielf Nådel[ige]n fattadt, som uthan olijkheet och 
swårheet icke afiupit dher Kexholms lähnet  (18  Soehnar) 
skulle ifrån Stifftet warit eximerat oeh alt så ieke pliehtigt 
underhålla deputerandene till både stoora wärcken. Jag säger 
dhen pålagda Taxan hade de andre Sochnarne och mäst Capelle 
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giälden ingalunda hindt draga, om Kexholms lähnet skulle med 
eij warit inräeknat: Oeh fÖrdenskull såsom heela Stiftet är utj 
Ed:s Kongl. Maij:t Caneelliet noterat bestå  af  73  Sochnar,  

sä  är oeh dheraf uthrächningen i anseende till dem  alle  rätt 

formerat, om elliest emellan Wijborgz Stifftet oeh andre  Stiff  

ten man skall tänkia een billig proportion  vara  hållen.  Af  

desse oeh fleere sadane, gamle oeh nye proejudicatis, när lag 
war vnderrättadt, twijflade iag eij heller i fiohl att med Ed:s 
Kongl. Maij:ts Nådige kallelses Plaeat skicka mitt breef så 
wähl till Kexholms lähnet, som till dhe andre provineierne,  

Nyland,  Tafwastland och Safwolax som här under Stifftet 
liggia: J. Hwarpå Prwpositus, som dher öffwer  40  åhr Pastor 
Och Pra?positus warit, straxt Öfwersände een fullmacht fÖr Herr-
dagz Man, underskrefwen  af  många Pastoribus: K. och inpå 
fullmachten öfwersändtes Ödmiuke postulater ifrån een oeh  
annan  utj lähnet. Herrdagen geek så för sig i Herrens fruch-
tan, och blefwo Pastores så urbiei som rurales, tå effter 
Swänska maneeret  alle  Taxerade:  L.  Jag satt och hörde på 
Taxeringen och hindrade dhen intet effter iag ännu eij viste  
af  någon olijkheet emellan Kexholms lähnet oeh andre provin-
cierne utj Stifftet. Jagli haar wähl reest igenom lähnet, men 
ingen haar mig om dess  Condition  vnderrättat, och under ree-
san bestälte jag dher mine sysslor med trooheet och ijfwer oeh 
frågade intet effter, hwad dheruthom hÖrde: hade Narfven 
varit närmare hade iag med-  Hs  Exelltz här om wähl corres-
ponderat: men efter dhet långt borto war, oeh iag till att eor-
respondera, hwarken hade befallning eller exempel, på dhet 
att med  notification  eij skulle oförswarli[gen] dröjas, lätt iag 
uthan  communication  så  gåå  an dher  notification,  som utj  Ny  
land oeh Tafwastland, dher Hellsingfors är sammal[ede]s här 
ifrån wijdt aflägsit. Wiste så, säger iag, intet  af  någon åt-
skildnat emellan desse lähnen i Stifftet fÖrr än Kongl. Rådet 
H:s  Exeel!.  Gen:n oeh G-ouv:n begynte i wåhras disputera på 
Taxeringen, som i  Stoekholm  giordes öffwer Stadz Prästerna i 
lähnet. Elliest haar iag sedermehra förnummit, att Ed:s Kongl. 
Maij:ts Placat, och mitt breef eij äro dher upläste blefne mehra 
än på een • orth vtj Sordawalla och dhet utj Kyrkioheerdens 
frånwahru:  M.  Hade så alt wähl oeh nu aflupit, hvad här 
tills utj mångaahr  per  errorem passerat, om H:s Exeell:tz . sin 



-40 — 

nacht och Rätt hade med goodheet wehlat beblanda: Men H:s 
Exell:tz feck  af  een bonde dher ifrån orättmätige klagomåhl på 
sig, Pastor bonden förpassat och iag något på passet attes-
terat. Ty haar H:s Exell:tz behagat saaken något ijfra, hälst 
sedan H:s Exell:tz låtit sig alt mehr och mehra förleedas  af  
Arrendatorn dher sammestädes,  Johan  Mäther, som är een 
illslug Man och under Arrende-bÖrdan ett och  annat  uptäncker. 
Ed:s Kongl. Maij:t  ville  med Nåder saaksens sammanhang för-
nimma: När placatet war i Sordawalla upläsit, wille bönderna 
straxt een man affärda, som theres förmeente Nöd i Underdå-
nigheet skulle frambära; Men blefwo strax  af  Arrendatorn un-
derrättade,- att dhe på Riehzdagen intet hade att giÖra : dhe 
continuerade lijkwähl utj sin opinion, och utbodo så  af  sin  
Pastore  ett  viaticum  honest. vitae till H:s Exell:tz Her Gen[era-
len] dheres  Gouverneur,  antingen han  wore  i Narfwen, eller, 
såsom sades, tå på  Stockholms  reesan stadder; så lyder skriff-
ten: N. Här medh kommo dhe till  Stockholm,  oeh effter 
H:s Exell:tz intet war dher oeh ingen  annan  dheres skrifft kände,. 
kommo dhe till mig sin Biskop och beg-iärte att iag om dhe-
res personer attestera wille, tå dhe oeh dhet attestatum  af  mig 
fingo, lydandes: att såsom dheres ährende kom mig intet wijd, 
så hade iag dher medh eij heller något att beställa: men atte-
sterade allenast, att iag dher i lähnet hade seedt bÖnderna på 
visitation; Och att dhe skriffter som dhe hade, woro till Cha-
ractererne rijtade  af  dheres Pastorer, eller att dhet war dheres 
Pastorum hand, som dhe framwijste; •Sådant attestatum fingo 
dhe  af  mig och intet  annat  :  0.  Jag troor att  per  Humani-
tatem skall ingom sådant kunna fÖrwägras, om han Jude  wore  
eller Turck, alleenest dhen andre honom oeh hans breef kände 
Detta ijfrar nu H:s Exell:tz högeligen fÖrst emoot Pastorn, som 
inangfaldel. in för sig är traducerad  af  Arrendatorn; dhet iag 
doch troor, att Prästen alt skall kunna gå ifrån sig, om han 
med Laag och Rätt får sig wäria.  Hans  skiähl haar iag ny-
ligen seedt, doch intet examinerat. Hurudan Arrendatorn är,  
will  Pastor innan kort civiliter framwijsa, och sedermehra om 
så behÖfves, in fÖr Ed:s Kongl. Maij:t uthslaget referera utj 
Vnderdånigheet. Men emoot mig ijfrar H:s Exell:tz stoori[igeni 
alt hwad H:s Exell:tz kan uppfinna, sedan iag råkat utj H:s 
Exell:tzes ogunst för några mine ämbetes oeh samwetz syslar skull_ 
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Jag må dhem intet opnämbna, på dhet iag min Högt[ärajde 
För Man eij må upreeta; uthan helre bidia, att såsom H:s 
Exell:tz är een oförlijknelig Herre utj arbetande och vigile-
rande på E:ds Kongl. Maijtz bästa, H:s Exell:tz wille oss 
Prästom  vara  något mildare, och om något menniskeligit fethl 
hoos oss inlupo, tå medh ord och giärning:r intet så efltertryckia, 
såsom svåra förfölliare hiärtel. och stupdel. sökia. Gud om-
vände H:s Exell:tz till att fÖr mig så myckit godt tahla, som 
nyligen hoote orden kunna om mig fälte wara; Och låhte mig 
här hoos få  muta  dhet Embetes loford, som H:s Exeell:tz dher 
i lähnet och i heela Ingermanland bäst weet mig hafwa meri-
terat. Jag fruehtar Gud oeh ährar E:ds Kongl. Maij:t trool., 
förmodar altså igenom Gudz Nåde, att till min Persohn få 
lefwa säker, sambt behålla mitt Stift orubbadt: Alt som Gud  
will  oeh E:ds Kongl. Maij:t behagar. förblif:r altijder 

E:ds Kongl. Maij:ttz 
underdånigste tjenare, trognaste 

förebidiare och nu inför E. K. M:t 
ödmjukaste apologeticus. 

Wijborgh d.  8  Augusti A:o  1687.  

Petrus Bång 

Eps Wijb. 

Till Biskopen  Doctor Per  Bång, svar på des skrifvelse 
oeh ursäeht.  

Carl  etc. Wår ynnest etc. Wij hafve bekommit Eder 
skrifvelse  af  d.  8  hujus och der utur sett och förnummit 
hvad I till Eder ursäkt oeh förklaring mycket vidlyfteligen 
berättar, angående dhet vij Eder uti Wår nådige skrifvelse  af  
d. 8:de sistledne månde förehålla, sökiandes I enkannerligen att 
styrkia sådan Eder proeedere förmedelst någre förre tijders 
exempel; men såsom man i det fallet bÖr lefva efter Constitutioner 
och laga stadgar oeh ieke efter sådane exempel, som  per  Erro-
rem skiedde och inrijtade ähre; altså måste sådant hädan efter 
ändras och rättas, oeh oansedt Kexholms län till stiftet ligger,. 
så bör det likväl såsom de andre till Ingermanländske  General  
Gouvernementet lydande orter, rätta sig efter de förordningar,. 
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som dem fÖreskrifne äre, så angående Riksdagarne som  annat;  
fÖr den skull läge I hafva till att låta detta för denne gången 
tjena Eder till  en  varning oeh rättelse oeh  en  annan  gång däruti 

bättre fÖrese. Hvad I uti det öfriga anföre med några särdeles 
Ordeformer och anstÖteligheter angående vår Råd och  General 
Gouverneur  H:r Jöran  Sperling;  derutinnan kunne wij ieke 
heller fÖrr än I Edre besvär bevijsligare giöre Eder bifall gifva, 
• och borde I billigt sjelfve finna betänkeligit Eder på det sättet 
-och särdeles in för Oss att utlåta. Wi äre nogsamt försäkrade, 
att bem:te Wår Råd och  General Gouverneur,  såsom  en  rättvis, 
fÖrståndig och ,för vår tjenst zele man, lärer intet vägra Eder, 
när I hos honom därom behÖrigen anhålle, sin assistenee i 
,billige saker. Men att han såsom sakerna under tiden fordra, 
påtalar någre saker och missbruk att rätta det som kan felat  
vara  och ej borde ske, derutinnan är han så mycket mindre  
af  någon rättsinnig att förtänka som sådant hans Embete lik-
mätigt är, oeh han derföre så väl som elliest  af  oss med Nåder 
anses och ihugkommas bör, hvilket länder Eder till Efterrät-
telse. Och wij befalle etc.  

Carolus.  
(I. Bergerihjelm), 

7 §. 

Vapaah.  E. G.  Palmen luki seuraavan suullisen kertomuk-
sen kautta säilyneen Viaporin komentajalle edullisen muistota-
rinan vuodelta 1808. 

Historiallisen Seuran pöytäkirjoissa säilytettäväksi pyydän 
saada jättää historiallisen  anekdotin,  joka tosin perustuu vaan 
suulliseen tiedonantoon eikä missään pääkehdassa muuta ar-
vosteluamme Viaporin komentajasta  v. 1808,  mutta joka sit-
tenkin ansainnee tulla muistetuksi, koska  se  luopi omituisen 
valonsäteen tämän kovasti moititun ja moitittavan -miehen ku-
vaan. Minä olen tämän kertomuksen kuullut valtioneuvos  E. 
J.  Bonsdorffilta, jolle mainio suomalainen mies, valtioneuvos ja 
presidentti  Gabriel  Poppius aikoinaan  on  sen itse kertonut. 

Poppius, joka  vv. 1809-26  oli Ruotsin korkeimman oi-
keuden jäsenenä, sitten kauppakollegion esimiehenä sekä  vv. 
1833-36  jäsenenä valtaneuvostossa, tapasi usein kenraali  von  
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Suehtelenia, joka v. 1810 tuli Tukholmaan Venäjän lähettiläänä 
sekä siellä sellaisena pysyi kuolemaansa saakka v. 1836. Joskus 
on silloin heidän välillään ollut Viaporin antaumisesta puhetta, 
ja silloin Suchtelen muun muassa oli kertonut, että hän pai-
kalle tultuansa heti oli havainnut piiritysarmeijan olevan aivan 
riittämättömän tehtäväänsä, joten ei asevoimalla voisi mitään 
saada aikaan. Suchtelen tämän johdosta koetti päästä Cron-
stedtin kanssa puheeseen, mutta aluksi 'aivan turhaan. Vihdoin 
onnistui hänen kuitenkin saada aikaan keskustelu, joka pidet-
tiin eräänä yönä kello 2 jäällä. Päällikköjen yhdyttyä Such-
telen, oman kertomuksensa mukaan, mitä kauniimmalla tavalla 
ylisteli Cronstedtia mainehikkaana soturina sekä hallitsijansa 
uskollisena palveliana. Cronstedt kuunteli, kiitti ja vastasi ai-
van lyhyesti, että hän koettaisi ansaita tätä kiitosta; samassa 
hän otti hattunsa ja meni. Suchtelen lisäsi, tästä tapauksesta 
kerrottuansa: „En eläissäni ole tullut niin hämille kuin silloin, 
minä häpesin itseni edessä, häpesin adjutanttieni edessä, häpe-
sin koko maailman edessä. En voinut saada sanaakaan suus-
tani, eikä minulla kuitenkaan ole vaikeata sanoja lÖytää". Että 
Venäjän armeijan päällikön pian sen jälkeen onnistui vaikuttaa 
Cronstedtiin, se on kyllin kylläksi .tunnettu, mutta omituinen 
oli joka tapauksessa yritysten onnistumaton alku. Teoksessa  
Précis des  evenements militaires  des  campagnes  de  1808 et 1809 
en Finlande on Suchtelen muuten varsin selvästi tunnustanut, 
että komentajan ja hänen lähimpäin miestensä heikkous, josta 
useitten keskustelujen kautta saatiin tietoa, oli tärkein .keino 
linnan voittamiseen; nyt kerrottu kasku ei olekaan tämän ku-
vauksen kanssa ristiriidassa. Minulla on ollut monta tilaisuutta 
konstateerata se tarkkuus, jolla lähin kertoja, valtioneuvos 
Bonsdorff, vuosikymmenien kuluttua on muistanut pienimmät-
kin seikat nuoruutensa ajoista, joten voi olla varma, ettei tämä 
-kertomus suusanallisena muistona ole muuttunut; minä puoles-
tani panin kertomuksen muistpon sanasta sanaan sellaisena kuin 
v. 1881 sen kuulin. 

8 §. 
Herra  K. G.  Leinbergin ehdotuksesta otettiin puheeksi ul-

komailla ilmestyneiden Suomea koskevain teosten ja karttain 
kerääminen. Tämän asian vastaista tarkempaa käsittelyä varten 
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päätettiin pyytää Tukholmassa oleskelevaa  tri K.  v.  Bonsdorffia 
hankkimaan vapaaherra  A.  E.  Nordenskiöldiltä tarkempia  tie-
töja  tähän kuuluvasta kirjallisuudesta, jota tiedetään vapaah. 
Nordenskiöldin hallussa olevan melkoinen kokoelma. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 

Kokous 18  p.  toukokuuta 1896. 

Läsnä olivat: esimies herra  J.  W. Ruuth, herrat  J. R.  
Danielson,  K. G.  Leinberg, M.  G.  Schybergson ja allekirjoit-
tanut sekä jumaluusopin assistentti  K.  A.  Appelberg. 

~  1.  

PÖytäkirjurin toht. Snellmanin ollessa estettynä istui alle-
kirjoittanut pÖytäkirjaa pitämään. 

2.  

Edellisen kokouksen pÖytäkirja luettiin ja hyväksyttiin. 

§  3.  

Koska toht. Bonsdorff Tukholmasta  bli  ilmoittanut, että 
vapaaherra Nordenskiöld oli luvannut apuansa Suomea koske-
van hist. kirjallisuuden hankkimisessa, sillä ehdolla , että ensin 
toimitettaisiin luettelo yliopiston kirjastossa löytyvistä tänlaa-
tuisista teoksista, päätti Seura asiasta keskusteltuaan kääntyä 
sen eri seurojen asettaman delegatsionin puoleen, jonka toi-
mena  on  Suomea koskevan lähde-sanakirjan valmistaminen ja 
aikaansaaminen, kysymyksellä eikö voitaisi ensi tyÖksi sana-
kirjaa varten ottaa historiallisen lähdekirjallisuuden luetteloa. 

~  4.  
Ilmoitettiin Seuran viimekesäisen stipendiaatin  kand:  S. 

V.  Kosken jo joku aika sitten antaneen kertomuksen kokoa- 
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mistansa Suomen kansan vanhoja oikeustapoja valaisevista ai-
neksista, ja annettiin kertomus esimiehen ja allekirjoittaneen 
tarkastettavaksi. 

5.  
Professori Leinberg lausui epäilystänsä niiden äsken ilmes-

tyneessä  „Finsk biografisk  handbok'issa"  Andreas  Björnramin  
elämäkerrassa tavattavien tietojen suhteen, että tämä ja eräs  
Clas  Crusius olivat .olleet koulumestareina Turussa. Samalla 
jätti hän Seuralle, kappaleen kirjoitustånsa: Åbo  skolas lärare-
personal fÖre  1630 (pain. 1893). 

6.  

Samoin antoi  prof.  Leinberg pöytäkirjaan näin kuuluvan 
erästä sotåväenottoa Pohjanmaalla koskevan otteen GÖdik  Fine-
ken  kopiokirjasta  vv. 1598-1599:  

Kneehtar som prester oeh bÖnder vttgöre skåle 
vdj Österbottnen Nemligh af hwarie —  120  Bönder, 
som prester hafwe J sitt preste gäldhe skall wttgöre 
een knechtt och hwarie —  8  bönder  En  knechtt. 

Mustsar Sochn 

Preste Kneehttar 	  4  
Bonde Knäehtar 	  60  

Kyro Sochn med Wörå Jlmola Lapo oeh Laihiala 

Preste Kneehttar 	  9  
Bonde Knechttar 	  95  

Pedersöre Sochn 

Preste Knechttar 	  
Bonde Kneehtar 	  

3 1/2  
57 

Carleby Sochn med Loehtu Cappelgäld 

Preste Knechttar 	  4  
Bonde Knechtar 	  60  
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Kala  Joki  Sochn 

Preste Knechtar 	  1  
Bonde Knechtar 	  15  

Pyhä Joki Sochn 

Presthe Knechtar 	  2 1/2  
Bonde  Kneehttar 	  22  

Limingå Soehnn 

Preste Kneehtar 	  1/2  
Bonde Knechtar 	  :32 

Jio Sohnn 

Preste Kneehtar 	  1 
Bonde Kneehtar 	  16  

Kemi Soehnn 

Preste Kneehtar  	1 1/2.  
Bonde Knechtar 	  32  

Summa 
Preste Knechtar  30  
Bonde Kneehtar  402 

L 432  personer.  

7. 

Vielä antoi  prof.  Leinberg seuraavan kopion eräästä ku-
ninkaan kirjeestä 19 p:ltä toukok. 1762, koskeva lastenkodin 
perustamista Helsingin kaupunkiin.  

Adolph  Friedrich  med Guds Nåde, Sveriges, GjÖthes oeh 
Wendes Konung m.  m.  Arf\vinge till Norrige samt Hertig till  
Schleswig  Hollstein &e. &c. &c. 

Wår Ynnest och nådiga benägenhet med Gud Alsmägtig. 
Troman och Landshöfclinge, samt Riddare af wår Swärds Or-
den. Uti underdånig skrifwelse andragen J, att ehuru högt 
angelägit det fÖr det allmänna är, att barn, som födas till 
werlden af fattiga och mindre förmögna föräldrar, uti deras 
spädaste år af wanskiötsell oeh hunger icke fÖrgås, utan att 
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nödiga mått och anstallter widtagas, hvarigenom de kunna bibe-
hållas wid lif oeh få  en  nyttig uppfostran, har doek Stor 
furstendÖmett  Finland  eij ännu fådt hugna sig  af  någon sådan 
Barnhus inrättning, utom det på Brändöö Rusthåld  af  General  
Lieutenanten och Commendeuren  af  wår Swärds Orden, Ehren-
swärd anlagde, hwilket ehuru otillräekeligit det är och framgent 
måste förblifwa det likwäl medfördt den goda värkan, att Jn--
wånarne i orten blif  wit  fulleligen öfwertygade om nyttan  af  slika 
inrättningar och att  en  stor myekenhet folk sökt förmå Eder 
att i underdånighet anhålla om nådigst tillstånd att få uti Hell-
singfors Stad anlägga oeh inrätta ett allmänt Barnhus, hwarest 
fattiga oeh nödlidande mans barn kunde emottagas, skiÖtas. 
oeh till nyttige medlemmar i Rikskroppen upfödas, hwårjämte 
de äfwen fÖrklarat sig hugade och willige att hwar oeh  en  för 
sig någott frivilligt sammanskiuta härtill, hwilket exempel de 
billigt tro att hwar oeh  en  af  deras Öfrige medbröder i länett,. 
då derom dem tienliga föreställningar göres, lärer efterfölja; 
J  anledning hwaraf, så wäl som  af  egen Öfwertygelse om nyt-
tan och nödwändigheten  af  en  sådan Jnrättning J anhållen om 
wårt nådigste tillstånd, att i bemälte.Stad få inrätta och anlägga 
ett Barnhus, samt att Eder må  \vara  tillåtit att om frivilliga_ 
sammanskotter härtill, få nu och framdeles giöra tienliga före-
ställningar till de  af  Länetts Inwånare, och flera, som sielf- 
villigt skulle finnas hugade att något härtill sammanskiuta ;. 
hemställandes jämwäl huruvida till denna angelägenhets befor-
dran äfwen StambÖcker måge få brukas. Häruppå länder Eder 
till Rådigt swar, att som Wij med särdeles nådigt wälbehag-
anse Eder nit och sorgfällighet, att åstadkomma  en  sådan för 
det allmänna nyttig Jnrättning. Så wele Wij oek härmed 
hafwa lämnadt till Eder försorg, att befrämja wärkställigheten 
häraf genom frivillige sammanskott  af  Inwänare i länett oeh 
andre, som kunna wara hugade, att härtill bidraga. Hwarmed 
Wj befalle Eder Gud Alsmägtig nådeligen. .  Stoekholm  i Råd 
cammaren cl:  19  Maij  1762.  

Adolph  Friedrieh.  

J: von Duben. 

Till LansdshÖfding Boije ang: de  en  Barnhus inrättning; 

i Hellsingfors. 
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§ 8. 

Allekirjoittanut antoi pöytäkirjaan seuraavat tiedot piispa 
Olavi Elimauksesta. 

Muutamia lisiä Olavi Elimmuksen elämäkertaan. 

Tukholman kunink. kirjastossa olen tavannut erään tila-
päärunon, Viipurin äsken nimitetylle piispalle Olavi Elimauk-
selle kirjoitetun onnentoivotuksen, joka antaa useampia lisätie-
toja hänen tähän saakka vähän tunnetusta elämästään. ') Sen  
on  sepittänyt eräs  Michael  Jona Hernodius, Anger(mannus),  se 
on  painettu Tukholmassa  1619,  ja nimi  on  „Propempticon quo-
dammodo continens hactenus acta  vita curriculum  ...  Dn.  M.  
Olai Elimai .. . Wiburgensium dioeeeceos episeopi ...  in  abi-
tum  ad dictum  episcopatum". Siinä mainitaan että Olaus oli 
syntyisin Pyhtään Elimästä, josta oli nimensä saanut. Tyyty-
mättä suvun kunniaan ja omaisuuteen („quamvis honesto natus 
stemmate" „fortuna poteras patria vixisse beatus"), tahtoo hän 
hankkia itselleen oppia. Lähetetään Lappträskiin, jossa kirkko-
herra  Petrus  [Johannis, kirkkoherrana  1575-94],  „tribuit eui 
Sachsia  nomen",  opettaa häntä vähemmässä kuin vuodessa luke-
maan ruotsia ja latinaa. Tulee sitten vanhemman veljensä Hen-
rikin kanssa oppiin Turkuun, „ubi,  Agricola  sacras tradente 
magistro [siis  vv. 1578-82]  Artes, coepisti Musarum florida  
Tempe  lustrare", kunnes rutto pakottaa koulun oppilaat samoin 
kuin muut asukkaat pakenemaan. Sitten hän saapuu Viipuriin, 
jälleen Turkuun, vaan vihdoin eräs rikas äidin sukulainen, Tuk-
holman linnan  isäntä Eerikki Mattiaanpoika („Matthiades .. . 
Ericus"  „proses  Holmensis pervigil årcis"), kutsuu hänet Tuk-
holmaan, jossa erittäinkin Skinnerus häntä opettaa ja häntä 
Elimaus sitten seuraa Upsalaan. Silloin mainittu sukulainen 
(„avunculus" sanotaan tässä paikassa) kuollessaan jätti hänelle 
rikkaan perinnön, joten hän sai tilaisuuden lähteä ulko-
maille ja siellä tutustua opistaan kuuluisiin miehiin ja nauttia 

*) Sen jälkeen kuin tämä tiedonanto tehtiin, on yksi, vaikka vali-
tettavasti vaillinainen, kappale tästä onnentoivotuksesta löydetty mei-
dänkin yliopistomme kirjastosta. 

1 
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heidän opetustaan "). Näillä opintomatkoillaan hän saavutti 
sekä maisterin että tohtorin arvot  („jam  satis  . . . laudati 
Doctoris munus  honestet")  ja tuli opistaan niin kuuluisaksi, 
että onnentoivottaja arvelee hänen oppinsa maineen kilpailevan 
Aristoteleen kanssa. Palattuaan hän opettaa Upsalan akate-
miassa, „quemque prius fovit eharum eeu  mater  alumnum, Nunc  
stupet  attonita & Doctoris suscipit ora." Oltuansa sen jälkeen 
Enköpingin koulussa opettajana kuusi vuotta [lienee siis ollut  
1603-09],  kutsutaan hän pääkaupunkiin Tukholmaan. Tämä 
tapahtui, kuten tunnettu,  v. 1609.  — Näistä tiedoista saapi sen 
käsityksen, ett'ei Olavi Elimaeus ollut tavallista talonpoikaista 
syntyperää;  ja että äiti nähtävästi  on  ollut vapaasäätyistä su-
kua. •  Jos  saisimme luottaa siihen kuvaukseen ja niihin kiitos-
lauseihin, joita runontekiä esittää Elimaeuksen opista, niin olisi 
tämä ollut jotain erinomaista, mutta luultavasti  on  niihin vähän 
liikaakin pantu. Kaikissa tapauksissa näyttävät ne kumminkin 
osoittavan että Olavi Elimaeus oli tavallista merkillisempi mies.  

9. 

Samoin luki allekirjoittanut seuraavat muistoonpanot 

Härkäpää-suvusta. 

Uuden ajan alussa ja sitten 1600-luvulla on Härkäpää-
(sittemmin Haerkepus- ja Herkepaeus-) suku Suomen enimmin  
levinneitä sukuja, ja muutama suvun jäsen on saavuttanut py-
syvän sijan maamme historian lehdillä. Paitsi Viipurin piispaa 
Eerikki Härkäpäätä, tunnetaan 16-18 tähän sukuun kuuluvaa 
kirkkoherraa maassamme. Ja mainion Cygnaeus-suvun alku 
on liittyneenä Härkäpäiden sukuun. Mutta suvun genealogia 

*) Tuo sukulainen lienee Eerikki Matinpoika  (Körning),  joka  1580  
ja  81  mainitaan Tukholman linnanisäntänä, Katariina Jagellonican vaiku-
tuksesta kääntyi katoliseen uskoon, ja mainitaan kuolleen  1599. (Jo  kesä-
kuussa  1597 on  kuitenkin Elimaeus sisäänkirjoitettu Rostockin. yliopis-
toon.) Oli toisissa naimisissaan nainut  Anna  Laurintyttären  (Björnramin  
Suomesta, ja tämän kautta mahdollisesti Elimaeuksen sukulaisuus Kör-
ningin kanssa kävi. Koska Elimaeus peri Eerikki Matinpojan, täytyi 
sukulaisuus olla läheinen. Olisiko hänenkin äitinsä siis ollut  Björnram-
sukua?  

4 
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on muutamissa kohdissa hämärä. Kirjoituksessaan „Suomen 
rälssimiesten sineteistä" on toht. Ruuth osoittanut, että Härkä-
pää-suku jo uuden ajan alussa. on vaakunaa käyttävä vapaa-
suku, tai oikeammin kaksi sukua, joista toinen kilvessään kan-
taa häränpäätä, toinen kolmea tähteä, joiden välissä On hirren 
(? peukalon ?) tapainen. Kun tarkemmin katselee tätä nimeä 
omistavia henkilöitä ja mitä tunnetaan heidän sukulaisuussuh-
teistaan, huomaakin että he jakautuvat kahteen ryhmään: hämä-
läiseen, Bauhon sukuun, jolla on vaakunassaan häränpää, ja 
savolaiseen, Taipalsaaren sukuun, jonka vaakunana on peu-
kalo (?) ja 3 tähteä. Mutta voiko kaikkia tunnettuja Härkä-
päitä sovittaa yhteen jompaankumpaan näistä, on epäselvä ja 
vielä selvitettävä asia. 

Olen äsken tavannut kaksi lähdettä, jotka antavat lisää 
valaistusta tähän kysymykseen. V. 1654 piti Erieus  A.  Her-
kepaeus, Hauhon kirkkoherran Andreas II:n poika, Turun aka-
temiassa puheen  „de  temperantia" ja tässä tavataan muiden 
onnentoivotusten joukossa eräs Henrieus Florinuksen kirjoit-
tama, joka on merkillinen siitä, että siinä luetellaan puheen-
pitäjän esi-isät. Toinen lähde, josta joinkin määrin selviää 
Taipalsaaren haaran sukujohto, on  P.  Bångin ruumissaarna 
Anna Hazrkepwuksen, syntyänsä Cröellin, hautajaisissa 1689. 

Se osa Florinuksen onnentoivotuksesta, joka koskee Her-
kepaeuksen sukua, kuuluu näin: 

„— — Quondam prfflcellens nomine praesul 
Herkepus erat Viburgi elams Erieus, 
Amplus majorum duleis Eriee tuorum. 
Insignis pubem musis patriamque [patriaeque?] nutrivit 
Viburgi Thomas clarus Laurentius ille. 
Christopherus Christi duetor gregis iste beatus 
Doetus avusque tuus sacra semina sparsit in  Hauho,  
Cui Frater  divins  pius vestigia pressit. 
His nunc insistitique ['.]  Parens  tuus hie reverendus, 
Huic memet totum devinetum debeo; namque 
Hujus muneribus perstringor dueor amore. 
Herkepaea quidem lux tot praefulserat annis, 
Ultro collustret patriam 	lampadis instar." 
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Tästä näkyy ensiksikin että piispa Eerikki Härkäpää 
mainitaan Erieus Herkepuksen esi-isien joukossa, ja toiseksi 
että myÖskin Viipurin koulun rehtori, sittemmin Hauhon kirkko-
herra  Thomas  Laurentii ja kirkkoherra Christophorus  Andre  
kuuluivat Härkäpää-sukuun, jota ei ennen ole tietty. Mutta' 
valitettavasti jää piispa Härkäpään likempi sukulaisuussuhde 
sittenkin epäselväksi. Leinbergin antamasta tiedosta (Hist.  Ark.  
XIII  s. 409)  näkyy että piispan isä nimeltään oli Matheus eli  
Mathias,  eikä hän siis voi olla Hauhon suvun  alkajan  Andreas  
Laurentii Härkäpään veli. Myöskin sanotaan piispan olleen 
kotoisin Pernajan Härkäpäästä, jota vastoin ylempänä mainittu  
Thomas  Laurentii nimitetään „Tammelensis". Ehkä kuitenkin 
nyt rohkenemme pitää • häntä isänä Helsingin kirkkoherralle •  
(1611-40) Mathias  Ericille, joka- käyttää häränpäätä sinetis-
sään. — Tietäinättömään yhteyteen muitten kanssa jäävät myös-
kin Espån kirkkoherrat Henrieus  (1550-luvulla,  j-  1584)  ja Erieus 
Stephani (mainitaan esim.  1568, 1582)  Härkäpäät, joilla  on  sama 
vaakuna, ja joiden hämärää suhdetta toisiinsa jätän tulevan 
tutkimuksen selvitettäväksi. 

Herkepaeus-sukua tavataan  1700-luvun alkupuolesta alkaen 
myöskin Ruotsin puolella, mutta suvun siellä olevaa haaraa  en  
ole voinut selvittää.  Olen  kysymysmerkillä yhdistänyt sen en-
simmäisiä edustajia Taipalsaaren haaraan. . 

Hyvin mahdollisena pidän että .Taipalsaaren suku, vaikka 
käyttääkin toista vaakunan, kuitenkin  on  samaa juurta, kuin 
Hauhon suku, ja että  Andreas  Laurentii ja  Petrus  Laurentii 
Härkäpää siis olivat veljeksiä. Kun ei mitään todistusta siihen 
ole,  en  ole kuitenkaan tahtonut niitä yhdistää. Seuratkoot nyt 
molemmat sukutaulut, jotka siinäkin suhteessa ovat intressant-
teja, että näyttävät  meille esimerkkejä siitä, miten pappisvirat 
maassamme  1600-luvulla usein tulivat milt'ei perittäviksi jos-
sain suvussa. 
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§  10.  

Hra  K.  A.  Appelberg esiintoi .useampia maamme oloja ja 
erittäinkin kirkollisten seurakuntain hoitoa valaisevia asiakirjoja 
ison vihan ajoilta. Eräs Viipurin konsistorion kirje Kunink. 
Maj:ille  22  p:ltä maalisk.  1705  mainitsee että Sortavalan kirkko-
herra  „Hr•.  Andreas  Ahockius  är  af  vår grymma fiende ryssen  
ihiälslagen,  och  ynkeligen af  daga tagen",  jonka tähden ehdo-
tetaan seuraajaksi joko kappalainen  Erick  Bouman, jota seura-
kunta pyytää, tai Savon kaksinnusjalkaväen rykmentinpastori 
Gregorius Wastin, jota kenraaliluutnantti Maydell suosittelee. 
— Maaliskuussa  1722  pyytää Eurajoen seurakunta saada papik-
seen hra  Johan  Lagusta, entistä Rauman trivialikoulun apo-
logistaa, joka aina v:sta  1713,  jolloin vakinainen papisto lähti 
pakoon,  on  uskollisesti papinvirkaa hoitanut ja paljon kovaa 
kokenut. „Muuten olisivat kuolleet rnumiimme jääneet hautaa-
matta,  ja lapsemme kasvaneet •pakanoina. Ja  on  hän partio-
joukkojen kautta kirkkoajalla usein vedetty  alas  saarnastuo-
lista, ja meidän kanssamme monissa vaaroissa pahoin pidelty, 
ja kun  he  yösydännä tulivat kellojamme anastamaan ja kirkkoa 
ryöstämään, lähti hän kohta sanan saatua pappilasta meille 
avuksi, ja vaikka vihollinen  25  musketilla ampui kellotapulista, 
täytyi. heidän kuitenkin jättää kellot ja kirkko koskematta, niin 
että meistä ainoastaan yksi talonpoika sai surmansa ja yksi 
pahoin haavoitettiin. Ja myöskin  on  hän usein ollut kovassa 
vankeudessa, paitsi monta muuta kärsittyä vaivaa, joita ei nyt 
ennätetä luettelemaan". Anomukseen  on  merkitty, että kun lnrk-
koherranvirka jo  on  pois annettu, niin ei voi siihen suostua. — 
Melkein samallaisen tapauksen kertoo. Lappjärven kappeliseura-
kunnan anomus  4  p:ltä  elok.  1723,  jolloin pyytävät papikseen 
erästä hra  Samuel  Simalinia, joka v:sta  1717 on  vaikealla ajalla 
rehellisesti hoitanut virkaa ja tässä toimessa paljon kärsinyt. 
„Ja erittäinkin venäläinen  v. 1718  otti hänet kiinni ja vei 
seurakunnasta Vaasaan, jossa hän 32-viikkoisen vankeuden 
jälkeen kesti kovaa kidutusta ja  50  solmupiiskan lyöntiä, ja 
tätä ainoastaan seurakunnan tähden, sen suojelemiseksi! jonka 
kautta hän suurimmaksi osaksi menetti terveytensä." Silloinkin 
kuuluu vastaus, että virka jo  on  asetettu, vaan kuitenkin käske-
tään konsistoriota toimittamaan niin, että Simalin voisi niin 
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pian kuin mahdollista siihen päästä. — Eräs Isonkyrön kappa-
laisen Anders Aphreenin lesken Margaretha Calamnian anomus 
v. 1733 (1723 ?) mainitsee, että hänen miehensä tammikuussa 
1718 vangittiin Kalajoella, vietiin Turkuun ja siellä linnassa 
monta kertaa surkeasti kidutettiin ja vihdoin samana vuonna 
joulukuussa hirtettiin Kalajoen pitäjässä Ylivieskan kappelissa, 
missä oli kiinni otettu. 

§  11.  

Esimies toht. Ruuth jätti pÖytäkirjaan tiedonannon, joka 
osoittaa että ne paikat Suomenlahden saaristossa,;  joihinka  1700-  
luvulla rakennettiin Viaporin ja Hangon linnat, jo kauvan sitä 
ennen olivat olleet linnoituksilla varustetut.  1650-luvulla maini-
taan nimittäin sekä „Bremerskärs-skans" Hankoniemen luona 
että myöskin  „Vargskärs-skans"  Helsingin edustalla. Edelli-
sessä oli  v. 1656  eräs  Lars  Hansson  Rot  komentajana ja  55  
miestä varustusväkeä. Jälkimäisessä mainitaan  1658  kapteeni 
Juhana Gyldenär päällikkönä ja oli siinä silloin noin  100  miestä 
varustusväkeä.  

In  fidem:  
K.  Grotenfelt. 

Kokous 24  p.  syysk. 1896. 

Saapuvilla olivat: esimies hra  J.  W. Ruuth, herrat  K.  
Grotenfelt,  E. G.  Palmén,  K.  v. Bonsdorff,  J. R.  Danielson ja 
allekirjoittanut. 

1 §. 

Kokouksessa 18  p.  toukok. pidetty pÖytäkirja luettiin oi-
kaistavaksi ja hyväksyttiin. 

2  
Ilmoitettiin seuraavat  kirjalahjat: 
Meddelanden från  Svenska  Riksarkivet, utgifna af C.  T.  

Odhner. XX.  Stockholm 1896.  
Finsk militär tidskrift. H. VI—VII. Juni—juli.  1896.  
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Det militära besiktningsväsendet samt hälso- oeh sjuk-
vården vid finska militären. Arsredogörelse fÖr  1895,  samman-
stäld af  Dr.  C.  F.  Wahlberg. Helsingfors  1896.  

Bidrag till Åbo stads historia. Utgifna på föranstaltande 
af Bestyrelsen för Åbo stads historiska museum. Första serien. 
VIII. Utdrag ur Åbo stads dombok  1636.  Utgifna af Torsten  
Hartman.  Helsingfors  1896.  

Acta Universitatis Lundensis. Lunds universitets års-
skrift  Tom.  XXXI.  1895.  Förra aldelningen.  Lund 1895.  

Tpyubr Moexoscnaro npeuBapRTearbaaro »Amen X apxeo-
.Rorr3gecxaro clst a B'b  r.  PErt. Branyeirb I. MocxBa  1895.  

X apxeoiorrrgecxill ctt3jrh BTO  r.  Purt c'  1-ro  no 20-e  
anrycTa  1896  ro.ua. Mocxna  1896.  

Åbo skolas lärarepersonal fÖre  1630  (Särtryck ur Tid-
skrift utg. af Pedag. fören. i  Finland 1893). 

Daniel  Juslenius  Porvoon piispana  v. 1734-44.  Kirjoitti  
Frans  Nordberg.  Joensuussa  1896.  

Samalla ilmoitettiin, että Seuran kirjastoa varten oli os-
tettu  Nils  Jaeobsonin  teos:  Verldspostens tideböcker I—III. 
Urtiden. Gamla tiden. Medeltiden. Örebro  1895. 

3  §. 

Hra esimies ilmoitti, että yliopiston hallitus Seuran viime 
keväänä tekemän pyynnön johdosta oli myöntänyt Seuran 
käytettäväksi Turun yliopiston konsistoorin pöytäkirjain kol-
mannen osan julkaisemista varten korkeintaan  4,500  markkaa, 
jotka varat annettavan tilin ehdolla ovat yliopiston rahastosta 
nostettavissa.  

4  §. 
Samoin ilmoitti hra esimies, että  18  p.  viime toizkok. 

tehdyn päätÖksen mukaan oli viime kesäkuun alkupuolella kir-
jallisesti pyydetty Suomen historiallisen lähdesanakirjan toimi-
tuskuntaa ensi töikseen ottamaan selville, mitä ulkomailla ilmes-
tyneitä Suomea koskevia teoksia ja karttoja meidän yliopis-
tomme ja muissa maamme kirjastoissa lÖytyy, jotta Seura, 
niistä tiedon saatuansa, voisi aijotussa tämäntapaisten teosten 
keräämistyössä hyväksensä käyttää vapaaherra Nordenskiöldin 
arvokasta apua. Tähän Seuran pyyntöön ei vielä ollut saapu-'  
nut  minkäänlaista vastausta. 



-57- 

5  §. 

Vapaah.  E. G.  Palmén luki muutamia  G.  M.  Armfeltin, -  
R. H.  Rehbinderin ja  K. J.  Walleenin  vv. 1811  ja  1812  silloi-
selle hallitusneuvoston esittelijäsihteerille  J.  F.  Stiehaeukselle 
kirjoittamia Suomen oloja koskevia kirjeitä. Esittäjä oli ne 
tavannut eräässä isävainajansa, senaattori  J.  Ph.  Palmerin hal-
lussa säilytetyssä eriaineisia käsikirjoituksia sisältävässä  nidok-
sessa  ja lupasi julaista tärkeimmät näistä kirjeistä Historialli-
sessa Arkistossa.  

6 §. 

Hra K.  v.  Bonsdorff luki seuraavat kaksi Ruotsin  val-
tioarkistossa  (kokoelmassa  A. Tauben  kirjoitukset hallitukselle)  
löytämäänsä asiakirjaa  vuodelta  1717,  jotka koskevat Pohjan-
maan oloja  Isonvihan  aikana.  

Effter som med störste förundran Jag måste erfahra och  
Hans  Durchl:t såssom den Commenderande Generalen, furst 
Gallitzen, huruledes invånarve utij Österbotten alt här tills, 
enär hans Stor-Czaariske Maij:tz, wår allernådigste Käijssares 
oeh Herres troupper der på orthen kommit, deras huus oeh 
hem förlåtit, tagandes sin undanflyeht utij Skogar, hwarmedelst 
Jag Landshöfding och Grefwe  Douglas  är fÖranlåten vorden, 
härmed samptel:n hwar oeh  en  Inwånarne utij Österbotten,  af  
hwad stånd the  vara  måge, utij  Hans  Stor-Czaariske Maij:tz 
wår allernådigstt Käijssares och Herres hÖga nampn alfwar-
ligen igenom detta plaeat kunnigt giöra, att ingen  af  inwånarne 
utij Österbotten, då  Hans  Stor-Czaariske Maij:tz troupper der 
å ohrten komma, skall understå sig hereftter eller i tillkom-
mande tijder sitt huus oeh hem förlåtha oeh till skogen sig 
begifwa; derhoos dem oeh utij  Hans  Stor-Czaariske Maij:tz 
nampn tillseijes allt beskydd, så att ingen, hwarken Offieerare 
eller Soldater, sig skola understå dem något ondt att tillfoga, 
mindre  them  thet ringaste med wåld att bårttaga eller att 
plundra, uthan det skall hwar oeh  en  på  sine  hemman oeh utij  
sine  huus, så frambt de lijka med dhe andre Inwånarne här 
i Storfurstendömet  Finland  draga  alla  onera och betala thet 
som under min hand uthskrifwit  warder,  hermed och i kraftt  
af  detta beskyddade blifwa. Skulle oeh någon finnas der å 
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orthen  af  Präster eller andre Inwånare, hwilka hafwa något 
att klaga eller deras nöd hade att fÖrebringa, så skola dhe 
samma obehindrade fritt passera, på thet the theras klagan 
hoos de samma, hwilka  af  mig dijt på ohrten beordrade blifwa, 
förebringa och dem altså som  alle  andre Invånarn i detta 
Storfurstendömet kunde rätt wederfaras. Menas j fall hädan-
effter någon, ovärdig  Hans  Stor Czariske Maij:t höga Nåde, 
sig skulle understå, wijd  Hans  Stor Czariske Maij:tz trouppers 
ankomst  sine  huus och hem förlåtha eller till Skogen willia 
taga flychten, oeh den samma 'ertappas, så skall  en  sådan ieke 
allenast såssom een Öfwerträdare oeh fÖracktare  af  Hans  Stor 
Czariske Maij:tz hÖga Nåde ansees, uthan och all dess Egendom 
och gods förlustig och han till lijf oeh lefwerne straffad warda. 
Fördenskulld på det Jnwånarne hwar och een utij Österbotten 
sådant måste erfahra oeh ingen sig i framtijden må uhrsäehta, 
att det dem eij witterliget warit, så  warder  samptel:e Präster-
skapet der å ohrten, wijd undwijkande  af  et  Exemplart Straff, 
anbefalte, detta Patent  3  Sönnedagar hwar effter  annan  uthaf 
Predikostolarne Offentligen att opläsa, hwareffter altså hwar 
och  en  sig hörsamligen hafwer att rätta och aekta sig för 
skada. Gifwen i  Åbo  d.  17  Junij åhr  1717.  

Gustaff  Douglas.  

Sigill. 

Effter  Hans  Stoor Czariske Maij:ts Befallning, uppå höge 
eommenderande Hr. Generalens ordres är tillijka med hög-
borne Hr. Grefw(en) oeh Landzhöf:n öf:r Stoorfurstendömet 
Finlandh Gustaff  Douglas  iag till detta landet eommenderad 
oeh till  en  Lag Man öf:r Österbotn och Cajana Borgz lähn 
anförordnadh worden. Giör här med fördenskull witterl:t allom 
dem, som i detta landet oeh dess underliggiande Städer oeh 
Sochnar byggia och  boo,  Jnwåhnarne  af alla  Ståndh, Präster-
skapet, Civil-Betiente, Bårgare och Bönder jämte den öfriga 
allmogen på landet, at iag till den ändan här å orthen affärdad 
är uthaf hans Stoor Czariske Maij:tt, så wähl Regeringen som 
Justitien i landet handhafwa, som oeh hans  Stora  Smorde 
Maij:tts höga interesse och  revenuer  i riehtighet at föran-
ställa. Oeh såssom detta landet [:klagan wärdt:] igenom den 
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långwarige oeh ännu påstående grufwelige Krigzlågan är 
råkat uti  deeadence  och sålunda alt mehr och mehr uti  et  
hand- oeh rådlöst obeståndh, så at hwarken någon synd, orätt 
oeh öfwerwåld å någondera sijdan hämmad ell:r afstraffåd wor-
det ell:r någre Cronones uthskylder kommet till  en  wederbörl. 
proportional riehtighet, så haar höge Öfwerheten  af  Christe-
ligit behiertande altsammans så skicka oeh den nådige anstalt 
foga behagat, at desse genom  Hans  Stoor Czariske Maij:tts 
Segersamme wapn underkufwade Länder måtte wijdh sina förra 
stadgar maintnerade och effter Kongl. Maij:tts  af  Svärige lag 
oeh Reglementen gouvernerade warda, så at i hwar Soehn  en  
skickel. lendz Man och öf:r hwar  3 en  fougde skall bestält 
warda. Hwilcket alt med mehra landsens befindtl. Ständer  
af  den för mig upsatte  instruetion  fÖrnimmandes warda, då de 
sig här i Wasa Stadh d.  24  [:  will  gudh:] nästkommande Julii 
infinna skola, näml. Prästerskapet,  alla  Civil-Betiente, Ländz-
män, Skrifware oeh upbördzmän jämte  alla  der till elliest 
skickel. Persohner at afhÖra och med enade rådh Öf:r 
läggia, hwad till deras och  hela  landetz wählfärd tiena kan. 
Hwar wijdh man hwarjom oeh- enom, som sig affinna, sin un-
derdåniga devoire afläggia oeh hwad uppå Öfwerhetens wägnar 
anbefalt  warder  praestera, försäkrar hans Stoor Czariske Maij:tts 
nåde oeh huldhet jämte huus oeh hemfridh på sin egen orth 
at lefwa, byggia och  boo.  Skulle deremoth någon  af  dem, som 
detta räckia kan, med efftersättiande  af  en  sin undersåtelige 
plieht uthan genwördnadh och mothsträfwighet utheblifwa, 
stånde  sit  kast, betänekiandes doeh hwad praesent fahra oeh 
ofärd han öf:r sig oeh sin hemorth dragandes  warder.  Jmed-
lertijdh måste  en  oeh hwar på sin orth, Sochn och kyrekia sig 
anbefalt svara låta, at innom besagde  termin  en  richtig Röke-
mantahls oeh manskapz längd inrätta, hwar wijd observeres 
By, Bonde, Skatt effter repartition, uthsäde, manskap, hästar, 
Boskap, hemmanetz mantal (?) och nu fÖr tijden befindtl. till-

.stånd, och det samma ju förr ju hållre, på det sådant uppå 
mehr bemälte  termin  måtte förhanden finnas. Föllia oeh här 
jämte 2:ne Högborne Hr. grefw[en] och LandshÖfdingens Placa-
ter, hwileka wederbörandom till underdånig effterlefnadh lända 
skola. Och  warder  här med ännu itererat, at  alla  de som 
ängiar äga och något land innebesittia,  sit  hööslag med 
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största flijth afbärga, elliest warda de sig i största skada och 
olust . genom bristens upfyllande bringande, effter som i Plaeatet 
förmält  warder.  Skola fördenskuld  alla,  som på Öfwerhetens 
wägnar något åligger,  en  noga upsieht hafwa, huruledes sådant 
alfwarsaml.  warder  effter kommit. Man hoppas och vill för-
moda, det  alla  i gemehn och hwar och  en  i synnerhet  af  detta 
landzens Jnbyggiare warda här utinnan och öf:r alt sin un 
dersåteliga plicht, tro och ömhet om sin egen wählfärd bewij-
sandes; hälst såssom alt detta endast oeh förnemligast  af  Ma-
jesteten i höga Nåder till detta älende landetz  eonservation  är 
uthsedt, kunnandes sig och  alla  hoos oss om  et  Christeligit 
och raisonabelt  sinne  tillförsee. 

Detta  alla,  som wederbÖör, hafwa sig till skyllig effter-
rättelse at ställa, hwarföre oeh detta ordentel. å  alla  Predij-
kostohlar skall publicerat warda, på det ingen uti sin  ignorance  
måtte framdehles hafwa tillfälle at sÖkia sin excus oeh ur-
saak. Gudi Befallet  af  Waasa d.  5  Juli  1717. 

Otto Johan Tiesenhausen.  

P.  S. Warder  oeh här med engång fÖr  alla  antydt, det 
måtte  alle  Patenter oeh Öfwerhetz påbudz skrifter wijdh 
kyrckiorne straxt uthan uppehåll afeopieras och så wijdare 
genom natt och dag fÖrsättias Lendzman ifr. lendzman, effter 
som eursus blif:r anordnadh, oeh måste allestädes ofwan uppå 
förteknas, när det ankommit oeh afgådt, så at sielfwe orgina-
lerne sådane komma till Cancelliet tillbakas, effter högb:ne Hr. 
grefw- oeh Landzhöfdingens der om gifna skrifftel. ordres. 

[Finnes anteeknadt, att detta bref ankom till Kroneby  9/7  
och afgiek  10/7,  till Gla Karleby  10/7  och afgiek  s.  d. norrut, 
till Loehteå  11/7,  till  Kalajoki  13/7i  till  Pyhäjoki  13/7  oeh afgiek  16/7  
om morgonen, till  Siikajoki  20/7  om aftonen oeh afgiek  21/7  bit-
tida om morgonen norrut].  

7 §. 

Hra esimiehen ehdotuksesta Seura päätti Ruotsin valtio-
arkistosta kopioittaa kokoelmiinsa luettelon niistä kruunun-
tiloista, jotka Suomen aatelisto Kustaa Vaasan aikana osta-
malla tahi muulla tavalla oli itsellensä hankkinut. 
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8 .§. 

Vapaah.  E. G.  Palmén. ilmoitti vastaisten tutkijain varalle 
Seuran pöytäkirjaan merkittäväksi, että hän oli yksityistä tar-
koitusta varten itsellensä hankkinut täydelliset kopiat niistä 
kylvöä ja satoa koskevista tiedoista, joita papisto kaikista Suo-
menmaan osista vv. 1802, 1803, 1804, 1805 ja 1806 Ruotsin 
tilastolliselle keskusvirastolle lähetti. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 

Kokous 30  p.  lokak. 1896. 

Saapuvilla olivat: esimies hra  J.  V. Ruuth, hrat  E. G.  
Palmén,  K. G.  Leinberg,  K.  Grotenfelt,  Aug.  Hjelt ja allekir- 
joittanut. 	 - 

1 §.  

Kokouksessa  24  p. syysk.  1896  pidetty  pöytäkirja  luet-
tiin oikaistavaksi  ja  hyväksyttiin.  

2  

Ilmoitettiin seuraavat  kirjalahjat:  
Suomenmaan virallinen tilasto.  XVIII. Teollisuustilastoa.  

11. Vuodelta  1894.  Edellinen  ja jälkimäinen osa.  Helsinki 1896.  
Suomenmaan virallinen tilasto.  XVIII. Teollisuustilastoa.  

12. Vuodelta  1895.  Edellinen  osa.  Helsinki 1896.  
Finsk militär tidskrift. Femtonde årgången. H. VIII— 

IX  sekä  X. Aug.—Sept. ja . Oktober.  1896.  
- 	Tidskrift utgifven .af Pedagogiska Föreningen i  Finland.  
XXXTTT  1896. 2.  

Handlingar rörande Messenierne.  (Johan  j-  1636  och 
Arnold j  1651).  Meddelade af K. G. Leinberg. 

Finske studerande vid utrikes universiteter före  1640  af 
K. G. Leinberg. 
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3 §. 	- 

Hra  Aug.  Hjelt otti puheeksi Historiallisen Arkiston vas-
taisen toimittamisen ja ehdotti mainitun julkaisun painatus • -
työn . jouduttamiseksi, että jokainen siinä julaistava eri kirjoi-
tus samoinkuin pöytäkirjatkin varustettaisiin omilla sivunume-
roilla, jotenka kirjoitusten ei tarvitseisi odottaa toisiansa, vaan 
niitä voitaisiin useampiakin yhtä aikaa painoon panna. Myös-
kin piti ehdottaja 'suotavana, että vastaisia Arkiston vihkoja 
painettaessa käytettäisiin pienempiä tyyppejä ja kapeampia 
välikkeitä, sillä siten saataisiin enemmän tekstiä mahtumaan 
sivuille, kuin ennen. Näitä ehdotuksia kannatettiin  yleensä, 
mutta lopullisen päätöksen tekeminen niiden johdosta jätettiin 
kuitenkin johonkin seuraavaan kokoukseen. 

4 §. 

Hra  Aug.  Hjelt esitti useita  H. G.  Porthanin eri henki-
lÖille Ruotsiin kirjoittamia kirjeitä vuosilta 1788-1804. Tär-
keimmät näistä kirjeistä, joiden alkuperäiset kappaleet säilyte 
tään Upsalan yliopiston kirjastossa, päätettiin julaista Histo-
riallisessa Arkistossa yhdessä Seuran haltuun aikaisemmin 
jätettyjen Porthanin elämäkertaa ja työtä valaisevien tietojen 
kanssa. Myöskin päätti Seura vastedes tapahtuvaa julkaisua 
varten hankkia kopiat Porthanin  K.  F. Mennanderille kirjoitta-
mista kirjeistä, joita kaikkiaan (vuosilta 1772-85) ilmoitettiin 
Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa olevan 37 kappaletta 
käsittävä kokoelma. 

5§. 

Vapaah.  E. G.  Palmen esitti seuraavat tiedot Duncan-
suvusta. 

Suku Duncan Suomessa. 

Itä-Suomessa suuret alueet aikoinaan ovat kuuluneet omis-
tajille, jotka kantoivat skotlantilaisen  Duncan  nimen ja luulta-
vasti polveutuivat jostakin kolmenkymmenenvuotisen sodan ai-
kuisesta soturista.  Olen  ennen antanut tästä suvusta tietoja, 
(Hist. Arkisto,  XIII,  siv.  127, 128),  ja tahdon tässä muistuttaa, 
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että olot suvun hallitseinalla alueella eivät aina olleet parasta 
laatua, joten epäkohdista  on  ollut historiassakin puhe, (vert. 
Hist.  Ark. VI, s. 274-277, XI, 455-485;  Odliner,  Sveriges 
politiska  historia  under  konung  Gustaf  III:s  regering,  301, 
302, 337, 338  y.  m).  Nuo Cronstjernan rälssiin kuuluvat tilat, 
jotka ajaksi kävivät Vegesackin ja Diepenbroekin nimellä, tu-
livat vapauden aikana  Duncan-suvun haltuun, josta ne sitten 
ovat siirtyneet muille suvuille, Porthaneille,  von  Fieandteille, 
Arppeille,  von  Sehantzeille  y.  m. On  syytä tähän koota muu-
tamia tietoja näistä sukulaisuussuhteista, jotka painetussa kir-
jallisuudessa eivät ole ensinkään selvillä, joskuspa aivan vää-
rin  on  esitetty, ja saan sitten samoin jättää Seuran pöytäkir-
jaan talletettavaksi erään Duncanin tekemät muistoonpanotkin. 

Ensimmäinen historiallisissa lähteissämme mainittu jäsen 
tätä sukua lienee Olaus  Michaelis  Duncanus (Akiander.,  Evan-
gelisk-lutherska fÖrsamlingarna  i Ingermanland,  s. 71, 95),  joka  
v. 1643  oli opettajana Kapriossa ja  1655  Narvan pastorina. 
Hänestä  en  tunne muuta kuin mikä tässä  on  sanottu, mutta 
arvattavasti hän oli seuraavan isä.  

Nikolaus  Olai Duncanus (Lagus, Åbo Akad.  matrikel  I, s. 
71)  tuli ylioppilaaksi Turussa  v. 1656  ja mainitaan olevan Re-
velensis. _Muuten  en  ole hänestä tietoja tavannut, mutta ei 
näytä mahdottomalta, että hän  on  ollut seuraavain Kaarle XII:n 
sodassa esiintyvien miesten isä.  

Nils Duncan  (Ennes,  Biografiska minnen  af  Konung  Carl  
XII:s  krigare,  I, s. 625)  palveli luutnanttina Fersenin rykmen-
tissä, tuli  v. 1704  vangiksi Narvan antautumisen kautta ja oles-
keli sitten vankina Tobolskissa.  V. 1722  hän sai eronsa maju-
rin arvonimellä. 

Eräs Botolf  Duncan  mainitaan samassa teoksessa (Ennes,  
I s. 416)  tykkimiehenä  („styckjunkare").  Hänkin oleskeli van-
kina Tobolskissa, mutta meni  v. 1720  venäläiseen palveluk-
seen. Lieneekö hän ollut edellisen kanssa sukua, sitä ei tiedetä, 
mutta lähellä  on se  olettamus. Sitäpaitsi  on  todennäköistä, että  
Nils Dunean  oli seuraavan veli.  

Gustav Duncan  (Ennes,  I, 684,  Könönen, Pälkjärven pitä-
jäs,  s. 94, 95,  Hist.  Ark.  XIII,  s. 127)  sotakamreeri, vangiksi 
tehty Narvassa  v. 1704,  oleskeli ensin Moskovassa ja alusta  v. 
1712  Tobolskissa kuten edellisetkin. Kun hän rauhan tultua 
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pääsi kotiin, oli hän Taskulassa (Lähellä Lappeenrantaa) posti-
tirehtöörinä, — joksi venäjänkielen taito arvatenkin johonkin 
määrin auttoi hänet.  V. 1724  hän osti paljon rälssitiloja Pälk-
järvellä;  v. 1739  hän taisi kuolla. Hänen vaimonsa nimi oli 
Elisabet  Lange.  Alahovin kartanossa lÖytyy vanha ja varsin 
huomattava muotokuva, jonka ruotsalainen maalari Joh. Joach. 
Streng  on  maalannut, ja  se  lienee tämän rouvan kuva.  

Gustav  Duncanin poika oli  Nils Gustav Duncan  (Könönen,  
s. 94, 95,  Hist.  Ark.  XIII  s. 127),  joka oli syntynyt  20  p.  mar-
raskuuta  1711  Moskovassa ja  v. 1712-1722  oli vanhempainsa 
kanssa Tobolskissa. Hän ei ole ollut ylioppilaana Turussa, mutta 
sai kasvatusta Räävelissä;  v. 1739  hän hoiti isänsä (isävaina-
jansa?) virkaa;  -1757  hän tuli kuninkaalliseksi sihteeriksi ja 
Ahvenkosken postitirehtööriksi. •  V. 1747  hän osti lisää Diepen=  
brockin  rälssitiloja Pälkjärvellä. Hän kuoli  23  p.  Huhtik.  v. 1771;  
Alahovin kartanossa löytyy hänenkin kuvansa. Tämä  Duncan  
oli kahdesti naimisissa, ensin  Susanna  Charlotta  Christiernin'in 
kanssa,  s. 1714,  j  1757,  joka  v. 1736-1747  oli naimisissa Tuk-
holman Jaakobin seurakunnan  komministerin  Erik  Geringiuksen 
kanssa;  v. 1761 Dunean  Forsbyn ruukissa nai Kaisa Brita 
Nohrström'in, jolle toiseksi mieheksi tuli  Erik  Filip Didron, syn-
tynyt  v. 1720,  ylioppilas  v. 1742  (?), tuomari Karjalan tuomio-
kunnassa ja kuollut  18  p.  Jouluk.  1784,  (Lagus, Åbo Ak. Matr.  
II, s. 15,  Ekbom, Berättelse  ang.  Wasa  Hofrätts  stiftelse, Öden 
och verksamhet,  s. 14).  

Tästä pariskunnasta antavat painetut lähteet tietoja, jotka 
ovat erehdyttäviä. Varmaa  on,  että  Dunean  ja Kaisa Brita 
Nohrström viettivät päänsä  v. 176.1,  sillä löyyty vanha runo, 
Salviuksen luona Tukholmassa painettu, jonka tätä tilaisuutta 
varten  on  tehnyt eräs  Wilhelm Reinhold  Falken,  ja siinä sa-
notaan muun muassa, että  Duncan  uudestaan meni naimisiin 
sekä että hänellä oli edellisestä aviosta lapsia. Wasastjerna 
ättartaflor,  I s. 379,  II s. 386  mainitsee rouva Duneania toisen 
kerran nimellä Catharina Brigitta Nohrström, toisen kerran Brita 
Nordström, ja Könönen  (s. 95)  luulee, että muka Duncanin si-
sar Katarina Elisabet oli Didronin kanssa naimisissa. Tällä  on  
kaiketi tarkoitettu rouva Dunean--Didronia. Mutta kyllä Dun-
canilla  on  ollut sisarkin, sen näyttävät hänen alempana pai-
netut omakätiset muistoonpanonsa, joissa puhutaan hänen sisa- 
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restaan rouva Printz'istä ja sisarentyttärestä rouva Hammar-
beck'ista.  

N. G.  Dunean'illa  on  ollut samanniminen poika  Nils Gu-
stav Duncan  nuorempi (Lagus,  II, s. 240),  joka tuli ylioppi-
laaksi  1777  ja kuoli  1780-luvulla. Hän ei ole kuitenkaan voi-
nut olla syntynyt  1760,  kuten mainitussa teoksessa sanotaan; 
kaiketi hän oli edellisestä aviosta syntynyt, siis ennen vuotta  
1758.  

Muita lapsia  on  N. G.  Duncan'illa ollut ainakin kolme, yksi 
poika Jaakko Juhana  Duncan,  synt.  1766  ja pienenä kuollut, sekä 
kaksi tytärtä. Niistä nuorempi,  Hedvig  Kristina  Duncan,  syn-
tyi  1771  ja kuoli Turussa  9 op.  Helmik.  1789  (Winter'in ko-
koelmat Valtioarkistossa sekä Abo Tidn. n:o  7  samana vuotena). 
Niinpä jäi Duncanin ja hänen vaimonsa perillisiksi ainoastaan 
heidän tyttärensä Katarina  Charlotta  sekä rouva Duneanin ty-
tär Didronin kanssa  Johanna Sofia.  

Katarina  Charlotta  Duncan  syntyi  21  p.  Joulukuuta  1763  
ja kuoli  17  p.  Marrask.  1834.  Hän oli kuulu kauneudestaan; 
maalattu kuva löytyy Alahovissa.  V. 1786  hän meni naimisiin 
tuomari  Henrik  Juhana Porthan'in kanssa,  (synt.  1753,  Karja-
lan tuomiokunnan tuomari  v. 1789,  laamannin arvonimen saa-
nut  v. 1791,  j  1  p.  Jouluk.  1796),  ja leskenä hän ja eversti  
Erik  Juhana  von  Fieandt  (synt.  1762,  j  1810)  viettivät häänsä  
v. 1798, (Lagos, II, s. 192,  Akiander,  Herdaminne  I, s. 430,  
Wasastjerna,  I, s. 379).  Edellisestä aviosta oli syntynyt vara-
tuomari  Nils Gabriel  Porthan,  jonka tyttäristä kaksi oli tehtaan-
isännän  Nils  Ludvig Arppen, ja yksi senaattori  A.  E.  Arppen 
kanssa naimisissa.  K. Charlotta  Duncanin ja Fieandtin lapset 
mainitaan Wasastjernan Ättärtaflorissa. Pääosa Duneanin räls-
siä meni perinnöksi Katarina  Charlotta  Duneanille ja jakaan-
tui sitten Porthaneille ja  von  Fieandteille. 

Toinen tytär,  Johanna Sofia  Didron, syntyi  6  p. Elok,  
1776  ja kuoli  28  p.  Tammik.  1831  sekä peri äitinsä naima-
oikeuden Pälkjärven rälssissä; meni  v. 1798  luutnantin, sittem-
min everstiluutnantti  J. E.  von  Schantz'in kanssa naimisiin (Wa-
sastjerna,  II, s. 386). Duncan  ja Didron sisarten lapsista tuli 
vielä kaksi pariskuntaa,  (Porthan  —  von Schantz  ja  von  Fieandt 
—  von Sehantz),  joten ilmankin sekavat sukulaisuussuhteet 
tulivat vielä omituisemmiksi.  

5 
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Tämän johdatuksen perästä pyydän saada tässä tuoda esiin 
muutamat muistoonpanot, jotka yllämainittu  N. G.  Duncan on  
tehnyt erääseen almanakkaan vuodelta  1766;  ne valaisevat suku-
laisuussuhteita ja kuvailevat myös miten siihen aikaan matkus-
tettiin, kun  Lovisan  tienoilta Karjalaan lähtiessä täytyi kiertää Sa-
vonlinna. Senaattorinrouva  M.  Arppe  on  jättänyt minulle tuon 
sattumalta säilynen vanhan kirjasen käytettäväksi. Sen väli-
lehclillä luetaan seuraava:  

Med Syster Printz,  Den 16  Febr. rest hemifrån sent om 
quällen, öfver natten på Anas för min Cursläda oeh skiutz 
skuld.  

Den 19  varit hos min Svåger i St.  Michel,  dit jag om 
middagen förut anländt: den  20  på Joekas Prästegård hos H.. 
Kyrekioherden Poppius ifrån Morgon til quällen: Och den  24  
om fÖrmiddagen lyckeligen oeh väl, Guds Namn vare ära oeh 
prijs, anländt til min gård i Pelgjerfvi, hvarest den  26  bör-
jades med skattläggningen  af  Pelgjervi, och ända til den  6  
Martii, då den slÖts, eontinuerades.  

Den 7  Martii reste iag til Tochmajervi och Ilomantz, var 
in på Präste gården hos H. Kyrekioherden  Johan  Fabritius,  
som var ganska sink oeh svag, samt reste genom natten til 
Konnonemi och Hindr. Ahlholms änckia, hvarest skattlägg-
ningen d.  8  börjades. 

D.  9  var Söndag. 
D.  10  fortfohrs oeh d.  11  resandes mot quällen til  Lae-  

hekoin uti Eimisjervi: derifrån til Maukula och Pirtjervi d.  12.  
Hos Jöran Pumalain nattläger oeh d.  13  til Kuxenvara, sedan 
iag fÖrut ätit aftonvar hos gamla Probsten Norrgreen: Hos  
Anders  Rattij var skattläggnings quarteret, den  14  oeh  15  Martii 
skattlades byarne Kuxenvara, Ondronvara, Melasaalgae, och Naeh-
vonemi.  Den 16  SÖndag.  Den 17.  Måste iag fortfahra med 
skattläggnings angelägenheterne och ma-kirjat.  Den 18  om 
morgonen tilbakars til H. Probsten Norrgreen vid Kyrckian 
hvarest iag öfver middagen quarhölls, oeh fohr til Maukula, 
hvarest iag igenom Libelitz fiek min k.  Kaisa  Britas bref: än 
samma quäll til Pirtjerfvi oeh  Risto  Hovinen, där nattläger, 
och d.  19  Martii til Konnonemi hös Jöran Pessoin: här natt-
läger, och d.  20  eftermiddagen tilbakars til Thomajerfvi, re- 
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sandes  hela  natten uti ganska svårt före.  Den 21  Martii vid 
passagen igenom Thomajervi, fingo vij på vägen veta, at 
Kyrekioherden  Fabritius  med dÖden afgått om onsdagen förut 
eller den  9  (lue  19)  Martii. 

Om eftermiddagen den  21  Martii kom iag hem til gården 
i Pelgjerfvi, oeh sedan giordes anstalt til återfärden åt Abbor-

'forss: den  26  stod iag fadder med Syster Printz hos Pastor 
Alimenius för hans lilla dotter, kallad Caisa  Brita:  Och den  
29  Martii, på Påskafton, skiedde återresan ifrån min g[ård] 
i Pelgjerfvi til Ab[bor]forss: Gud låte alt gå lyckeligen och väl.  

Den 28  Martii kom  Michel  Hirvoin tilbakars ifrån Abbor-
forss med bref  af  min k: hustro.  

Den  •  27  sålde iag til Hinr.  Ahlholm  i Klostarinvara By  
30  t:r Råg å  60  d. k:r tunnan at betala  900  d. vid [Cr]ono 
Liquiden i Lo[v]isa midsommarstiden; och de Öfrige  900  d_ 
eller resten  Anders  mässo tiden innevarande åhr.  

Den 2  April' eller 4:de dag Påsk kom iag tilbakars til St_  
Michel  oeh var Öfver Natten hos min Svåger där städes.  Den 
3  dito eftermidd. fortsattes återresan derifrån. den  5  April 
råkade iag emellan Jala oeh Lötila min  Bond Anders  Ahlholm  
ifrån Klostarinvara, som lemnat,  sit  lass uti Tillala, hvarifrån 
iag det med skiutz lät föra til Abborforss, oeh kommer han at 
derföre betala  12 	i skiutz samt de resterande  9  Cappor 
korn med  1/2  tunna. i. 

Om natten emellan den  5  och  6  kl.  2  om Morgonen, kom 
iag ändtel. väl och Gudz Namn vare ära, lyckligen hem til de 
mine, betalandes dubbel skiutz ifrån Svenskby.  

Den 12  Maii måste iag infinna mig efter Uppmans stäm-
ning, til  et  urtima ting i Laptraesk, hvarest ordförande härads 
höfd:  Gripenberg  androg sielfmant jäf emot sig, och reste iag 
således d.  13  åter hem.  

Den 15  Maii var Magistratens och Borgerskapets bal i 
Lovisa på Sophias dag;  hvaraf den  Kong'.  Danska Cronprin-
tzessan bär namnet.  

Den 17  säger sjuttonde Jiinii blef min k. hustro .kl. 
emellan  11  och  12  om Natten Gudi 'of! lyckl. förlöst ifrån 
sin lilla täeka Börda, oeh jemte mig fägnad med  en  kiär oeh 
välskapad Son, 'Elen i det hel. dopet, som  af  herr Pastor 
Ekdahl på vår 'tredie Böndag efter sluten Gudz tienst, här i 
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Crono-Posthuset förrättades, blef kallad:  Jacob Johan:  Gud 
låte denna min Son växa til i ålder, Nåd och visdom! Fadd-
rarne, som stodo d.  20  Junii til des dop, voro: Lieut: Cha-
tellovitz och des Fru, som hÖll barnet:  Inspect:  Niselius oeh 
des Fru, siuk oeh från varande, i hvars ställe Fru Ekdal stod 
min Svåger, Bruks-Patronen  Jacob  Boisman, oeh min  k. Syster-
dotter, Fru Hammarbeek, i hennes ställe: Fru Munsterhielm. 
Postmäst.  Br.  Hammarbeck oeh  Mademoiselle Anna  Stina  
Gustaffson, samt Fänrichen  Br.  Gustaff Printz för min yngsta 
Svåger, auseultanten  Johan  Nohrström.  

Den 19  Julii  1766  var herr Generalen oeh Riddaren 
Baron Ehrensvärd hos mig til middag, jemte någre Hhr. 
Offieerare.  Den 14  Augusti. kom herr Öfversten, Envoyén och 
Riddaren Baron  Carl.  Ribbing if:n  Sverige  hit til Gräntzen, 
spisade middag, höll hos mig nattlägret oeh andra middagen 
d.  15  Augusti til godo, . samt fohr sedan öfver gräntzen til 
Wiborg oeh Petersburg. På des trägna begiäran nödgades iag 
giöra sällskap til . Wiborg, och ända til Sunnanoya,  45  verst 
på andra sidan om Wiborg hvarifrån iag den  22  Aug. hem-
kom.  Den 18  om quällen skildes vij åt i Sunnanoya, och 
anlände Herren d.  19  Aug. til Petersburg.  

Den 27  Augusti reste iag med min k: hustro oeh Syster 
dotter samt lilla Påcke til Kpumenegård, at spisa middag hos 
H. Handelsmannen  Bror  Naht, oeh roade mig til d.  29  hos 
honom, då iag eftermiddagen åter reste hem til Abborforss, 
och anlände om quällen kl.  8.  Kongi. Fästnings Commissionen 
nbl. Herr Generalen Grefve Friedr. Hessenstein, ordförande, 
därnäst Schoutbynachten Falekengreen, Öfverstarne Arbin,  
Charpentier,  och Grefve Friedr. Posse, Öfverste Lieut. Spreng-
port, des  Bror  Capitainen Sprengtport, Condueteurerne Glan-
senstierna, Cronstedt, Mohrenson, oeh Krigs Fiscalen, nu 
Deputationssecreteraren' Pontelius. Sedan de här legat öfver 
natten, om fÖrmiddagen d.  30  Aug. -de märckvärdigaste ställen 
här på gräntzen med Lång- oeh Lill-Broarne 'besichtigat, samt 
spisat hos mig middag, fortsattes  af  Kg.  Fästnings Commis-
sionen resan til Kuskåsk och StrÖmfors Bruk, samt så vidare 
längst med Gräntzen til Hirvikåski och Keltis, derifrån til 
Savolax, St.  Michel  oeh Pumala Sund. 
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Den 5  September til middagen anlände herr  General 
Quarter  Mästaren oeh Öfversten samt Riddaren Wirgin, med 
H. Majoren  Röök  oeh  secret.  Dalin  hit til Abborfors, kom-
mande ifrån Anianpeldo oeh Keltis.  

6  §. 

Hra K. G. Leinberg  antoi seuraavat tiedot  Daniel  Hiortista: 

Angående hjelten  Daniel  'Hiort i J. J. Wecksells skåde-
spel  af  samma namn ha hos oss biografiska notiser, förutom i 
Biografinen nimikirja, meddelats i .  F. W.  Pippings „Historiska 
Bidrag till Finlands Calendariografi", första och andra styeket  
(se  Bidrag till kännedöm  af  Finlands Natur och  Folk  häftet  
1,  sidd.  24-27,  och häftet  4,  sidd.  57-58),  äfvensom i  W.  La-
gus' uppsats i XV:de häftet  af  Finska Vetenskapssoeietetens 
Förhandlingar, sidd.  99-109.  I Pippings afhandling hänvisas 
till oeh ingå jämväl utdrag ur handlingar, 'underteeknade  af  
Daniel  Hiort. 

Vidare förekomma i -Waaran€ns Urkunder II, sid.  267,  
tvenne akter beträffande D. Hiort, då han uppehöll sig i  Åbo  
den  9  november  1606  på återväg till  Stoekholm  från sin färd 
till Moskwa, dit han varit sänd i svenska regeringens ärender. 

Dertill finnes ännu i  Historiallinen Arkisto,  XT,  sidd.  414 
—415,  publiceradt ett mycket upplysande dokument från  1614,  
undertecknadt  Daniel  Hiort, deri denne hos dåvarande enke-
drottning  Christina  till vinnande  af  vissa förmåner anhåller 
om hennes bemedling hos kunglig Majestät. 

Till dessa publikationer torde här få tilläggas fÖljande 
anordning  af  ståthållaren i Wiborg  Arvid  Tönnesson  Wilde-
man fÖr mester  Daniel  (Hiort) och nedanstående egenhändiga 
qvittens  af  D. Hiort, affattade under dennes ofvannämnda resa, 
då han såsom sändebud var på väg till Moskwa.  Den  fÖrra 
akten, ingående bland Tilläggshandlingar i Finlands Statsar-
kiv under  N:o  64,  bl.  53,  har följande lydelse: 

Ähr Min befalning opå K. M:ttz wegne Madz Bertilsson thet 
i latte Mester  Daniel  bekomme på resan till Rijsslandh Rijkzdaler 
tolf star och  Anders  Tolck Rijkzdaler tije stycker efter de seije att 
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H. K. M:tt hafuer dem tilsagt dhet här att bekomme, huilche 
dem bör eder quittere. Datum den  6  Augusti Åhr  1606.  

Arffued 
Töneson mpr.  

Den  senare skrifvelsen, hvilken förekommer i samma arkiv 
under  N:o  5880,  bl.  72,  lyder: 

Denn  10  Augusti Ahr etc.  1606  ähr Jagh  Daniel  Hiort samptt 
medh Berntt Neymantt hijt till Kiwineb med wårtt medfölie an-
kommen, och haffue både till förtäringh här öffuer Nattenn, så-
som och medh thett wij haffue tagett mz oss till Rysse gränsen, 
att Trachtere Baiorerne medh; fäår —  2  st:r, Öel —  1  T:na, Smör 
—  1/2  LU, brödh —  2 LS  och qvitterer iagh samme  Hans  Wonukaime 
medh dene min egen handskrift. Till wisso med egen handh skriff-
uit och vnderskriffuit. Datum ut  supra  

DAniel Th. Hiort.' 	 Bernhartt Neyman.  
Anders  Persson  Rysstolk. 	- 

I anslutning härtill torde följande egenhändigt skrifna 
Kvittens  af  D. Hiort befinnas förtjent att här in extenso åter-
gifvas ur Finlands Statsarkiv,  N:o  5866  bl.  133,  enär hos  Pip-
ping  endast några ord äro anförda ur denna akt:  

Den  stormächtige Högborne Furstes oeh Herres Herr Karll 
Sweriges Göthes och Wendes Konung och Arf furste, Hertigh till 
Suderman veland Närike och Wermelandh, Min Nådigste Konungz och 
Förstes troplichtige tienere och på dette åhr Vtthskickade  Post  
till Muschawum mz breff till  Hans  Zarske Högheett ifrå Stocholm, 

Jag  Daniel  Th. Hiort Bekenner och gör här witterligitt, dett 
iag till thärepenninger ifrå Wiborg och till Åbho anammatt haffuer 
aff Slotzfogdenn Peder Heningsonn effter Ståthallarens  W.  Arffuid 
Tönesonn till Tiusterby befalningh Peningar  16  Daler på fire 
hestet och quitterer honom med denne min Handskrift vdi Wiborg 
giffuidh denn  21  Octobris Åhr etc.  1606.  sampt mz egen hand vnder- 
skriffuit 	

DAniel Th. Hiort mpr. 

Ännu må här intagas tvenne attester af  Daniel  Hiort, 
hvilka hänföra sig till ett honom under våren  1605  meddeladt 
uppdrag, som dock var af mindre vigt, än hans fÖljande år 
verkställda Moskovska resa.  De  förekomma i Finlands Stats- 
arkiv  N:o  3519,  bladen  17  oeh  26,  samt lyda: 
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a) Oppå thenn reese som Migh  Daniel  Theodro Hiort aff the 
wälborne Herrer Commissarierne  1)  till Rijsse Gränsenn, som nu vdi 
Wiiborgh stadde ähre, på lagd ähr, att  lathe  förskaffe all Are-
steredt spanmåll ifrå  Helsingfors  och Borgo till Narffue befästing, 
Så haffuer iag vttaget aff wälbördig  Salomon  Jonnssonn  2)  till Skieps-
folkzens behoff på Helsinge Hiortenn fetalier, Oell een T:na, Smör 
itt halft it, bröd fäin  re,  tiäre till Lodien  1/2  T:na, Att detta så 
vdi sanning ähr vnder mitt eget Sigel. 

DAniel Theodorus Hiortt 
P. Laureatus mpr. 

(Sigill.) 

b) Hafwer Jag  Daniel  Hiortt legat till gäst hoss wällachtigh 
Hindrich  Heideman 3)  vdi  Borgå  4  dagar sielff tridie, och ähr honom 
derföre skijldig tuå Daler och derhoss anammatt til Skiepsfolksens 
behoff salt  2  E, för  14  öre, Huilkett befalningzmannen dher sam-
melstädes Wälbördig  Salomon  Jonsonn skall wärden betala. Till 
wisso vnder mitt Signett vdi Borgo denn  24  Maij Åhr  1605.  

DAniel Thedorus Hiort. 
( Sigillet väl bibehållet.)  

7 §. 

Allekirjoittanut esitti _ otteita Korsholman maaherran-viras-
tosta 1720-luvulla Kajaanin vöutikunnan virkamiehille lähete-
tyistä kirjeistä, jotka erityiseen nidokseen sidottuina olivat 
säilyneet Paltamon pitäjään Sutelanperän talossa. Nämät tie-
dot päätti Seura painattaa Historialliseen Arkistoon. 

8 § 
Hra  Aug.  Hjelt jätti Seuran kokoelmiin säilytettäviksi 

valokuvat 'kahdesta Norjan tuntureilla v. 1718 surmansa saa- 

')  Enligtj ett qvitto  af  Kon. Carls i fråga varande „ fulmijndighe 
vthskiekadhe Commissarier till Rijske Gräntzen", dat.  Sibbo  länsmans-
gård den  30  Martij åhr  1605,  voro desse: Jören Claesson till Bijbij och  
Boo  Ribbing till Säbij  (F. S.  N:o  3519,  bl.  20).  — Riksrådet  m. m. Bo 
Svensson  Ribbing, (*  1560, 1640)  var, enligt Anreps Ättartaflor, Kom-
missarie till Fredsverket med Ryssland  1605. 

2) Salomon  Jonsson var fogde i Raseborgs och  Borgå  län.  
3) Hindrich  Heideman  synes varit borgare i  Borgå.  Jfr  F. S.  N:o  

3519,  bl.  168.  
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neiden karoliinien muistoksi pystytetystä patsaasta, joista toi-
nen  on  pystytetty Enaforsin tienoille heti tämän onnettoman 
tapauksen jälkeen; toinen taas, jota Suomalaisetkin keräyksil-
lään avustivat, muutamia vuosia sitten Dufedin luokse Jämt-
lantiin. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 

Vuosikokous 9  p.  marrask. 1896. 

Saapuvilla olivat: esimies hra  J.  W.  Ruuth, hrat  G.  Z.  
YrjÖ-Koskinen,  J. R.  Danielson,  E. G.  Palmen,  M.  G.  Sehy-
bergson,  K.  Grotenfelt,  C.  v.  Bonsdorff,  Aug.  Hjelt ja allekir-
joittanut sekä provasti  F.  Nordlund.  

1  §. 

Herra esimies piti esitelmän Satakunnan asutusoloista 
keski-ajalla, joka esitelmä tulee Historialliseen Arkistoon pai-
nettavaksi.  

2 §. 

Allekirjoittanut luki seuraavan vuosikertomuksen: 

Vuosikertomus marrask.  9  p.  1896.  

Kun tarkastaa Historiallisen Seuran vaikutusta tänään 
umpeen kuluneen vuosikauden aikana,  on  myönnettävä, että 
Seuran toiminnan näkyväiset tulokset viime vuodelta eivät ole 
niin runsaat, kuin usein ennen työvuoden päättyessä.  Koko  
viime vuoden kuluessa ei Seura näet ole saanut valmiiksi 
muita julkaisuja, kuin jälkimmäisen vihkon Historiallisen Ar-
kiston XIV:ttä osaa, joka tänään valmiiksi painettuina arkkeina-
on Seuran jäsenten nähtävänä. Tämä verraten vähäinen jul-
kaisutyÖ ei kuitenkaan johdu siitä, että Seuran keskuudessa 
olisi entistä laimeammin työskennelty sen tarkoitusperän saa-
vuttamiseksi, jonka Seura  on  tehtäväkseen asettanut. Päin-
vastoin  on  Seura nyt päättyneenkin vuoden kuluessa, jatkaen 
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edellisten ajanjaksojen työtä, kokenut Toimiensa ja varojensa 
mukaan eteenpäin viedä kotimaisen historian tutkimusta, jonka. 
alalla Seuran on määrä isänmaallista tiedettä edustaa. Viime 
vuonna ei kuitenkaan ole ehditty enemmän valmista saada 
ensiksikin siitä syystä, että ne toimitukset, jotka Seura aikai-
semmin on päättänyt saattaa julkisuuteen ja joista edellisissä 
vuosikertomuksissa on mainittu, eivät vielä ole valmistuneet 
etupäässä sen vuoksi, että näiden julkaisujen toimittajat virka-
velvollisuuksiltansa ja monilta muilta toimiltansa ovat saaneet 
tilaisuutta käyttää Seuran tarkoituksiin vaan vähäisen osan 
aikaansa ja työtänsä. Ne uudet julkaisut ja muut kotimaisen 
historian tutkimusta edistävät toimet, joihin Seura viimeksi 
kuluneen tyÖkauden aikana on päättänyt ryhtyä, ovat taas laa-
juudeltaan sitä laatua, ettei niiden perille saattaminen ole voi-
nut tulla suoritetuksi yhden vuoden, ahtaissa rajoissa. 

Näistä uusista julkaisuista on ensi sijassa mainittava, että 
Seura viime vuoden kuluessa on päässyt tilaisuuteen jatkaa, 
.Turunyliopiston konsistoorin pÖytäkirjain painattamista, joka 
työ 9 vuotta on ollut keskeytyneenä, aina siitä saakka, kun 
tämän julkaisun toinen osa v. 1887 valmistui. Mielihyvällä 
näkee varmaan jokainen kotimaisen historian ystävä, että 
maamme 1600-luvun sivistysolojen tuntemiselle runsaat ja tär-
keät ainekset, jotka ovat kätketyt yliopiston vanhoihin ja jokai-
sen käyttäjän käsissä yhä häviäviin pöytäkirjoihin, lähimmässä. 
tulevaisuudessa saatetaan julkisuuteen. Tämä lopullinen pää-
määrä, joka tarkoittaa näiden pÖytäkirjain kokonaisuudessaan 
painattamista ainakin Isonvihan aikoihin saakka, tulee lähem-
mäksi nyt puheella-olevan uuden julkaisun kautta, joka käsit-
täen pöytäkirjat vuosilta 1664-71 on suunniteltu tulevan yhtä 
laajaksi kuin edelliset liaksi osaa. Erityisellä kiitollisuudella 
pyytää Seura.  mainita, että tämän kolmannen osan julkaisemi-
nen on käynyt mahdolliseksi ainoastaan sen kautta, että Suo-
men yliopisto, käsittäen puheenalaisten pöytäkirjain yleisen 
sivistyshistoriallisen arvon ja mikä merkitys niillä erittäin on 
vastaisuudessa kirjoitettavalle yliopiston omalle historialle, au-
liisti on Seuran pyyntÖä noudattaen myÖntänyt varoja tämän 
osan painattamiseen. Julkaisutyö on uskottu maisteri Harald 
Dalströmille, jonka toimesta teoksen neljä ensimmäistä arkkia ja 
ovat painovalmiina. 
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Seuran tämänvuotisista julkaisutöistä puhuttaessa on tässä 
vuosikertomuksessa mainittava, vaikka asia jo ennenkin on 
puheena ollut, että  prof.  E. G.  Palménin monivuotiset talou-
delliset ja tilastolliset tutkimukset 1500-luvulta tämän vuoden 
kuluessa ovat edistyneet siihen määrään, että niiden tuloksia 
on alettu painattaa. Tällaisia tutkimuksia • varten Seura on 
päättänyt aloittaa erityisen julkaisu-sarjan Historiallisen Ar-
kiston kokoa, nimellä „Tutkimuksia Suomen taloudellisista 
oloista Vaasan hallitsijain aikana." Sen ensimmäistä vihkoa,  
prof.  Palménin tutkimusten tulokset käsittävää „Tutkimuksia 
muinaisen Huittisten oloista 1540-1640", joka on laskettu tule-
van 12:n painoarkin kokoiseksi, on 6 ensi arkkia painosta val-
mistunut. 

Isänmaallisen historian vastaista tutkimusta suuressa mää-
rin helpoittava on kerran toteutuneena se työ, jonka Seura 
viime vuoden kuluessa on alulle pannut, päättäessään  prof.  
K. G.  Leinbergin ehdotuksesta ryhtyä ottamaan selville ja 
keräämään sellaisia ulkomailla julaistuja kirjateoksia ja kart-
toja, joissa on tietoja Suomen maasta ja kansasta. Tämän vai-
kean ja laajaa kirjallisuuden tuntemista edellyttävän tehtävän 
suorittamiseen on Seuran pyynnÖstÖ luvannut kirjallisuutta 
koskevilla tiedonannoilla arvokasta apuansa vapaaherra  A.  E.  
Nordenskiöld, jonka hallussa tähän kuuluvaa kirjallisuutta jo 
-on melkoinen määrä, kuitenkin sillä ehdolla, että Seuran on 
.ensin otettava selville ja hänelle toimitettava luettelo siitä, mitä 
tämäntapaista kirjallisuutta meidän maamme kirjastoissa ennes-
tään lÖytyy. Tämän johdosta on Seura pyytänyt Suomen his-
toriallisen lähdesanakirjan toimituskuntaa kohdistamaan työnsä 
siihen suuntaan, että nämät tiedot mitä pikimmiten saataisiin 
kootuiksi. 

Pitäen silmällä toivottavasti lähimmässä tulevaisuudessa 
kirjoitettavaa  H. G.  Porthanin elämäkertaa, on Seura vast'edes 
tapahtuvaa julkaisua varten päättänyt hankkia köpiat hänen  
K.  F. Mennanderille kirjoittamistansa. kirjeistä, jotka säilyte-
tään Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa. 

Olkoon tässä myÖs mainittuna, että maisteri Samuli Koski 
on Seuralle jättänyt tulokset niistä kansallisia oikeustapoja ja 
oikeuskäsitteitä koskevista tutkimuksistaan, jotka hän Seuran 
myöntämillä matkarahoilla kesällä 1895 on tehnyt Pohjois- 
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Hämeessä ja Pohjois-Savon länsiosissa. Nämät ensimmäiset 
tutkimuskokeet meidän maassamme tähän saakka ihan uudelta. 
alalta tulevat Seuran päätöksen mukaan Historiallisessa Arkis-
tossa julaistaviksi. 

Seuran toimituksista  on  viime vuoden kuluessa, niinkuin 
jo tämän kertomuksen alussa mainitsin, valmistunut ainoastaan 

Historiallinen Arkisto  XIV,  2.  Sekin  on  vielä irtanaisina 
arkkeina. PainatustyÖ  on  näet käynyt tavallista hitaammin 
siitä syystä, että puheenalaisessa vihossa olevan laajimman 
tutkimuksen tekijä asuu kaukana painatuspaikasta. Arkiston 
painatuksen jouduttamiseksi  on  Seurassa tehty ehdotus, että 
jokainen siihen painettava kirjoitus varustettaisiin erityisellä 
sivuluvulla, joten kirjoitusten ei tarvitseisi odottaa toisiansa, 
vaan niitä voitaisiin useampiakin yhtä aikaa painoon panna. 

• Toivottavasti Seura vastaisten Arkisto-vihkojen julkaisussa ot-
taa tämän ehdotuksen huomioonsa. 

Kokouksia  on  vuoden kuluessa pidetty seitsemän. Paitse 
Seuran varsinaiset jäsenet ovat useat sen ulkopuolellakin ole-
vat henkilöt niissä esittäneet tutkimuksia ja tiedonantoja his-
toriallisista aineista. Tärkeimmät kokouksissa esitetyistä kysy-
myksistä ovat seuraavat: 

Hra Esimies  on  esiintuonut tiedon siitä, että ne paikat 
Suomenlahden saaristossa, joihin  1700-luvulla rakennettiin  Via-
porin ja Hangon linnoitukset, jo kauvan sitä ennen olivat 
olleet varustetut; sekä ehdottanut, että Seura Ruotsin valtio-
arkistosta kopioittaisi luettelot niistä kruununtiloista, jotka 
Suomen aatelisto Kustaa Vaasan aikana oli itsellensä hank-
kinut. 

Hra  K. G.  Leinberg  on  julaistaviksi jättänyt  Johan  ja  
Arnold  Messeniusta koskevia asiakirjoja, antanut sotaväenottoa 
Pohjanmaalla  vv. 1598-99  sekä lastenkotiin perustamista Hel-
singin kaupunkiin  v. 1762  koskevia tietoja ja esittänyt muuta-
mia uusia tietoja  Daniel  Hiortista. 

Vapaah.  E. G.  Palmen  on  antanut tietoja Rajalin- ja 
Duncan-suvuista, tehnyt selkoa taloudellisista ja tilastollisista 
tutkimuksistaan  1500-luvulta, antanut lisiä  R. H.  Rehbinderin 
elämäkertaan, esittänyt Viaporin antaumista  v. 1808  koskevan 
muistotarinan ja jättänyt julaistaviksi muutamia  G.  M.  Arm-
feltin,  R. H.  Rehbinderin ja  K. J.  Walleenin kirjeitä. 
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Hra  M  G.  Schybergson  on  esittänyt Ruotsin valtaneu-
voston pöytäkirjöissa v:lta  1669  säilyneitä tietoja, jotka valai-
sevat Pietari Brahen silloisia harrastuksia Suomenmaan hyväksi. 

Hra  J.  M.  Salenius  on  julaistaviksi lähettänyt kirjoitukset 
kirkollisista ja papillisista oloista Juantehtaalla viime vuosi-
sadalla ja tämän vuosisadan alkukymmenillä, Savonlinnan kau-
pungin asukasten osanotosta pappien valitsemiseen seurakun-
nalle tämän vuosisadan alkupuolella sekä tietoja Itä-Suomen 
seurakuntien tilasta Turun rauhan edellisinä ja jälkeisinä 
vuosina. 

Hra  K.  Grotenfelt  on  julaistaviksi jättänyt otteita Hel-
singin raastuvanoikeuden pÖytäkirjoista v:lta  1643  sekä antanut 
tietoja Olavi E1imwuksesta ja Herkepus-suvusta. 

Hra  K.  Melander  on  lähettänyt tietoja Viipuriin Kustaa  
II  Aadolfin aikana perustettavasta rahapajasta sekä kirjoituk-
sen Ruotsissa ja Suomessa  vv. 1600  ja  1601  omaisuuden mu-
kaan kannetusta apuverosta  L  niinsanotusta viidenkymmenen-
nen rahan verosta. 

Hra  Aug.  Hjelt  on  jättänyt joukon kopioita Portha.nin 
kirjeistä eri vuosilta, esittänyt kenraalikuvernöÖri  K.  F. v.  
Rosenin v:n  1752  valtiopäiville antaman lausunnon maamme 
silloisista kauppaoloista sekä oikaissut ja täydentänyt muuta-
mia Laguksen Turun yliopiston matrikkelissa olevia elämä-
kertoja. 

Hra  C.  v.  Bonsdorff  on  julaistaviksi jättänyt kaksi asia-
kirjaa v:lta  1717,  jotka koskevat Pohjanmaan oloja Ison-vihan 
aikana. 

Allekirjoittanut  on  tehnyt selkoa kenraali  O.  Furuhjelmin  
vv. 1880  ja  1881  Seuralle lähettämistä Suomen historiaa koske-
vista tiedoista sekä esittänyt Korsholman maaherran-virastosta 
Kajaanin voutikunnan virkamiehille  1720-luvulla lähetettyjä 
kirjeitä. 

T:ri  A. V.  Forsman  on  antanut tietoja sanomalehtien tilaa-
misesta Suomeen v:lta  1691.  

T:ri  K.  A.  Appelberg  on  esittänyt  v. 1687  syntyneitä rette-
lÖitä sen johdosta, että piispa  Bång  oli kutsunut Ruotsin val-
tiopäiville Käkisalmen lääninkin edustajia, sekä esiintuonut 
useampia maamme oloja ja varsinkin seurakuntien hoitoa kos-
kevia asiakirjoja Ison-vihan ajoilta. 
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Pastori  Ad.  Neovius  on  julkaisua varten Seuralle jättänyt 
eri taholta keräämänsä ainekset, jotka valaisevat  Porthan-suvun 
entisyyttä ja varsinkin  H. G.  Porthanin elämäkertaa. 

Seura  on  viime vuonnakin saanut vastaanottaa. kiijalah-
joja samoilta seuroilta ja tieteellisiltä laitoksilta kuin ennenkin 
sekä muutamilta.: yksityisiltä tutkijoilta. 

Seuran jäsenluku  on  tätä nykyä  22.  Esimiehenä  on  ollut 
hra  J.  W.  Ruuth, rahanvartijana hra  K.  Grotenfelt ja sih- 
teerinä allekirjoittanut. 	. 

Artturi  H.  Snellman. 

3 §. 

Rahanvartija hra  K.  Grotenfelt teki seuraavan selon Seu-
ran rahastojen tilasta! 

. Tili Suomen Historiallisen Seuran rahastosta 
189/x195-189/x196. 

Vastattavaa: 

SäästÖ edelliseltä vuodelta 	  23,474: 24  
Tuloja: Furuhjelmin rahaston' korot 	1,238: 85  

Korkoja  	1,014: 96  
Voittoa obligatsionien lunastuk- 

sessa  	40:  — 
Myydyistä kirjoista oista  	131: 60  

Yhteensä tuloja  2,425: 41  
Summa  summarum  25,899: 65  

Vastaavaa: 

Menoja: Suom. Kirj. Seuran kirjapainon lasku . 	. 3,203: 25 

Rudenschöldin relatsionin kopioimisesta 	. 177: — 

Sihteerin palkka 	  300: — 
Vahtimestarin palkka (v. 1896) 	  80: — 

Ilmoituksia 	  80: — 
Erilaisia menoja (lähetyksiä, Rabben hauta  

y.  m.) 	  107: 80 

Yhteensä menoja 3,948: 05 
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Säästöä  9/x1 96  ensi tilivuoteen: 

Rabben rahasto:  10  kapp.  hypoteekiyhdistyksen obli- 
gatsionia v:lta  1884  å  4 1/2  010  	  10,141: 20 

1  kapp.  Helsingin kaupungin uudisrakennus-obligat- 
sioni 	  490:  — 

Talletus Kansallis-osakepankissa 	 " 	 8,000:  — 
Juoksevalla tilillä Pohjoismaiden osakepankissa .  3,075: 04  
Puhdasta rahaa kassassa 	  245: 36  

Yhteensä säästöä  21,951: 60  
Summa  summarum  25,899: 65  

Mainittu säästö jakautuu seuraavalla tavalla eri rahastojen 
välillä (kun luetaan erikoisrahastoille 4 0/0  korkoa): 

Yleisessä kassassa 	  12,178: 35. 
Rahastossa asiakirjain julkaisemista varten valtiolai- 

toksemme perustamis-ajoilta 	  7,613: 10 
AyrämÖisen palkintorahastossa 	  1,638: 78 
Käkisalmen historian rahastossa 	  521: 37 

Helsingissä, 9  p.  marrask. 1896. 

K.  Grotenfelt. 

4 §. 

Sihteerin palkkio määrättiin samaksi kuin ennenkin, nimit-
täin 300:ksi markaksi.  

5 §. 

Valittiin Seuran virkamiehet alkavaksi vuodeksi, ja tuli 
esimieheksi hra  K. G.  Leinberg, rahanvartijaksi hra  K.  Gro-
tenfelt ja sihteeriksi  all  ekil  j  oittanut. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 



Kokous 3  p.  joulukuuta 1896. 

Saapuvilla olivat: esimies hra  K. G.  Leinberg, herrat  
E. G.  Palmen,  K.  Grotenfelt,  J.  W. Ruuth ja allekirjoittanut 
sekä tohtori  A.  V. Forsman. 

1 §.  
Ryhtyessään toimeensa kiitti Seuran viime vuosikokouk-

sessa valittu esimies, hra professori  K. G.  Leinberg, Seuraa 
siitä luottamuksesta, joka hänen osaksensa oli tullut, pyytäen 
saada sulkeutua Seuran jäsenten suosioon ja toivoen, etteivät 
he ankarasti arvostelisi hänen tässä toimessa osottamiansa puut-
teellisuuksia. 

2 §. 

Kokouksessa 30  p.  lokak. ja vuosikokouksessa 9  p.  mar-
raskuuta pidetyt pÖytäkirjat luettiin oikaistaviksi ja hyväk-
syttiin. 

3  §.  

Ilmoitettiin seuraavat  kirjalahjat:  
Suomen  Muinaismuisto-Yhdistyksen  aikakauskirja  XVI. 
Finsk militär tidskrift. Femtonde årgången. H. XL 

November  1896.  
Geografiska föreningens tidskrift. Åttonde årgången  1896.  

N:o  1-3.  
Upsalan  yliopiston kirjastosta oli Seuralle lähetetty seu-

raavat julkaisut: 
Svensk—Danska förhandlingar  1593-1600.  Akademisk 

afhandling  af  Karl  Pira.  Stoekholm 1895. 
Svenska  kyrkans mission i Lappmarken under frihetsti-

den. Akademisk  af  handling  af  Elof Haller.  Stockholm 1896.  
Om samhällsklasser och lefnadssätt under förra hälften  af  

1600-talet  af Claes  Annerstedt (Särtryck ur FÖreningen  Heim-
dals Folkskrifter.  N:o  33-34).  Upsala  1896.  

Om  Svensk  Konungs rätt att upplösa riksdag. Akade-
misk  af  handling  af  E. R. Sundin. Upsala  1896.  

Religionstvång och religionsfrihet i  Sverige 1686-1782.  
Akademisk afhandling  af  Herman Levin. Stoekholm 1896..  
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Om . sättet för grundlagsändring under tiden  1809-1866.  
Akademisk afhandling af E. Arosenius.  Stoekholm 1895.  

Om realisationsfrågan vid riksdagen i Norrköping år  1800.  
Akademisk afhandling af Malte Hamnström. HernÖsand  1896.  

Upsala universitets årsskrift  1895.  Rätts oeh statsveten-

skaper I.  David  Svenssons Breviarium Juridieum Hallan-
dieum. Utgifvet af Aksel Andersson. Upsala  1895.  

Bidrag till  en  lefnadsteckning öfver  Carl  -von Linne III 
ja IV. Af  Per  Persson. Upsala  1895. 

4 §. 

Kun valtioneuvos  J.  W. Lagus oli ilmoittanut, että hän 
jo pitempi aika sitten oli julkaisua varten hankkinut itsellensä 
kopiat  H. G.  Porthanin  K.  F. Mennanderille kirjoittamista kir-
Jeistä, joidenka painattamiseen Historiallinen Seurakin eräässä 
edellisessä kokouksessa oli päättänyt ryhtyä, jätti Seura hra  
Aug.  Hjeltin toimeksi sopia valtioneuvos Laguksen kanssa pu-
heenalaisen kirjekokoelman julkaisutavasta ja jos mahdollista 
ensi kokouksessa ilmoittaa Seuralle, mihinkä päätökseen asiassa 
oli tultu. 

5 §. 

Herra  J.  W. Ruuth ilmoitti yhdessä Seuran sihteerin 
kanssa tarkastaneensa ilman mitään muistutuksen aihetta Seu-
ran rahastojen tilit, jonka vuoksi rahanvartijalle, hra  K.  Gro-
tenfeltille, oli myÖnnetty täysi tilinvapaus. 

6 §. 

Muinaistieteellisen Toimikunnan jäseneksi ensi kolmivuo-
tiskaudeksi valittiin Seuran puolesta hra  K.  Grotenfelt ja pää-
tettiin tehdä ilmoitus tästä vaalista Keisarillisen Senaatin Kir= 
kollisasiain Toimituskunnalle. 

7  §. 

Vapaaherra  E. G.  Palménin ehdotuksesta Seura päätti 
kääntyä Suomen pankin valtuusmiesten puoleen pyynnÖllä, että 
sille entisen  3,000:n  markan vuotuisen apurahan sijasta Läng-
manin testamenttivaroista tulevaksi kolmivuotiskaudeksi myön-
nettäisiin  5,000  markkaa vuosittain, koska Seuran vuotuiseen 
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menoarvioon  on  muodostunut melkoinen lisä siitä syystä, että 
Seura tänä vuonna  on  ryhtynyt julkaisemaan uutta taloudellis-
tilastollista tutkimussarjaa  1500-  ja  1600-luvuilta, jota julkaisua 
Seura lähimmässä tulevaisuudessa, aineksia kun siihen jo  on  
koottu useista maamme osista, toivoo voivansa jatkaa. Pyyntö-
kirjan sepittäminen jätettiin Seuran hra esimiehen ja allekir-
joittaneen toimeksi, ja siihen päätettiin liittää vapaaherra  E. G.  
Palménin vanhan Huittisten pitäjään tutkimusta ne  arkit,  jotka 
painosta ovat valmistuneet. -  

8 §.  

Piakkoin jaettavaksi valmistuvan Historiallisen Arkiston 
XIV:n vihon 2:n osan hinnaksi määrättiin 5 mkk. 

9 §. 

Hra esimies piti laajemman esitelmän Kristian Agrieolasta, 
Mikael Agrieolan pojasta, ja hänen jälkeläisistään, joka esi-
telmä päätettiin painattaa Historialliseen Arkistoon. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 

Kokous 16  p.  tammik. 1897. 

Saapuvilla olivat: esimies hra  K. G.  Leinberg, hrat  K.-
Grotenfelt,  K.  v. Bonsdorff,  Aug.  Hjelt ja allekirjoittanut. 

1 §•  

Joulukuun 3  p.  1896 pidetyn kokouksen pöytäkirja luet-
tiin oikaistavaksi ja hyväksyttiin. 

2 §.  
Ilmoitettiin seuraavat  kirjalahjat: 
Skrifter utgifna af  Svenska  Literatursällskapet i  Finland.  

XXXII. Åbo universitets lärdomshistoria.  6.  Naturalhisto-
rien. Naturalhistoriens studium vid Åbo universitet af  Otto  
E. A.  Hjelt.  Helsingfors  1896. 

6 
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Skrifter  utgifna af  Sv.  Literaturs. i  Finland.  XXXIII. 
Raseborgs  slotts  historia af Torsten  Hartman.  Helsingfors  1896.  

Öfversigt . af  Finska Vetenskaps-soeietetens förhandlingar  
XXXVIII.  1895-1896.  Helsingfors  1896. 

3  §: 

Hra  Aug.  Hjelt ilmoitti, että valtioneuvos  J.  W.  Lagus 
oli Ruotsalaiselle Kirjallisuuden Seuralle julaistaviksi jättänyt 
ne  H. G.  Porthanin  K.  F.  Mennanderille kirjoittamat kirjeet, 
joiden julkaisuun Historiallinen Seura  on  päättänyt ryhtyä. 
Tämän johdosta päätti Seura Historiallisessa Arkistossa, yh-
dessä muiden Porthanin elämäkertaa ja työtä koskevien tieto-
jen kanssa julaista ne hallussaan olevat Porthanin kirjeet, joita 
ei ole valtioneuvos Laguksen kokoelmassa, ja otti hra Hjelt 
tätä tarkoitusta varten verratakseen Laguksen ja Seuran kirje-
kokoelmat toisiinsa.  

4  §. 

Historiallisen Arkiston vastaisessa toimitustavassa, josta 
Seurassa jo ennen  on  ollut puhe (pöytäkirj.  30/10  1896),  päätet-
tiin tehdä  se  muutos, että eri tutkimukset tulevaisuudessa, 
niinkuin tähänkin saakka, varustetaan yhteisillä jatkuvilla si-
vunumeroilla, mutta pÖytäkirjat sitä vastoin saavat erityisen 
sivulukunsa. Myöskin pidettiin suotavana, että laajemmat tut-
kimukset, mikäli mahdollista, koetettaisiin julaista eri vihkoina; 
siten voisi nimittäin Arkiston toimitus käydä joutuisammin, kun • 
ei eri kirjoitusten, niinkuin ennen joskus  on  tapahtunut, ylen 
kauvan tarvitseisi odottaa toistensa valmistumista. Jotta enem •  -
män  tekstiä saataisiin Arkiston sivuille mahtumaan, päätettiin 
sitä painettaissa tulevaisuudessa käyttää pienempiä tyyppejä 
ja kapeampia välikkeitä, kuin ennen. Näiden seikkain tarkempi 
määrääminen - jätettiin Seuran hra esimiehen, hra  Aug.  Hjeltin 
ja allekirjoittaneen toimeksi.  

5 §. 

Moskovan Keisarillinen Muinaistieteellinen Seura oli kir-
jeessä marrask. 26:1ta päivältä 1896 pyytänyt Historiallista Seu-
raa valitsemaan edusmiehiä siihen valmistavaan toimikuntaan, 
joka tammik. 4--7  p.  1897 kokoontuu Moskovaan määräämään 
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sääntöjä ja pohtimaan keskustelukysymyksiä Kiovassa v. 1899 
kokoontuvia XI:ttä Muinaistieteellistä kongressia varten. Kun 
Seura ei enää missään tapauksessa ehtisi tähän toimikuntaan 
edustajia lähettää, päätti se venäjänkielisessä kirjeessä kiittää 
Moskovan Muinaistieteellistä Seuraa sille osotetusta luottamuk-
sesta. 

6 §. 

Hra  K.  Grotenfelt esitti useita Ruotsin valtioarkistossa 
säilytettyjä asiakirjoja, jotka koskevat maatiloja Suomessa Kus-
taa Waasan aikana ja siten tavallansa ovat lisiä Jaakko Teitin 
valitusluetteloon. Esittäjä lupasi varustaa nämät asiakirjat joh-
tavalla kirjoituksella ja julaista ainakin tärkeimmät niistä  His-  
toriallisessa Arkistossa. 

7 §. 

Hra  K.  v. Bonsdorff antoi laajemmassa esityksessä tietoja 
niistä juhlamenoista, joilla Kustaa  IV  Adolf otettiin Ruotsissa 
vastaan, kun hän v. 1805 koteutui ulkomaan-matkaltansa, ja 
mitenkä Suomalaisetkin tämän tapauksen johdosta eri lääneistä 
ja kaupungeista lähetetyillä tervehdyskirjeillä ynnä muulla ta-
valla alamaisia tunteitansa ilmaisivat. Nämät tiedot ilmoitti 
esittäjä mahdollisesti julkaisevansa. 

8 §. 

Hra esimies antoi muutamia lisätietoja Kristian Agrico-
lasta ja hänen suvustansa sekä myös Mikael Agricolan leskestä, 
joka kuoli vasta 1590-luvun puolivälissä. Nämät tiedot lupasi 
esittäjä julaista Historiallisessa Arkistossa ennen esittämänsä 
Agrieolan sukua koskevan tutkimuksen yhteydessä. • 

9 §. 

Kun Suomen historiallisen lähdesanakirjan toimituskunta 
ei ole antanut minkäänlaista vastausta Seuran puolesta jo viime 
kesäkuun alussa tehtyyn pyyntöön, että se ryhtyisi ottamaan 
selville, mitä Suomea koskevia ulkomailla ilmestyneitä kirja-
teoksia ja karttoja yliopiston ja muut maamme kirjastot sisältä-
vät, jotta Seura sitten voisi aijotussa tämäntapaisten teosten 
keräämistyössä hyödyksensä käyttää vapaaherra  A.  E.  Nör- 
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denskiöldin apua, ja kun koko yritys siten tälläkin kertaa, 
jos ei • kerrassaan jää toteutumatta, ainakin aiheettomasti vii-
västyy, ilmoitti hra esimies, jättäen Seuran kokoelmiin asian 
käsittelyä koskevan pöytäkirjanotteen, tähän pöytäkirjaan mer-
kittäväksi, että hän jo syksyllä  v. 1887  sen johdosta, että va-
paah. Nordenskiöld  6,000:n  markan korvausta vastaan oli tar-
joutunut hankkimaan yliopiston kirjastoon ne tämänlaatuiset 
teokset, jotka sieltä puuttuivat, oli esittänyt asian yliopiston 
konsistoorille ja pyytänyt sen myötävaikutusta aikeen toteutta-

- miseen. Hyväksyen tämän ehdotuksen, päätti konsistoori sil-
loin että tähän tarkoitukseen tarvittavat rahat otettaisiin yli-
opiston kirjaston säästövaroista, sekä antoi toimeksi kirjaston-
'hoitajalle tehdä luettelon yliopiston kirjastossa lÖytyvistä tä-
mäntapaisista teoksista sekä sitten yhdessä vapaah. Norden-
skiÖldin ja  prof.  Leinbergin kanssa neuvotella, mitä teoksia 
olisi lisäksi hankittava. Yliopiston kirjaston puolelta ei asian 
hyväksi kuitenkaan tiettävästi ole mitään tehty, jotenka  se on  
jäänyt semmoisekseen.  

10 §. 

Allekirjoittanut esitti seuraavan asiakirjan vuodelta 1675, 
joka sisältää Lappalaisten valituksia m. m. kirkkoherraansa Gab-
riel Tuderusta vastaan sekä maaherra Johan Graanin vastauk-
set niihin. Alkuperäisen kappaleen tätä asiakirjaa oli esittäjä 
tavannut Lapinmaan olojen monipuolisena tutkijana tunnetun 
Lappajärven ,kirkkoherrana kuolleen Jaakko Fellmanin kirjalli-
sessa perussa.  

Såsom tvenne Lappar ähro ankomne ifrån Kijme 
lapmark, den eena ifrån Mansielka by  Nils  Anders-
son  wed  nampn haffwandes hijtt  en long  resa Öff-
wer  92  Mijlar den andra Maxenss Olson ifrån Koula-
Jerf, öfwer  72  Mijlar, och förwäntat mig här i Tår-
neå Stad att andraga någrra beswär, emot therass 
Predikant oeh Sielasöriare wellerde H:r  Gabriel  Tu-
derum, Så ähr på derass skrifftel:n satte klagopunch-
ter mit Swar oeh förklaring her på som föllier, doehk 
alt till  Hans Kong'.  May:ttz wår allernådigaste Ko-
nungz oeh Herres wijdare gått finnande och reso- 
lution. 	• 
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1.  

Först beswära de sig vthij gemen, öffwer ben:de derass 
Kirkioherde att han ähr mechta streng vthij  sine  ränte- och 
tijondens vpbärande, vthwäliandes dett besta, tagandes ändå 
mehra, ähn  af  gammalt. warit wanligit, hwar vthinnan de före-
gifwa sig blifwa fÖrswagade H:ns  Kong'.  Maij:ttz och Cronans 
rättigheter Sampt storfurstens i Ryssland att fulgiÖra, hälst 
emädan desse giöra derass vthlagor til bäggie HÖgstbe:te Ko- 
nung och storfurste, begiärandes att Jag  alla  swåra, oeh  then  
odrägelig påbörder, wille affskafwa oeh ehn rättwijs ordning 
giöra, der effter de kunna sig rätta, Hwad dätta klagemålet 
anlangar, så swares her på vthij gemen, oeh att vppå H:s Kongl. 
May:ts wår allernådigast Konungs och herres wägnar, förbiu-
dess Kijrkieherden i Sombeå, hwar vnder be:te bijar såsom till  
et  Pastorat lagde ähro, att han Jngalunda beswärar de fattiga 
lapparne, som sittia och  boo  vthij een sådan swår oeh . trång 
belägenhet mehra oeh högre än de kunna draga, på  deft  de 
ieke  af  een sådan svår hanterning må taga tillfälle att begifwa 
sig till andre orter som gemenligen  af  een swår pressur skie 
pläga. 

§  2.  

• I synnerheet beswära de sig öfwer stora wijgnings oeh 
begrafningz penningar, begiärandes att de icke öffwer billig-
heten och therass förmågo betungas måtte, säijandes aff gam-
malt oeh vrminnes togz icke mehra ähn  1/2  RD.  vthij wijg-
ningz. penningar och begrafningz eller lijkstool  1 RD.  hwar 
med oeh Lappe kyrkioherden dennes fader som ther nu ähr, 
skall hafwa låtit sig nöijas men sedan hafwer be:te H:r  Ga-
briel  på Öeht oeh tager så  af  den rijka som aff den fattiga be-
grafningz penningar  2  RD:er  ware  sig bonde eller hustru som 
begrafwes och fÖr wijgningh  2  RD:r fÖrst för hufwu bÖijandet 
för än sielfwa Copulationen ungår  1  RD:r oeh den andra RD:ren 
för sielfwa wijgningen, alt så förbiudess hermed kijrkioherden 
vthij Såmbea. att han ieke  af  den fattige lappe almogen vpbär 
mehra för wijgning än  1/2  RD:er, vthij begrafningz penningar 
eller lijkstool  1  RD:er, hwilket oeh skall lända kirkioherden å 
de andra orthn i Lapmarken till rättelse att de och icke gå • 
ther öfwer, oeh Lappealmogen wijdare beswära, emädan ändå 
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detta finnes wara nog oeh altfÖrmijcket, att de som kunna 
så ringa skatta till Cronan skola gifwa så stoor wijgningz och 
begrafningz penningar, och i sijnnerheett måtte kijrkioherden 
taga detta i acht, att de fattige Lapparne icke gifwa mehra 
sådana penningar vth, än de kunna draga vthan effter hwar 
och eens tilstånd oeh lägenhet så att skähl oeh ett godt sam-
wett stijrer honom her vthinnan. Dett gifwes och tillkänna, 
huruledess kijrkioherden i Såmbeå ingen  miskunsamheet dra-
ger till sådana fattige Lappar som förskonas esomåfftas aff H:s 
Kongl. May:tt oeh Cronan, men han skall lijkwel taga sitt fult 
v-'th; dett soul ähr oskeligen giort, ther så tillgångit ähr, och 
förbiudes be:te kijrkioherden her effther, att han Intet tager 
aff Lapparne som H:s Kongl. May:tt oeh Cronan förskonar, så 
wijda, att dett böÖr aehtass, hwad som H:ns Kongl. May:tt 
Lapparne förmedlar, skall och effter samma proportion kijr-
kioherden Intet hafwa maeht något att anamma.  

3.  

Hwad anlangar wijdare den tunga och beswär, som  Lap=  
parve sijness haffwa  af  dett som kijrkioherden tager  af  them  
på föliande sätt Nembl.  3  st. gråskin för Påskamåhl effter hwar  
Person,  som går til Herrans Nattward, fÖr näst oeh wäga-
kost  3  gråskin  af  war skattLap,  1  sänghud  af  war bij, een 
bäfwer vthij bijskänk  af  somblige bijar, Een deell betales wthij 
andra Persedlar dher effter, oeh I proportion, så  will Hans  
Kongl. May:tt wår allernådigast Konung och herre iag detta 
aller vnderdånigst hemställa, allernådigst att' resolvera, hwad 
Lappar här vthinnan drägeligt wara kan eller ieke.  

4.  

. Dett  Lapparne sig beswära öffwer H:r  Gabriel:  att han 
skall illa hantera ålderstigne mäns oeh qwinnors Pehrsoner, 
slå[e]ndes dem med Rijss och Rijsskafftet i hufwudet, så att 
bloden Rijnner, enär han dem informera skall, som H:r  Gabriel  
icke neka kunde, efter dett befans vthaf sielfwa rijsset, som han 
brukat, och ben:de Lappar med  sigh  hade, Jämwell  af  andre 
bewijs, och omständighet, och dett som mehra ähr, klagass 
huru han haffwer beslagit barrnsängz qwinnor, dett han ieke 

. heller neka kan, vthan  will  förgifwa sig icke wettat dem wa- 
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rit hafwande, så emädan sådan ohÖrlig hantering icke  annat  
ähr, ähn ett medel, att de Een faldige folket, fast mehra dehr 
igenom affskrehkies ifrån dehrass ehristendoms öffningh,än som 
ther vthinnan tilltaga och förkofras, alt så förmanes her med 
kijrkioherden i Sombeå alfwarligen, att han med all sachmo-
digheet vndhgåer medh Lapparne, ieke brukandes slagsmåhl 
och andra otilbörligheter, och så frampt han icke ther med 
affstår, må han wara förtänch(19 att wänta therföre ett ansede-
ligit  staff  androm till warnagel oeh Exempel. 

~  5. 

Anlangande lapparnass klagan, att enär therass kirkio-
herde kommer till  them  een gång om åhret, hafwer han med 
sig sin hustru, dher Lapparna måste tillika med stort beswär 
skiutza bij i frå bij och gifwa förähring dher åfwan uppå, El-
list komma dij vthij owänskap och ogunst, som de skrifwa  Item  
att H:r  Gabriel  drifwer handel med Rijssarna och beswärar 
Lapparna att skiutza samma godz och wahror, han kiöpt haf-
wer, begiärandes att sådana owanligheter affskaffwas måtte, 
hwad det före wedkommer, så emädan  Hans Kong'.  May:tt 
wår allernådigaste Konung oeh herre hafwer Gudeligen fÖr-
ordnat oeh resolverat att de Prester, som nu oppe, i Lapmar-
ken tilsättiass, måste ther stadigt  boo  och wistas, oeh icke som 
tilfÖrene, een gång om åhret allenast ressa omkring der före 
enär kijrkioherden eller Cappelanen hafwer sig husligen neder-
satt, på den orth som förordnat ähr bÖr hustrun sittia dher 
qwar, oeh ieke wijdare resa omkring i bijarne, och icke hel-
ler han sielf den tijden han skall hafwa sin vpbörd, vthan då 
föra de bijar som liggia vnder hans Pastorat, therass Rättig-
heet till honom, hwar Igenom lapparne bliffwa mycket lindrade 
enär Prästerskapet effter  Hans. Kong'.  Maij:tt allernådigaste fÖr-
ordning få therass Deputat, och sittestille  wed  war vthsed ort, 
att giöra een flitig gudztienst, men som icke med tijden sig 
elliest giöra låter, vthan Presterne måtte besökia lapparna wthij 
theras hemwister, så  will  man wara omtänht hooss  Hans  Kongl. 
Mij:tt allervnderdånigst ansökningh giÖra att Presterne kunde 
få några tijonde Renar, som falla J lappmarken, och  them  bruka 
vthij de resor, som ähro nödige att giörass till lapparne, för 
bättre nijtt oeh befodran til deras gudztienst att påskijna låta, 
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dett ferbiudess och kijrkioherden i Såmbeå, att han ieke bru-
kar någon preiudieerlig handel i lapmarken,  Hans Kong'.  Maij:tt 
oeh Cronan eller borgerskapet till skada, vthan ähr til fredz 
med sin lön oeh ordinarie under håld och rättigheet, på det 
att lapparna icke måtte oskäligen graveras med större skiutz-
ningar, ähn som de mäehte vthstå och skyldige ähro att giöra, 
oeh hwad så befinnes, dett någon Prestman beträdes ther driffwa 
handel, så haffwer Cronans befallningzman, så  well  som bor-
gerskapet, att slå Arest på samma Godz till laga vthslag, 
och hälless fÖrbrutit. Och skall Cronans befallningzman wara 
förplictat, att  Seija  oeh skijdda den fattige Lapalmogen, ifrån 
sådant beswär oeh otilbörlig skiutzning.  

6.  

Hwad anlangar desse Lappars begiäran, att een Prästman 
måtte stadigt hoos dem  boo  och wistass  hela  åhret igenom för 
dess bättre Gudz tienst skull oeh Christendoms öffning, så ähr. 
aff  Hans  Kongl. Maij:tt wår allernådigste Konung och Herre 
resolverat att vthij Sombeå blifwer sielfwa kirkio platzen, ther 
kijrkioherden och sittandes  warder,  oeh att han  hela  winteren 
ther förrättar gudztidnsten med de bijars Lappar som den tij-
den på åhret kunna på be:te ort komma tilhopa, och åther om 
sommaren förbliffwer wijdh Kidka Järfwij, ther som  en  stoor 
stugu skall vprättas på den - platz, som kan wara Lapparne  aft  
KoulaJerfwe KidkaJärfwe pch Mansielka bijarne best begwem-
lig, den tijd de hafwa therass fiskerijen för händer om somma-
ren, oeh ieke kunna komma till Sombeå, oeh såledess, som be:t 
ähr kijrkioherden dher samma städes bör om winteren stadigt 
blifwa  wed  Sombeå, oeh om sommaren  wed  KidkaJärfwe, till 
thess man fåhr see, om framdeles kan skafwas honom någon 
Prestman till hielp, antingen att lÖnas  af  Cronans medel eller 
korta  af  Pastoris vnderhåld  wed  Sombeå, hwar om Jag lärer 
draga tijdelig fÖrsorg, huru detta sig kan giöra låta. Och hwad 
som H:r Esaiam anlangar  wed  Kimi träsk, så kan han om som-
maren ther predika fÖr de Lappar, som komma ifrån de andra 
bijarne, att fiska  wed  Kimi träsk, anbelangde lapparnass be-
giäran att blifwa  af  och qwitto medh H:r  Gabriel  fÖr hans 
swåra hanterningar skull, i een oeh  annan  måtto, så kunna de 
her om framdeles swar och vnder rettelse bekomma. 
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7.  

Dett de sig beklaga oeh begiära bijståndh, att  Inga  frem-
mande eller bÖnder måge giöra dem introng vppå deras sko-
gar effter wildiur, sampt vthij derass träsk och fiskesaten, hwar 
igenom de säija sig lijda skada, dett fÖrbiudes widh laga straf 
tilgiörandes att Ingen, Ehoo den wara må, antingen bönder 
ifrån Kijmijfinska försambling, eller andre orther, som ieke  boo  
innorr lapmark, att de ieke priudisera Lapparna vthij therass 
vrminnes häfd oeh rättighett, vndantagandess dem ,som effter  
Hans  Kongl. Maij:ttz vthgånge plaeat  af  åhr  1673  d.  27  Sep-
tember sig willia nedersättia inrom Lapmarkz gränbzer (!) och 
bruka särdeles narring -med åker oeh äng sampt boskap kwil-
ket Lapparne till jngen afsaknad wara kan; öffwer alt dätta 
som förskrifwit står, oeh länder lapparne till förswar Emot  alla  
swåra pålaghor och introng påläggies befallningzman å den or-
then  wäll:te  Arendt Grape  att hålla sträng oeh alfwarsam hand, 
så att lapparna icke måge förorsakas sig wijdare att beswära 
i sijnnerhett och till tes H:ns Kongl. Maij:tt  sigh  här öffwer 
wijdare allernådigst fÖrklarandes  warder,  och skall Cronans be-
fallningzmans skijrdigheet(!) denna wara, att han warandes 
oppe i Lapmarken skall med största alfwar handhafwa lapparne, 
wijd det som här offwan före påbuclit ähr oeh så framt någon 
swår hanterning  skier,  antingen  af  Prästerskapet eller andra, 
skall han wara förplictat, sådant strax giffwa tilkänna, men 
om han dett försummar, oeh någon klageniåhl kommer fÖr H:ns 
Kongl. Maij:tt och befallningzman icke hafwer till förene här 
om vpptäekt, i sijnnerheet hoss warande Landzhöfning, då skall 
den som nu ähr Cronans befallningzman, eller den som här 
effter, wara förtäneht att swara till ett hårdt efftertahl, emedan 
man nogsampt wett, att H:ns Kongl. Maij:tt, wår allernådigaste 
Konung och Herre, ieke lijder att landet skall upfijllas med 
Oretrådigheett, hwar igenom sådant Enfalligt folk kunna snart 
blifwa förskrächt, oeh taga sig något  annat  före, oeh vnder-
såtherne således häller minskas ähn förmehras. 

Datum Tårneå Stad d.  3  Aprilis  1675. 

Johan Gran. 
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Att denna Copia lijder ordh ifrån ordh medh sielfwa ori-
ginalet wittna Vndertechnade. Datum d.  23  febr.  1677. 

Arendt Grape. 	 Anundus Curtilius.  

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 

Kokous 13  p.  helmik. 1897. 

Saapuvilla olivat: esimies hra  K. G.  Leinberg, herrat  E. 
G.  Palmén,  Aug.  Hjelt,  K.  Grotenfelt,  K.  v. Bonsdorff,  J.  W. 
Ruuth ja allekirjoittanut. 

1  §. 

Tammik.  16  p.  1897  pidetyn kokouksen pÖytäkirja luet-
tiin oikaistavaksi ja hyväksyttiin.  

2  §. 

Ilmoitettiin seuraavat kirjalahjat: 
Tpy.am Mocsoscxaro upegtsapsTe.¢saaro xonuTeTa  X  apxeo-

norngeerzaro  14311.3  $b  r. Part.  Brmycx'  U.  MoeKr.a  1896.  
Suomen Museo. Suomen Mninaismuisto-Yhdistyksen kuu-

kauslehti.  III.  
Finskt  Museum.  Finska Fornminnesföreningens Månads-

blad.  III.  
Finsk militär tidskrift. Sextonde årgången. H.  I.  Ja-

nuari  1897. 
3  §. 

Hra esimies ilmoitti, että  se  toimikunta, jonka Seura viime 
kokouksessa asetti määräämään kirjasintyyppejä vastaisiin His-
toriallisen Arkiston vihkoihin, oli tyÖnsä suorittanut ja valin-
nut samanlaiset kirjaisimet, kuin  on  käytetty teoksessa „Åbo  
stads  historia". Arkiston sivut oli myös määrätty vähän suu-
remmiksi, kuin ne ennen ovat olleet. 
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4 §. 

Viime kokouksen pöytäkirjan 9  §:n  täydennykseksi jätti 
hra esimies tähän pÖytäkirjaan seuraavan kirjeen, joka oli yli-
opiston konsistoorissa esitetty marrask. 12  p.  1887. Sen joh-
dosta oli konsistoori antanut yliopiston kirjastonhoitajan tehtä-
väksi ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, kuin. Seuran viime ko-
kouksen pÖytäkirjan 9 §:ssä on mainittu. Kirje oli näin kuu-
luva:  

Till Kejserliga Alexanders Universitetets  

Cons  istorium. 

Under min  vistelse i  Sverige  sistlidne sommar hade jag 
nöjet sammanträffa med  en  ungdomsvän och akademiekamrat, 
professorn, friherre N. A. E.  Nordenskiöld.  Samstämmiga in-
tressen för det gemensamma fosterlandet ledde snart samtalet 
på dettas förhållanden äfven i äldre tid och vigten i både na-
tionell oeh vetenskapligt afseende  af  att söka få hopbragt  alla  de 
upplysningar och skildringar angående vårt land och folk, som  
deli  utländska vetenskapliga literaturen under de förgångna sek-
lerna haft att uppvisa. Till någon liten  del  erhöll jag oek  en  
föreställning härom genom den bekantskap, jag under egarens 
förevisande fick göra med friherre Nordenskiölds rikhaltiga 
geografiska oeh kartografiska bibliothek. 

Öfverraskad, som jag vid tillfället var,  af  att  Finland  verk-
ligen blifvit så mycket uppmärksamuiadt i utländska arbeten 
från äldre tid, kunde jag ej undgå att uttryeka  en  önskan, det 
all denna och Öfrig hithÖrande literatur äfven måtte fås inför-
lifvad med vårt lands förnämsta boksamling. Med afseende 
härå upplyste friherre  NordenskiÖld,  att man i närvarande tid 
ännu  kan utan alltför stor kostnad erhålla denna literatur, men 
att den år fÖr år blir allt sparsammare tillgänglig, emedan 
amerikanarn ieke sky några kostnader för att till sina biblio-
thek anskaffa  alla  gamla tryckalster, hvari finnes något nämndt 
om Amerika. Approximativt trodde han, att i fråga varande 
literatur kunde för närvarande hopbringas under fÖrloppet  af  
trenne år för  en  köpesumma  af  inalles sextusende'  (6,000)  fin-
ska mark, hvaraf hälften borde  vara  disponibel det fÖrsta året,  
2000  mark det andra oeh  1000  mark det tredje året. Till att 
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lemna upplysningar om hela denna vidlyftiga literatur syntes 
mig friherre Nordenskiöld af intresse för saken vara nog be-
nägen, i fall  en  anhållan derom från Finlands Högskola komme 
honom till  del,  hvarjemte han torde vara likaså beredvillig att 
lemna anvisning på de utländska antiqvariats-bokhandlare, ge-
nom hvilka i fråga varande arbeten bäst oeh billigast kunna 
erhållas. 

Hvad jag ofvan haft äran anföra, har jag intill senaste tid 
trott vara bäst att anse såsom ett fÖr vårt fattiga land i alla fall 
orealiserbart pium desiderium, men då jag nyligen af  en  artikel 
i Helsingfors Dagblad  N:o  279  med öfverskrift „OnÖdig spar-
samhet" erfarit, att besparingarna i Kejserliga Alexanders Uni-
versitets Bibliotheksfond äro högst betydliga, har jag af foster-
ländskt intresse emellertid trott mig till Consistorii Aeademici 
kännedom och upplysta öfvervägande böra meddela ofvanstå-
ende, jemte det jag för möjliga vidare utbyten i frågan ut-
beder mig få referera till friherre Nordenskiölds beredvillighet 
att, i hvad han förmår, fortfarande betjena sitt fosterland.  Jy-
väskylä  den  24  Oktober  1887.  

K. G. Leinberg.  

Oeh som Consistorium vid härå företagen pröfning af detta 
ärende äfven för sin  del  ansåg önskvärdt vara, att omförmälda 
vetenskapliga litteratur blefve, med anlitande af de i biblio-
theksfonden befintliga besparingar, för bibliotheket förvärfvad, 
beslöt consistorium, att Professoren Leinbergs ifrågavarande 
skrifvelse skulle delgifvas Universitetsbibliothekarien med an-
modan att, efter närmare granskning af hvad bibliotheket redan 
egde af merberörda litteratur, ställa sig i förbindelse med Fri-
herre Nordenskiöld oeh Professoren Leinberg för åstadkom-
mande af sådan komplettering af bibliothekets förråd i berörda 
afseende, som kunde anses bÖra ifrågakomma. 

I den i srifvelsen eiterade uppsatsen i Helsingfors Dag-
blad för den  14  Oktober, hvilken uppsats föranledts af rektors 
för universitetet  en  månad tidigare publicerade  3  års berättelse, 
heter det : „Allmänna biblioteksfonden: — — Äfven fondens be-
sparingar, hvilka — —  1883  utgjorde endast omkr.  15,000  mark, 
hafva efter anslagets fÖrhÖjande varit i tilltagande, så att de  
1884  bestego sig till  20,000, 1885  till.  24,000  oeh  1886  till  30,000  
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mark.  Utom denna besparing  eger  fonden äldre enskilda do-
nationer  till  belopp  af  något mer än  93,000  mk., hvilka  natur-
ligtvis  förblifvit  till  kapitalet orubbade".  — Det  framgår  häraf,  
att  bibliotheket,  sedan  det  1884  fiek sitt fÖrhöjda anslag  af  
18,000 mark (mot 6,000,  som det varit förut) låtit sig angelä-
get  vara  att spara  in  så myeket som möjligt och lagt  af i  me-
deltal  5,000  ;  mark  om året,  hvilka öfverförts  till  bibliotheks-
fonden  oeh ökat denna  till  ett aktningsbjudande kapital  af  om-
kring  120,000 mark.  

Hra Grotenfelt ilmoitti tämän yhteydessä, että historialli-
sen lähdesanakirjan toimituskunta oli tammikuussa tänä vuonna 
pitämässään kokouksessa ottanut puheeksi Seuran sille viime 
kevännä tekemän pyynnön, joka koski luettelon tekemistä ul-
komailla ilmestyneestä Suomen oloja valaisevasta kirjallisuu-
desta (kts. Seuran pöytäkirj.  18/5  1896  §  3  ja  24/9  1896  §  4),  
sekä asettanut valiokunnan asiasta huolta pitämään. Kun Seura 
katsoi suotavaksi, että yliopiston kirjaston nykyisiltä virkamie-
hiltä ei jäisi huomaamatta, mitä yliopiston puolelta ennen  on  
päätetty tämän asian edistämiseksi tehdä, jätettiin allekirjoitta-
neen toimeksi suullisesti ilmoittaa  tri  V.  Vaseniukselle ennen 
mainittu konsistoorin päätös vuodelta  1887. 

5 §•  
Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seura, joka ennen  on  julki-

suuteen toimittanut kaksi nidosta  H. G.  Porthanin kirjeitä ja 
jolla par'aikaa  on  tekeillä hänen kirjeittensä kolmannen osan 
julkaisu, oli helmik.  2  p.  1897  päivätyssä kirjeessä pyytänyt, 
että Historiallinen Seura sen käytettäväksi luovuttaisi ne Por-
thanin kirjeet, joiden julkaisuun  se  oli päättänyt ryhtyä, koska 
vastaiselle tutkimukselle olisi eduksi, että tällaiset ainekset, mi-
käli mahdollista, julaistaisiin . samassa kokoelmassa. Kun  tri  
Aug.  Hjeltillä, joka puheenalaiset kirjeet oli julaistaviksi jättä-
nyt, ei ollut mitään tätä pyyntöä vastaan, päätti Seura, edel-
lyttäen että niiden painattaminen tapahtuu niin pian kuin mah-
dollista, Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seuralle luovuttaa hallus-
saan olevat Porthanin kirjeet, kuitenkin sillä ehdolla, että nii-
den julkaiseminen  on  tapahtuva hra Hjeltin kanssa tehtävän 
sopimuksen mukaisesti. 
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6 §.  

Professori  E. G.  Palmen ilmoitti toimituttaneensa itselleen 
maisteri  V.  H.  Renwaldilla jäljennöksiä niistä Suomea koskevista 
yhteenvedoista, jotka Ruotsissa säilytetään vuoden  1800  suuren 
kontributsioonin tuloksista, ja kertoi lyhykäisesti tämän vero-
tuksen pääpiirteet. Sillä koetettiin saada kokoon rahasto, jolla 
voisi  n. k. riksgälds-setelit lunastaa alennetusta arvosta  (16 2/3 O/  
alennuksella), mutta kun ei varoja odotuksen mukaan verosta 
lähtenyt, tuli alennus lopulta suuremmaksi  (33 1/3  01o).  Verotus 
herätti kovuutensa tähden yleistä paheksumista, mutta näkyy 
perustuneen kylläkin huolelliseen tyÖhön : läänittäin oli arvaus-
miehiä asetettu,  2  kustakin säädystä, jotka valallisella velvoi-
tuksella sekä asiantuntijoita kuultuaan määräsivät, miten paljon 
omaisuutta kullakin oli; alkuperäiset luettelot ovat ainakin suu-
reksi osaksi tallella. Ne vaan, joilla ei ollut omaisuutta kuin  
50  hopeariksin arvosta, olivat tästä verosta vapaat. Tiedot oli-
vat salassa pidettävät; äskettäin vasta nämä asiakirjat ovat tul-
leet tutkijain käytettäviksi. Tarkempi tutkimus oli tarpeen, jotta 
voisi varmuudella määrätä, mikä todistusvoima tällä varallisuu-
dentilastolla oli, mutta jo pikainenkin silmäys siihen näytti osot-
tavan, että  se  ansaitsi suurta huomiota, ollen ainakin yhtä luo-
tettava kuin uudenaikaisen suostuntaveron perustukselle raken-
nettu varallisuudentilasto (Suomenmaan Virallinen Tilasto  IV, 4).  

Noudattamalla Ruotsin vallan loppuaikoina vallitsevaa lääni-
jakoa (jolloin Viipurin läänin kaupungit kokonaan jäävät ver-
tauksen ulkopuolella), oli esittäjä ottanut kaupunkikuntia kos-
kevat loppusummat tutkittavaksi, verraten vuosisadan alussa 
vallitsevia oloja myöhempiin. Siitä näkyi heti, miten tuntu-
vassa  määrässä varallisuus  on  väliajalla siirtynyt: Turun läänin 
kaupungit, joilla tämän vuosisadan alussa muihin verrattuina 
oli noin  43 0/0  varallisuudesta, eivät  v. 1881  omistaneet kuin  
30  olo, kun sitä vastoin Uudenmaan läänin kaupungit kahdek-
san vuosikymmenen kuluessa olivat kohonneet  15  0/0:sta lähemmä  
50  "!osiin. Yksityiskaupunkien kehitystä seuratessa, (jolloin tie-
tysti Viipurin lääni edelleen  on  jätettävä syrjälle), huomaa, että  
Turku  ja  Helsinki  ovat paikat vaihtaneet, sillä Ruotsiin kuulu-
vassa Suomessa Helsingin kaupunki jo tämän vuosisadan alussa 
oli Turkua lähinnä; järjestänsä seurasivat sitten  Vaasa,  Kok- 
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kola, Oulu,  Pietarsaari, Porvoo, Raahe, Loviisa, Uusikaupunki, 
Hämeenlinna ja.  Pori.  Päättäen  1881  vuoden suostuntavero-
tilastosta ynnä myöhemmistä tiedoista (vert. Tilastollista vuosi-
kirjaa  v. 1896  siv.  166-196)  ovat Kokkola, Pietarsaari ja Lo-
viisa sitten tuntuvimmin alentuneet.  Tampere  ja  Pori  sitä vas-
toin ovat nopeasti kohonneet merkityksessä; Kotka, Joensuu, 
Rauma ovat samoin ripeästi edistyneet;  Oulu,  Porvoo ja Ha-
meenlinna ovat sitä vastoin pysyneet kehityksen tasalla. Ar-
vauksen summia  on  laskettu yhteen sillä perustuksella, että 
valtion velkasetelit  (riksdaler riksgälds)  on  luettu  2/3  pankkisete-
leitä vastaavaksi, mutta koska noita  riksgälds-seteleitä ilmoite-
taan lÖytyneen suhteellisesti paljon enemmän muutamissa meri-
kaupungeissa, varsinkin Vaasassa, Kokkolassa, Pietarsaaressa, 
tulee vertaus johonkin määrin horjuvaksi. 

Maalaiskuntia koskevia numeroja lupasi esittäjä toiste ot-
taa esitettäviksi.  

7 §. 

Sen johdosta että valtiopäivillä on otettu puheeksi maa-
seutu-arkistojen tila, keskusteltiin  n.  s. maakunta-arkistojen pe-
rustamisesta, ja pitivät Seuran jäsenet erittäin tarpeellisena, että 
tämäntapaisia arkistoja saataisiin toimeen niin pian kuin mah-
dollista. Siten pelastuisivat kirkkojen  y.  m. pienempien arkis-
tojen asiakirjat siitä vaaranalaisuudesta, jossa ne useimmissa 
tapauksissa tätä nykyä tulipalon tahi muun onnettomuuden sat-
tuessa ovat, ja samalla olisi kuitenkin niillä, jotka maaseuduilla 
paikallishistorian tutkimista harrastavat, historiallisia aineksia 
paljon helpommin saatavissa, kuin jos kaikki asiakirjat koot-
taisiin valtionarkistoon. 

8 §. 

Hra esimies jätti Historialliseen Arkistoon painettavaksi 
kreivi Axel Leijonhufvudin diariumin vuodelta 1588 sekä an-
toi muutamia lisätietoja ennen esittämäänsä Agrieolan sukua 
koskevaan tutkimukseen. 

9 §. 

Pöytäkirjaan jätti hra esimies seuraavan Paavali Justenin 
leskeä koskevan tiedonannon: 
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I Biografinen Nimikirja, sid.  340,  uppgifves angående bi-
skop  Paul  Iwstens enka  Anna  Sigfridsdotter, att hon trädt i 
nytt gifte, men förmäles ieke, hvem hennes senare man varit. 
I Finlands Statsarkiv finnes  emellertid  en  akt, som upptager 
denne mans både namn och samhällsställning. 

Bland det äldre arkivets Tilläggshandlingar utgÖres näm-

ligen  N:o  29  af ett „Förläningzregister öffwer Hele Findlandh 
till Anno etc.  1587."  Deri innehålla bladen  78 o.  ff. fÖrlänin-
gar till „Frwer och Andre Quinfolehz personer". 

Å bladet  81 v.  upptages: 
H.  Anna, S:  Biskop Påffuels i åbo", som hade i lifstids fÖr-

läning ett hemman i Tenala socken, hvars afkastning uppräk-
nas: Derjämte förekommer invid hennes namn fÖljande mar-
ginalanteekning: 

„haffuer nw  en  Rytter benemndh  Erich  Mårtensson til 
man". 

Om denne ryttare  Erik  Mårtensson saknas dock tillsvidare 
alla närmare underrättelser.  

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 

Kokous 13  p.  maalisk. 1897. 

Saapuvilla olivat: esimies hra.  K. G.  Leinberg, vapaaherra  
E. G.  Palmén, hrat  K.  v.  Bonsdorff,  K.  Grotenfelt,  Aug.  Hjelt,  
J.  W.  Ruuth ja allekirjoittanut sekä  tri K.  A.  Appelberg, va-
paah.  Tor  Carpelan ja rehtori  H.  Melander.  

1  §. 

Helmik.  13  p.  1897  pidetyn kokouksen pÖytäkirja luettiin 
oikaistavaksi ja hyväksyttiin.  

2 §.  
Ilmoitettiin seuraavat kirjalahjat: 
Suomen Maantieteellisen Seuran aikakauskirja Fennia. 12 

ja 13 vihko. 
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Suomen  Teollisuushallituksen.  tiedonantoja.  Kahdeskym-
menesneljäs  vihko.  

Finsk militär tidskrift. Sextonde årgången. Haft II. 
Februari  1897. 

3  §. 

Edellisen kokouksen pöytäkirjan  4  §:n  johdosta ilmoitti 
allekirjoittanut näyttäneensä yliopiston kirjaston nykyiselle  v. 
t.  hoitajalle,  tri  V.  Vaseniukselle, ne asiakirjat, joidenka mu-
kaan yliopiston konsistoori jo  v. 1887 on  päättänyt, että luet-
telo  on  tehtävä täkäläisessä yliopiston kirjastossa säilytetystä 
ulkomailla ilmestyneestä Suomea koskevasta kirjallisuudesta; ja 
oli  tri  Vasenius sen johdosta maininnut nyt saaneensa sopivia 
henkilöitä tekemään puheenalaista luetteloa.  

4 §.  

Vapaaherra Tor Carpelan luki seuraavan Sigfrid Aronus 
Forsiuksen kuolinvuotta koskevan tiedonannon:  

I sina Historiska bidrag till Finlands Calendariographi, 
sid.  67-68,  söker  F. W. Pipping  utreda den bekante  Sigfrid  
Aronus Forsius' dödsår. Föregående historieforskare hade an- 
tagit detsamma till  1637.  På goda skäl visar  Pipping  detta  
vara  oriktigt. Och  af  en  jämförelse mellan kvarntullslängden 
för  1627,  där Aronus nämnes senast i februari, samt  en  anteek-
ning  af  kyrkoherden i  Ekenäs  Arvidus Thomae  af  den  28  juli  
1627,  där denne redan nämner sig  Sigfrid  Aronus' efterträdare, 
drager  Pipping  den slutsatsen, att det „med full visshet visar 
sig, att Forsius dött iniellan slutet  af  febr. oeh d.  28  julii sist-
nämda år". Denna „fulla visshet" är likväl falsk oeh den möda  
Pipping  gjort sig fruktlös, liksom omöjligheten  af  att fÖr dy-
lika ändamål använda längder  af  nämda och liknande slag blir 
uppenbar.  Sigfrid  Aronus var nämligen död redan den  24  
juni  1624.  I  Ekenäs  stads dombok fÖr nämda dag heter det: 
„Till minnes hvilka wdi  S.  mester Sigfredz Aronus testamän-
terning hafve warit till städes, först borgmestaren Girmundh 
Matsson,  Hans  Hollender,  Peer  Ruter, här  Sigfrid  Olai,  Erieh  
Grabbe".  1625  den  5  september nämnes  „S.  mester Sigfres 
Aronus änkia" hustru  Anna  Larsdotter, som då dömdes „efter 
som testamäntsbref lyder, och skall först gälden aftagas och  

7  
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som öfver ähr skall hoon beholla. Sampt och de  15  d:r, som 
på hennes saligh mans lön står till baka i staden. Sammale-
des skall oeh  Lars  Hendrichsson  Falk  lefrere dätt till baka 
kvad han hafver tagit ifrån saligh Sigfridi A rone arf oeh hvadh 
som testamänssbref inneholler skall han beholla". Med säker-
het kan väl sålunda tiden fÖr  Sigfrid  Aronus' död fastslås till 
förra hälften  af  1624.  Däraf förklaras ock den omständigheten 
att Aronus icke utgifvit någon senare almanack än  1623  års, 
hvilket förefallit oförklarligt för  Pipping,  „som ieke  kunnat  fatta 
möjeligheten deraf, att Forsii brinnande kärlek till den veten-
skap, i hvars tjenst han städse så ofÖrtrutet arbetat, skulle 
förrän med hans lif utsloeknat". 

Pippings antagande att Aronus' enka hetat  Anna  vinner 
bekräftelse. Däremot faller påståendet att Aronus skulle dött 
på  en  resa till sin fÖdelseort  Helsingfors,  ty det är borgmästa-
ren, rådmän  m.  fl. personer i  Ekenäs,  som närvarit vid hans 
„testamenterning". 

I sammanhang härmed må anmärkas, att som  Sigrid  Aro-
nus Forsius' rätta tillnamn torde böra anses Aronus, ej som 
hittils Forsius. Själf skrifver han sig oftast Sigfridus Aronus, 
emellanåt med tillägg  af  Forsius, men aldrig Sigfridus Forsius. 
Att betrakta Aronus som förnamn låter ej gärna göra sig, då 
tvänne fÖrnamn ej brukades på 1500-talet, än mindre väl att 
bägge begagnades så som  t.  ex. i ofvan anförda domboksutdrag.  

5 §.  

Tri K.  A.  Appelberg antoi seuraavat tiedot Uskelan  Agri-
eola-sukuisista kirkkoherroista:  

Med anl. af prof. Leinbergs meddelanden om släkten  
Agricola,  ber jag att få gÖra några tillägg. 

I sin Åbo Hofrättshist. sid.  482  anför  W.  G. Lagus  en  
uppgift af Stjernman  m.  fl. (adels matr.  797),  att biskop Christia-
nus  Agricola  i Reval varit farfarsfar till vicepresid.  Sven  Le-
jonmark i Åbo, men påpekar att detta vore ett misstag;  L.  
skulle ieke i 4:de utan i 3:dje led härstamma från revalsbisko-
pen. Misstaget skulle härrÖra däraf, att Stjernman förestält sig 
att 2:ne med namnet  Christian Agrieola,  far och son, varit kyr-
koherdar i  Uskela.  Strandberg i sitt Herdaminne (sid.  424)  
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anses ha rättat detta misstag och uppvisat att endast  en  med detta 
namn Christiernus Simonis (j  1669)  beklädt detta ämbetet. Emel-
lertid äro Strandbergs uppgifter delvis oriktiga. Kyrkoherde-
ämbetet i  Uskela  innehades värkligen fÖrst af  Christian  Simo-
nis A., men denne dog redan  1662  oeh efterträddes nu af so-
nen Christiernus Christierni  Agricola,  som först varit kapellan 
i Lojo, därefter den  6  mars  1657  efter anhållan af fadren oeh 
på socknemännens eller särskilda adelsmäns begäran af konsisto-
rium fÖrordnades att såsom vieepastor under fadrens ålder oeh 
sjuklighet [nästan blind] handhafva kyrkoherde-ämbetet, hvar-
jämte honom gafs fÖrhoppning om sueeession. Till hans vika-
riat hörde äfven prostevården i kontraktet. I ett bref till honom 
af .d.  13  dec.  1662  dekreterar Terserus, att då fadren numera af-
lidit, suceederar sonen honom såväl i proste- som kyrkoherde-
ämbetet, samt lofvar att utfärda konfirmationen så snart han 
kunde infinna sig till fadrens begrafning efter fullbordad visi-
tationsresa till Österbotten, den Terserus just stod i begrepp att 
företaga. Denne Christiernus Christierni  Agricola  dog  1669.  
Det var han och icke fadren som var gift med Brita Forse-
nius. Oeh de af Strandberg upptagna syskonen till honom äro 
säkert hans barn.  Abraham f. 1656,  Chr.  Agrieola,  kkh. här  
1683,  oeh vieepresid.  Sven  Lejonmark voro bevisligen bröder.  
De  literära meriter, som hos Strandberg tilläggas Christ. Simo-
nis, tillkomma utan tvifvel sonen Christ. Christierni, åtminstone 
den därstädes nämda  1665  utgifna likpredikan.  

6 §• 

Hra  K.  Grotenfelt esitti seuraavia lisiä Speitz, Stutxus ja 
Suomalais-sukujen genealogiaan. 

„Jo pari kertaa on Historiallisessa Seurassa ollut puhe 
tunnetun lainsuomentajan Hartikka Speitzin sukuperästä. Pyy-
dän sentähden saada esiintuoda vielä pari lisätietoa hänen elä-
mäkertansa valaisemiseksi. 

Henrikki Jaakonpoika, Hartikka Speitzin isä, oli Hauhon 
ja Ylisen (eli Hollolan) kihlakunnan tuomarina ja esiintyy sem-
moisena esim. voudin tileissä 1588 ja 1603. Vielä v. 1607 mai-
nitaan hän Sääksmäen kihlakunnan maakirjassa ratsutilallisena 
Liuttulassa, tehden ratsupalvelusta 3 hevosella. Mutta siihen 
aikaan on hän kuitenkin jo kuollut, niinkuin näkyy seuraavista 
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kirjaanpanoista sen vuoden Sääksmäen tileissä: „Henrikki Jaa-
konpojan leski käyttää seuraavia tiloja omilla juhdillaan, niin-
kuin muuta rälssiä, kuitenkin maksetaan siitä veroa (!) Kerre-
niemessä  1  taloa, Noka'ssa  1,  Peino'ssa  1",  ja „Henrikki Jaakon-
poika, entinen alalaamanni,  on  ottanut  6  penningin  maan Eerikki 
Sperin tilasta ja pannut Lahisten alle, siihen aikaan kuin Hen-
rikki oli Hogenskild Bjelken voutina Lahisissa". V:sta  1609  
alkaen mainitaankin Yrjö Henrikinpoika, joka nähtävästi siis  
on  vanhempi veli Hartikka Speitzille, ratsutilallisena Liuttu-
lassa. Henrikki Jaakonpoika ei käyttänyt Speitz-vaakunaa, peit-
seä, vaan puumerkin tapaista sinettikuvaa (suuren  Z:n  tapaista, -
jonka yläkaaressa  on  pieni lisäviiva). Vaimonsa Margareta Tho-
maen kautta oli Liuttula joutunut Speitz-suvulle (Hist.  Ark.  X,  
s. 355).  Näihin asianhaaroihin nähden tuntuu minusta hyvin 
todennäköiseltä, että Henrikki Jaakonpojan pojat ovat saaneet 
nimensä ja vaakunansa äitinsä kautta. 

Liuttula oli uhkea talo, suurin näillä seuduilla, jossa eräässä 
tililuettelossa v:lta  1604  mainitaan elätetyn  50  lehmää. 

Yrjö Henrikinpojasta sanotaan mainituissa tileissä  v. 1609,  
että hän par'aikaa  on  sotaretkellä, siis Venäjällä. Hänestä ja 
Speitz-suvusta saadaan lisäksi pari elämäkerrallista tietoa kah-
desta onnentoivotus-runosta, jotka olen maininnut esitelmässäni 
„Muutamia lisiä suomalaisen kirjallisuuden historiaan  1600-lu-
vulla" (Hist.  Ark.  XII,  s. 2  ja  7).  Niillä  on  merkitystä senkin 
tähden, että voivat antaa viittauksen siitä, mitä tietä kirjalliset 
harrastukset ovat tulleet Speitz-perheeseen. Niistä näkyy että 
Yrjö Henrikinpoika lokakuussa  1610  vietti häänsä Alnäsin her-
ran, Sääksmäen tuomarin-sijaisen Kristofer Bertilinpojan (mai-
nitaan  1589-1615),  tyttären Helenan kanssa.  Alnäs  oli ratsutila 
Ritvalassa; siitä tehtiin palvelusta  2  ratsulla ja siinä oli  v. 1604 
37  lehmää. Onnentoivottaja, Wittenbergin ylioppilas Olaus Suo-
malainen, ylistää tässä sulhasen onnea seuraavin sanoin: 

Calun caunin ja tavaran, 
Cansa cardanon avaran, 
Peri lahiax lapsucainen, 
Vaimon vahva-auvollisen, 
Miehell mieli-talollisen, 
Herra  anda  ainueainen. 
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Toinen onnentoivotus, saman miehen tekemä,  on  kirjoi-
tettu jo edellisenä vuonna Henrikki Jaakonpojan, Liuttulan 
herran, „ainoan tyttären" Margareetan ja Turun rehtorin mais-
teri Jaakkima Stut2euksen häihin, joita vietettiin joulukuussa  
1609.  Stutaeuksen ensimmäinen vaimo,  Anna  Erici Tenalensis 
(jonka vaimon yksin Strandbergin  Herdaminne  tuntee), oli kuol-
lut edellisenä vuonna. Ja toinenkin vaimo kuoli ennen häntä, 
sillä Margareeta Henrikintytärtä koskee epäilemättä muistoon-
pano Turun tuomiokirkon tileissä  1623:  „lokak.  26  p.  (haudat-
tiin)  M.  Jaakkiman aut. vaimo,  3  kellolla, kaksinkertaisella soit-
tamisella, kirkon sisään". 

Henrikki Jaakonpojan leski Margareta Thomae meni mie-
hensä kuoltua uusiin naimisiin Turun koulun rehtorin ja kirkko-
herran, maisteri Gregorius  Martini  Teitin kanssa, niinkuin nä-
kyy eräästä pitkällisestä perintÖjutusta Turun kaupungin tuo-
miokirjassa  (v. 1636)  HämeenkyrÖn kirkkoherran Henricus  Ja-
eobi  Finnon ja Hartikka Henrikinpojan välillä. Että tämä  Har-
tikka Henrikinpoika  on  juuri Hartikka Speitz näkyy  m. m.  
siitä, että hän mainitaan asuneen Paraisten Tennäsissä, joka 
juuri oli Speitzin perintötalo (Hist.  Ark.  X  s. 355).  Henrieus 
Finno oli, niinkuin ennenkin  on  voinut arvata, tunnetun Jaakko 
Suomalaisen poika, jonka äiti Margareta Henriei oli toisissa 
naimisissaan Gregorius Teitin ensimmäisenä vaimona. Muuten 
saapi tuosta perintöjutusta tietoa muutamista muista Jaakko 
Suomalaisen jälkeläisistä. Mainitussa Turun tuomiokirjassa ta-
vataan lisäksi toinenkin Hartikka Speitzin juttu porvari  Kas-
per  Ekmania vastaan, josta näkyy, että Speitz luonteeltaan 
oli kiivas ja omavaltainen mies. Hän tuomitaan näet sak-
koihin, koska „oli käyttänyt sitä uskaliaisuutta, että ilman 
asianomaisen ja kaupungin esimiesten luvatta ja tiedotta oli 
purkauttanut riidanalaiset aitat ja kuljettanut niitä paikaltaan 
lampuotitaloonsa", jota paitsi aitat tuomitaan toisen riitapuolen 
omiksi. 

Että Gregorius Teitti toisen vaimonsa kanssa myöskin 
tuli omistamaan tiloja Hämeessä näkyy seuraavasta muistoon-
panosta Hollolan tileissä  v. 1609:  „Tuuloksen pitäjä:  M.  Grels, 
kirkkoherra Turussa,  on  varustanut  2  ratsua Hannu Boien li-
pullisessa ja siitä  on  vähennetty vero kolmelta hänen vaimonsa 
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tilalta", johon toisella kädellä on lisätty: „myÖnnetään vaan 
kahdelta". Näin onkin asianlaita sitten seuraavissa tilikirjoissa. 

Mainitut sukulaisuussuhteet nähdään seuraavasta suku-
taulusta: 

Suomalais-suku. 	 Speitz-suku. 

Jaakko Pietarin- 
poika Suomalainen, 
Turun koulun reh- 

tori,  j-  1588. 

Margareta, Turun 
porvarin Henrikki 

Myllärin tytär, naitu 
toisella kertaa kou-
lunrehtori ja kirk-
koherra Gregorius 

Teitille tämän 1:ssä 
naimisessa, t  v. 

1605. 

Margareta, Tuomas 
Bertilinpojan tytär 
Liuttulasta, naitu 

toisella kertaa Gre-
gorius Teitille, tämän 

2:ssa naimisessa. 

Yrjö Henrikin-
poika, ratsu- 

tilallinen 
Liuttulassa, 

menee v. 1610 
naimisiin Kri-
stofer Berti-
linpojan tyt-

tären Helenan 
kanssa. 

Henrikki Jaakon- 
poika, Hauhon ja 

Ylisen kihlakunnan 
tuomari, ; noin 

v. 1606. 

Hartikka 	Margareta, 
Speitz, lain- menee v. 1609 

suomentaja, f 	naimisiin 
luult. 1654. maist.Jaakki-

vaimo: Anna  ma  Stutuk- 

Stjernkors. 	sen kanssa, 

Kustavi Harti- 
	f 1623. 

kanpoika. 

7  §. 

Vapaah.  E. G.  Palmén jätti Seuran kokoelmissa säilytet-
täviksi kaksi karttaa, jotka esittäjälle oli antanut kandidaatti  Ei-
nar  Böök.  Toinen niistä kuvaa Hämeenlinnan, toinen Kajaanin 
seutuja. Edellinen,  0.  Gripenbergin ja  0.  C.  v.  Fieandtin te-
kemä,  on  vuodelta  1802;  aikoinaan  on se  ollut majuri  Elias  
Paldanin oma, joka oli fortifikatsioonin opettaja Haapaniemen 
kadettikoulussa. Kajaanin seudun kartta taas ori  0.  C.  v.  
Fieandtin piirustama ja kadetti  C.  M.  Nymanderin kiveen kai-
vertama, vuosilukua siinä ei ole.  

8 §. 

Hra esimies luki kirjoittamansa tutkimuksen Abraham An-
germannuksesta, joka jonkun aikaa oli Finnströmin pitäjään 
kirkkoherrana, sai uskonnollisista syistä kärsiä pitkällistä vai-
noa ja pidettiin vankina jonkun aikaa Turun linnassakin. Tut-
kimus tulee julaistavaksi Historiallisessa Arkistossa. 
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9  §. 

Kun Yleinen Anomusvaliokunta oli päättänyt kuulustella 
Historiallisen Seuran mielipidettä niistä maamme kirkonarkisto-
jen vastaista parempaa hoitoa tarkoittavista anomusehdotuk-
sista, jotka paraikaa koossa olevilla valtiopäivillä  on  tehty Ri-
taristossa ja Aatelissa sekä Porvarissäädyssä, keskusteltiin Seu-
rassa niin sanottujen maakunta-arkistojen perustamisesta. Ne 
näkökohdat, jotka tässä keskustelussa useimmat saapuvilla ole-
vat Seuran jäsenet hyväksyivät, päätettiin muodostaa seuraa-
vaksi Yleiselle Anomusvaliokunnalle annettavaksi lausunnoksi. 
Ainoastaan professori  K. G.  Leinberg ilmoitti keskustelun ku-
luessa eroavan mielipiteensä, ehdottaen „provinssiarkistojen pesä-
paikaksi maassamme semmoisia kaupunkeja, missä tuomiokapi-
tulit ja hovioikeudet sijaitsevat", koska hänen vakaumuksensa 
oli, „etteivät maamme lutherilaiset seurakunnat luovuta kirkko-
arkistojansa maallisten virastojen hoidettavaksi, vaan mahdolli-
sesti kyllä tuomiokapituleissa säilytettäviksi". Puheenalainen 
lausunto, joka jätettiin allekirjoittaneen, Seuran sihteerin, teh-
täväksi Seuran hra esimiehen,  prof.  K. G.  Leinbergin, ja  tri 
K.  v.  Bonsdorffin avulla,  on  näin kuuluva: 

Sen johdosta, että Suomen valtiosäätyjen Yleinen Ano-
musvaliokunta  on  pyytänyt Historiallisen Seuran lausuntoa 
niistä kirkonarkistojen vastaista huolellisempaa hoitoa tarkoit-
tavista anomusehdotuksista, jotka paraikaa koossa-olevilla valtio-
päivillä  on  tehty Ritaristossa ja Aatelissa sekä Porvarissäädyssä, 
saa Historiallinen Seura puheenalaisessa kysymyksessä mieli-
piteenänsä kunnioittaen lausua seuraavaa. 

Kaikinpuolin yhtyen siihen käsitykseen maamme kirkon-
arkistojen nykyisestä vaaranalaisesta tilasta, johon mainittujen 
anomusten tekijät ehdotuksensa perustavat, katsoo Historialli-
nen Seura tarpeenvaatimaksi, että mitä pikimmin ryhdytään 
maaseudulla tätä nykyä säilytettävien arkistojen vastaista tar-
kempaa hoitoa tarkoittaviin toimenpiteisiin. Mutta nämä toi-
menpiteet eivät saa rajoittua yksistään kirkonarkistoihin, jotka 
tosin ehkä suurimmassa määrässä ovat hävitykselle alttiina, 
vaan ne ovat samalla ulotettavat maaseutujen muihinkin ylei-
siin arkistoihin. Tunnettua  on  nimittäin, että maaseuduilla säi-
lytetyt virastojen arkistot yleensä sisältävät korvaamattoman 



— 104 —  

paljouden historiantutkimukselle ja kansamme entisyyden tun-
temiselle kallisarvoisia kokoelmia. Puhumattakaan siitä, että 
useain lääninhallitusten (Turun ja Porin, Mikkelin ja Uuden-
maan läänien) sekä tuomiokapitulien arkistot alkavat jo  1500-
ja  1600-luvulta, ovat kaupunkien, tuomiokuntien, kruununvou-
tien, piirilääkärien, koulujen  y.  m.  virastojen asiakirjakokoel-
mat sisällyksensä puolesta siksi tärkeitä, että niiden tallettami-
seen vastaisia aikoja varten  on  mitä suurin huoli pantava. Kun 
puheenalaisetkaan arkistot eivät hoidon eivätkä säilytyspaikkain 
puolesta tätä nykyä ole siinä tilassa, että niiden sisällys olisi 
häviää vastaan turvattu, ovat nekin välttämättömästi huomioon 
otettavat, kun ryhdytään maamme pienempien arkistojen säily-
misestä huolta pitämään. 

Historiallisten lähdekokoelmain huolellisempaa hoitoa tar-
koittavana  on  tosin täysi tunnustus annettava sille maamme 
valtiosäätyjen ja  ha  lituksen yhteiselle toimenpiteelle, jonka joh-
dosta vuoden  1888  armollinen asetus määräsi kihiakuntain ar-
kistojen vanhemmat asiakirjat siirrettäviksi entistä parempaan 
korjuuseen valtionarkistoon, samoinkuin valtionarkiston nykyi-
sen hoitajan,  tri R.  T.  Hausenin hallitukselle  v. 1889  tekemälle 
ehdotukselle, joka tarkoitti kirkonarkistojen säilyynpanoa sa-
maan talletuspaikkaan, kuitenkaan tuomiokapitulien epäävien 
lausuntojen vuoksi mihinkään tuloksiin viemättä. Kuitenkaan 
ei Seura voi pitää kannatettavana sitä käsitystä, että säilyttä-
mistä ansaitsevat arkistoainekset, olivatpa sisällykseltään mitä 
laatua tahansa, kaikilta maamme ääriltä koottaisiin samaan säi-
lyLyspaikkaan. Lukuunottamatta sitä, että tämän ajatuksen to-
teuttaminen kävisi mahdottomaksi jo nykyisen valtionarkistomme 
riittämättömän tilankin vuoksi, olisi maamme kaikkien histo-
riallisten asiakirjain yhteen kohti kasaaminen niiden säilymi-
selle vaarallinenkin, sillä esim. sodan aikana saattaisivat ne, si-
ten pääkaupunkiin kerättyinä, helposti kaikki yhdellä kertaa 
joutua hävityksenkin alaisiksi. Eikä tällainen menettely olisi 
suotava historiantutkimuksenkaan kannalta.  Helsinki  tulisi näet 
siinä tapauksessa olemaan ainoa paikka meidän maassamme, 
missä alkuperäisiin lähteisiin perustuva historiallinen tutkimus-
työ kävisi mahdolliseksi. Sekin vähäinen historiallinen harras-
tus, mikä tätä nykyä maaseudulla  on  olemassa, häviäisi siten 
auttamattomasti, kun ei minkäänlaisia lähdekokoelmia olisi nii- 
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den   käytettävänä, jotka toimeentulonsa vuoksi asettuvat elä-
mään pääkaupungin ulkopuolelle. Kun sinne kuitenkin joutuu 
opettajan- ynnä muihin toimiin enemmistö niistä, jotka ylioppi-
lasvuosinansa historiallisiin opintoihin antautuvat, olisi kotimai-
selle tutkimukselle suuri vahinko, jos ei maaseuduilla olisi  tar-
jona lähdekokoelmia heidän tyydyttää historiallista tutkimus-
haluansa.  On•  selvä, että sellaisilla asiakirjoilla, jotka valaise-
vat koko maan yleistä tilaa ja kehitystä, tulee olla itsemäärätty 
säilytyspaikkansa valtionarkistossa, ja niitä käyttääkseen  on  tutki-
jain harjoitettava opinnoita pääkaupungissa. Mutta niiden ohella 
löytyy tätä nykyä hajallaan maamme erinimisissä pienissä ar-
kistoissa ääretön määrä sellaista tutkimusaineistoa, joka sisäl-
lykseltään  on  paikkakunnallista laatua, ja  se  olisi maaseudnilla 
säilytettävä, tullakseen siten paikallishistorian harrastajien käy-
tettäväksi. 

Samat näkökohdat, joihin tässä olemme viitanneet, ovat 
ulkomailla aiheuttaneet asianomaisia hallituksia perustamaan 
niin sanottuja maakunta- eli piiriarkistoja. 

Preicssissa  on  tällaisia valtion ylläpitämiä piiriarkistoja  17,  
joiden ylin johto, samoinkuin Berlinissä sijaitsevan valtakunnan 
pääarkiston,  on  uskottu kaikkien valtionarkistojen ylitirehtöörille. 
Piiriarkistoihin  on  koottu ne asiakirjat, jotka koskevat piirikun-
tien ja yhdistysten taikka kokonaisten maakuntien historiaa, oi-
keusoloja ja hallitusta. Kaikista valtionarkistoista tehdään siellä 
yleisÖlle selko säännöllisesti ilmestyvillä vuosikertomuksilla. 

Franskassa  on  departementti- eli piirikunta-arkistoja  57,  
joita vuodesta  1853  ylimmäisenä virastona johtaa sisäasiain-
ministeristöön kuuluva arkistohallitus.  Se  valmistaa ja ohjaa 
antamillansa säännöillä, ohjeilla ja kiertokirjeillä maan arkis-
tojen hoitoa koskevia kysymyksiä, tarkastaa arkistoista anne-
tut vuosikertomukset sekä valvoo neljän päätarkastajan avulla 
arkistojen hoitoa. 

Baierissa  on 8  piiriarkistoa, jotka ovat valtionarkiston hoi-
tajan tarkastuksen alaiset ja joiden tilasta hänelle  on  jätettävä 
vuosikertomukset. Italiassa  on  maakunta-arkistoja  17,  joita hoi-
taa sisäasiain-ministeristöön kuuluva  9-miehinen arkisto-neuvos-
kunta. Norjassa niitä  on 3,  joista Trondhjemin ja Bergenin 
arkistojen hoitajat ovat sikäläisten maakuntahallitusten  (stifts-
direktion)  valvonnan alaiset ja ovat velvolliset jättämään niille  
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kertomukset hoidettaviensa arkistojen tilasta. Belgiassa  on 7  
maakunta-arkistoa, Hollannissa  11,  Tanskassa  3.  Ruotsissa ovat 
valtiosäädyt ottaneet puheeksi sen huolestuttavan tilan, jossa 
osa maan yleisiä arkistoja sekä hoitoon että historiallisen tut-
kimuksen tarpeisiin nähden tätä nykyä  on;  sen johdosta  on  si-
käläinen valtionarkiston hoitaja Odhner seikkaperäisessä halli-
tukselle antamassaan lausunnossa ehdottanut muutamien maa-
kunta-arkistojen perustamista. Tämä kysymys  on  siellä vielä 
käsittelyn alaisena. 

Huomioon ottamalla sen kokemuksen, mikä Euroopan suu-
rissa sivistysmaissa tässä asiassa siten  on  saavutettu, katsoo His-
toriallinen Seura välttämättömäksi, että meidänkin maahamme 
lähimmässä tulevaisuudessa perustetaan maaseutu-arkistoja, joi-
hinka  paikkakunnalliset asiakirjat puheenalaisista pienemmistä 
sekä kirkkojen että muista arkistoista olisivat kerättävät niin 
tarkoin kuin mahdollista, ensi aluksi esim. vuoden  1809:n  edelli-
siltä ajoilta. Sitä varten olisivat nykyiset pienet arkistot taita-
vien henkilöiden kautta perinpohjaisesti tutkittavat, jotta voi-
taisiin määrätä, mikä osa niiden sisällyksestä olisi siirrettävä 
keskusarkistoon Helsinkiin, mikä taas maaseutu-arkistoissa säi-
lytettävä. Näihin paikallis-asiakirjain säilytyspaikkoihin sopisi 
täydellisyyden vuoksi valtionarkistostakin siirtää joku osa niitä 
asiakirjoja, jotka sisällykseltään ovat paikkakunnallista laatua. 

Maaseutu-arkistoja voisi perustaa kolme, mahdollisesti neljä, 
sellaisiin maaseutukaupunkeihin, joissa hiippakuntien hallituk-
silla taikka hovioikeuksilla  on  sijansa ja jotka vakaantuneiden 
historiallisten olojen perustuksella ovat laajempien kirkollisten 
ja maakunnallisten alueiden keskuspaikkoina. Tällaisia maa-
seutu-arkistojen sopivia säilytyspaikkoja ovat Historiallisen Seu-
ran mielestä esim.  Turku,  Viipuri tahi Savonlinna,  Vaasa  taikka  
Oulu  sekä mahdollisesti Hämeenlinna tahi Porvoo. 

Siihen nähden, että ehdotetut arkistot tulisivat olemaan 
jotenkin runsasaineisia, olisi niiden hoitokin järjestettävä sille 
kannalle, että  se  olisi niiden vastaisen säilymisen täydellisenä 
takeena. Huoneustoiksi olisi saatava sopivat ja kyllin tilavat 
rakennukset. Turussa ja Savonlinnassa tarjoisivat vanhat lin-
nat mahdollisesti pienemmillä korjauksilla sopivan asiakirjain 
säilytyspaikan, muissa kaupungeissa olisi arkistolle tarkoituk-
senmukainen eri huoneusto hankittava. Kunkin arkiston joh- 
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tajaksi olisi sekä kokoelmiin hoitoa että yleisön palvelemista 
varten asetettava sellainen erityinen virkamies, joka historialli-
sia tutkintoja harjoitettuaan  on  tutustunut arkistojen hoitoon 
ja järjestykseen. Kaikkien tällaisten arkistojen ylin johto olisi 
uskottava erityiselle Keis. Senaatin nimittämälle arkistohallituk-
selle Helsingissä, jonka olisi pantava tarkastuksia toimeen sekä 
neuvoilla ja ghjeillaan oltava apuna erikoisarkistojen hoitoa ja 
järjestystä koskevissa asioissa. Tämän hallituksen, jonka tar-
kastusvalta johdonmukaisesti myöskin tulisi ulottumaan täkäläi-
seen valtionarkistoon ja jolle kaikkien arkistojen hoitajain tu-
lisi jättää vuosikertomuksensa, voisi kokoonpanonsa puolesta 
järjestää samantapaiseksi, kuin  on  nykyinen Muinaistieteellinen 
Toimikunta, määräämällä siihen esiin. Historiallisen Seuran eh-
dotuksesta viisi asiantuntevaa henkilöä, joilla jokaisesta istun-
nostaan olisi määrätty palkkionsa. 

Koska asia kuitenkin vielä monessa kohden yksityisseik-
koihin nähden  on  epävalmis, pitää Historiallinen Seura tar-
peellisena, että Hallitus asettaisi asiantuntevista henkilÖistä ko-
mitean, jonka olisi tässä asiassa tehtävä seikkaperäinen ehdo-
tus, ennenkuin ryhdytään toimenpiteisiin yllämainittujen perus-
aatteiden toteuttamiseksi. 

Sen nojalla, mitä Historiallisella Seuralla edellisessä  on  ol-
lut kunnia tuoda esille, saa Historiallinen Seura lausua sen toi-
vomuksen:  

1) että Hallitus, turvatakseen meidän monien pienten ar-
kistojemme säilymistä ja helpoittaakseen niiden käyttämistä his-
toriallisen tutkimuksen hyväksi, ryhtyisi semmoisiin toimenpi-
teisiin, jotta tällaiseen tarkoitukseen soveltuviin maaseutukau-
punkeihin perustettaisiin esim. kolme maakunta-arkistoa, joihin 
kirkkojen, tuomiokapitulien, kaupunkien, lääninhallitusten  y.  m.  
paikallisvirastojen vanhemmat asiakirjat koottaisiin huolellisesti 
säilytettäviksi.; sekä  

2) että maamme yleisten arkistojen johtoa varten asetet-
taisiin erityinen arkistohallitus, jonka tulisivat muodostamaan 
Historiallisen Seuran ehdotuksesta Hallituksen määräämät  5  
asiantuntevaa henkilöä ja jonka jäsenet olisivat oikeutetut saa-
maan määrätyn palkkion jokaisesta istunnostaan. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 
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Kokous 22  p.  maalisk. 1897. 

Saapuvilla olivat: esimies hra  K. G.  Leinberg, hrat  J.  W. 
Ruuth,  K.  v. Bonsdorff,  Aug.  Hjelt ja allekirjoittanut. 

1 §. 

Maalisk. 13  p.  1897 pidetyn kokouksen pÖytäkirja luettiin 
oikaistavaksi ja hyväksyttiin. 

2  §. 

Hra  esimies jätti Seuran kirjastoon julkaisemansa tutki-
muksen:  Några tillägg beträffande Abo skolas lärarepersonal i 
äldre tider.  

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Artturi  H.  Snellman. 

Kokous 20  p.  huhtik. 1897. 

Saapuvilla olivat: esimies hra  K. G.  Leinberg, hrat  J. R.  
Danielson, M.  G.  Schybergson,  K.  v. Bonsdorff ja allekirjoit-
tanut sekä vapaah. Tor Carpelan. 

1 §. 

Maalisk. 22  p.  pidetyn kokouksen pÖytäkirja luettiin oi-
kaistavaksi ja hyväksyttiin. 

2 §. 

Luettiin Keisarillisen Senaatin Talousosaston Kansliasta 
saapunut 27  p.  hehnik. 1897 päivätty kirje, jonka mukana Seu-
ralle oli lähetetty yksi kappale Hänen Majesteettinsa Aleksan-
teri II:n muistopatsaan paljastamisen johdosta lyötyä hopea-
mitalia. 

3 §. 

Ilmoitettiin seuraavat kirjalahjat: 
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Aeta Universitatis Lundensis. Lunds universitets års-skrift.  
Tom.  XXXII.  1896.  Förra afdelningen. Afhandlingar i ju-
ridik och humanistiska ämnen.  Lund 1896.  

Finsk militär tidskrift. Sextonde ärgången. H. III.  Mars 
1897. 

4 §.  

Luettiin seuraava  kand. R. Lagerborgin  täkäläisessä yli-
opiston kirjastossa löytämä Amsterdamissa  31  p. elok.  1709  
päivätty kirje, jossa eräs  Lambertus Bidloo  venäläiselle kreivi  
Matvejeffille  lausuu  mielihyvänsä  ja  onnittelunsa Pultavan  voi-
ton johdosta.  

Undertecknad tar sig friheten anmäla, att han i härva-
rande Univ. Bibl. uti  en  kvartvolym med titel „Recueil van 
den Traktaten gemacht  en  gesloten tusschen de Hoog. Mog.  Bee-
ren Staten Generael der Verenighde Nederlanden ter eene, ende 
verscheyde Boningen, Princen  en  Potentaten ter andere zyde" 
anträffat ett bref till  Andreas  Artemonides de Matfeof, dateradt 
sista augusti  1709,  samt hemställer, om Samfundet finner  det-
samma förtjänt att i Arkisto's protokoll meddelas. Adressaten 
är densamme grefve Matvejeff  (1666-1728,  ryskt sändebud 
i Holland, Österrike, England, fÖrfattare  af  memoarer, hvilka 
utgifvits  af  Sacharoff  1841),  — eller såsom han själf skrifver 
sig de Matueof, — hvilken sedermera bysattes i  London  och 
härigenom gaf anledning till allvarliga förvecklingar och vid-
lyftig notvexling mellan respektive stater. — Anmärkas bör 
vidare, att boken, däri brefvet fanns, gjort  del  af  Matvejeffs 
bibliotek, hvaraf  en  ieke ringa mängd volymer hamnat till 
Univ. Bibl. 

Brefvet, som i sin mån belyser den allmänna omsväng-
ning, hvad norden beträffar, som uti den europeiska politiken 
följde slaget vid Pultava, lyder: 

Illustriss:o Exeellentiss:o Viro 
Dom.  Andre  Artemonidi  de  Matfeof 

Augustiss:i Ruthenorum Caesaris 
apud Celsipotentes Fcederati Belgii Ordines  
Legato  Plenipotentiario. 

Lambertus Bidloo. 
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Hodie  per  publicas edoctus Novellas Exc.  V.  Dominos Or-  
dines  eertiores reddidi s[u]p[e]r gratissimam  per  Augustiss:m C-
sarem de Sueeis deportatam Vietoriam. Humillimi mei duxi offi-
eii in admodum feliei  nuncio  Exe.  V.  gratulari; eoque magis, 
quod serenissimi Imperatoris prosperitas mihi privatim & ani- 
mitus eordi est : quippe qui egregia protectione & munificentia 
filio meo (tanto ab meo amplexu remoto spatio) Patronus imo 
alter est Pater. 

Triumfat  ergo  Cwsa.r, non de Tureis, Tartaris, aliisve  male  
compositis Barbaris, effeminatis Persis  ant  nudis Indis, ob  quo-
rum  subjugationem olim superb. Maeedo  Magnus,  imo  Deus,  
diei voluit, sed de Suecis, de Sueeis inquam, de illa gente, qu 
haetenus aucliit invicibilis; idque ob Virorum exploratam fortitu- 
dinem, armorum exercitio, dextra Castrorum ductus & muta-
tionis dexteritate, omnisque Belligerandi peritia fortunaeque  tot  
seculis claritate. Virtus in hostes laudanda; sed quam merito  
Laude  celebranda eelebranda tanti herois fortitudo, qui de hisee 
deportare potuit Vietoriam Populis,  hoe  sublimiori ingenio'eget 
atque stilo.  Hoc  imum  paee V.  Exc. dicere mihi fas  sit me nun-  
quam in quoquunque historiographo legisse talem de suecis ab 
Augustiss:i  Petri  Proavis deportatam Victoriam ubi totus exer- 
citus prostratus & omni  modo est deletus  ipso  praesente Rege. 
Faxit D.  0. M.  ut inde gloriosa 	majestati exsurgat Pax, 
ut  post  tantos labores, tanta pericula exantlasse Sereniss:s  Vie-
tor  Patriis assideat Laribus &  quietus  ab Augustissimo throno 
leges subditis statuat salutares, ad amplissimi Regni majorem 
prosperitatem. Ita Augustiss:o Caesari, Sereniss:o Prineipi,  V.  
Exc. illustriss:o Consorti atque eharis infantibus D.  0. M. per-  
petua adsit benedictione & providentia omnipotente. 

Amstelodami Pridie Kalend. VII b. Anno ab. N. D. 
MDCCIX.  

5 §.  
Sen johdosta, että hra  K.  Grotenfelt oli arvellut, että eräs 

Olaus Georgii Suomalaisen  v. 1609  tekemä ja  1611  Vittenbergissä 
painettu onnitteluruno, jonka hän oli tavannut Upsalan yliopis-
ton kirjastossa, mahdollisesti olisi unieum. (Histor.  Ark.  XII,  
s. 2),  oli  kand. R.  Lagerborg ilmoittanut Seuran pÖytäkirjoihin 
merkittäväksi, että yksi kappale mainittua julkaisua lÖytyy myös 
täkäläisessä yliopiston kirjastossakin. 
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6  §. 

Hra  M.  G. Schybergson  antoi seuraavat tiedot  riidanalai- 
sesta kappalaisenvaalista  Turun suomalaisessa seurakunnassa 
vuodelta  1740.  

Ett tvist underkastadt kapellansval i finska församlingen 
i  Åbo  är omtaladt i landshöfdingsskrifvelserna från  Åbo  och 
Björneborgs, län  af  1740.  Sedan  1698  var den finska för-
samlingen i  Åbo  skild från den svenska, men då  en  kapellans-
plats i finska församlingen i början  af  1739  stod ledig, lät dock  
consist.  eeel. i  Åbo  publikation om det blifvande valet ske så-
väl i svenska som i finska församlingen. Till följd däraf infunno 
sig medlemmar  af  svenska församlingen jämte finnarne vid valet  
15  januari. „Men", såsom det heter i landshÖfdingens skrif-
velse till regeringen  af  d.  22  maj  1740,  „som vid samma ~a1 
fÖrmärktes, att de ansenligaste invånare och skattedragande fÖllo 
uppå mag. LÖflund, hvilken då varande valförrättaren ieke be-
hagade, altså bestältes åter till ett nytt val d.  3  April påföl-
jande, dit äfven den svenska församlingen genom domkapitlets 
publikation inkallades". Vid det sålunda sammankallade nya 
valmötet infunno sig återigen medlemmar  af  den svenska fÖr-
samlingen i stor myckenhet. Öfver valet, som utföll sålunda, 
att den nämda magister Löflund erhöll de flesta rösterna, an-
fördes på grund  af  de svenskas deltagande besvär hos H. M:t. 
Såväl landshÖfdingen som magistraten, hvars fÖrklaring finnes 
bland akterna, uttalade sig för att valet, ehuru de måste er-
känna det oriktiga i att medlemmar  af  svenska fÖrsamlingen 
deltagit, skulle anses giltigt. LandshÖfdingen medgaf, att dom-
kapitlet med orätt till valet inkallat den svenska fÖrsamlingen, 
„bestående  af  ansenliga stater, ståndspersoner oeh fast värdigt 
borgerskap", men anhöll doek, att H. M:t „till dampande  af  vi-
dare olust och besvär" skulle afslå „det nu sökta alldeles öf-
verflödiga tredje val till finska kaplanstjänsten". Magistraten 
anförde, huruledes det finska borgerskapet, tvärt emot gam-
mal plägsed, sÖka skilja svenska församlingens ledamöter ifrån 
finska församlingens prästval, ehuru det svenska borgerskapets 
tjänstefolk till största delen hölle sig till den finska församlin-
gens gudstjänst, så att de ungefärligen utgjorde hälften  af  den 
finska församlingen.  Ville  doek den finska församlingen vid- 
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hålla sitt påstående om enskildt prästval, så skulle den svenska 
församlingen och magistraten å sin sida undandraga sig att, 
såsom förut skett, betala påskpenningar till det finska präster-
skapet. 

LandshÖfdingens oeh magistratens yrkanden vunno icke 
H. M:ts bifall, ty i resolutionen heter det: som bägge dessa 
församlingar äro till fÖlje af K. M:ts härvid anfÖrda bref och 
ordres åtskilda samt hafva deras särskilte präster; ty finner 
H. K.  M.  bäst vara att ett nytt ordentligt kapellansval i finska 
församlingen anställes, hvartill inga andra än de, som därtill 
höra oeh hålla sig, blifva kallade. 

Vid det tredje valsammanträde, som därefter egde rum, 
fÖll mag. LÖflund igenom, men det svenska elementets djärfva 
uppträdande i denna fråga liksom vid samtida riksdagsmanna-
val; vittnar ieke dess mindre om dess Öfvervägande inflytande 
i staden.  

7 §. 

Herra Schybergson ilmoitti pÖytäkirjoihin merkittäväksi, 
että pastori Alfred Tikkasen tiedonannon mukaan everstiluut-
nantti Karl Vilhelm Malmin kastetodistus osottaa, ettei hän ol-
lut syntynyt Rantasalmella, niinkuin on oletettu, vaan Kuopion 
maaseurakunnassa Jukkulan talossa, jossa hänen isänsä nimis-
miehenä asui. 

8 §. 

Hra  K.  v. Bonsdorff luki muutamia asiakirjoja, jotka kos-
kevat Uudenmaan ja Hämeen läänin asukasten toimenpiteitä 
vuodelta 1805 saada krediittilaitos Helsinkiin. Esittäjä lupasi 
julaista nämät tiedot Historiallisessa Arkistossa. 

9  §. 

Hra  K. G.  Leinberg luki seuraavan kirjaanpanon vuodelta  
1573,  joka vahvistaa ennen tunnettua tietoa, että nimittäin  
Arvid  Kustaanp.  Stenkoek  Turun linnassa mainittuna vuonna 
surmasi marski Iivari Maununp. Stiernkorsin.  

I  Anreps Ättartaflor  IV,  sid.  192,  förekommer  bland  bio-
graphica  rörande  fältöfversten i  Finland m. m.  Ivar  Månson  
Stiernkors  följande: „Slutligen utkom  1573  ett falskt rykte om  
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honom, det han skulle  vara  ihjälslagen på  Åbo  slott  af  Arvid  
Göstafsson Stenbock. 

Denna notis har blifvit vederlagd genom ett meddelande 
i  Svensk  Historisk  Tidskrift  1891,  sidd.  271-276,  hvari pu-
blieerats  „Arvid  Gustafssons [Stenboeks] berättelse om dråpet 
på fältmarskalken  Ivar Månsson  [Stiernkors]", hvilken berättelse 
tydligen ger vid handen, att förenämnda rykte ieke varit falskt. 

Ett  annat  samtida vittnesbÖrd, hvilket måhända ej förut 
blifvit uppmärksammadt oeh som yttermera bekräftar nämnda 
sorgliga tilldragelse på  Åbo  slott, är  en  anteekning å sista bla-
det  112 v.  af N:o  1223  i Finlands Statsarkiv, innefattande „Man-

.talsregister på  Åbo  slott, som begyntes den  28  september anno 
etc.  72  och lydteer till anno etc.  73".  

Denna enkla, men innehållsrika anteckning lyder:  
„Item  till  mines  thenn  27  septembris anno  73  bleft Iwar 

mognsson genomstuekitt vdoff Här arwed göstaffsson emil-
lan Kloehan slogh  1  och  2  in j Konungz saall, som gudh bättre, 
att thz så hende".  

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 

Kokous 15  p.  toukok. 1897. 

Saapuvilla olivat: esimies, hra  K. G.  Leinberg, herrat  K.  
v. Bonsdorff,  J.  W. Ruuth ja allekirjoittanut. 

1 §•  

Kokouksessa 20  p.  huhtik. 1897 pidetty pöytäkirja luet-
tiin oikaistavaksi ja hyväksyttiin. 

2 §.  
Ilmoitettiin  kirjalahjana: 
Finsk Militär tidskrift. H. IV. April.  1897. 

3 ~• 
Hra esimies luki vuodelta 1580 seuraavan asiakirjan, joka 

koskee veron- ja sotamiehen-ottoa Ylisessä-Satakunnassa: 
8 
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Finl:s Statsarkiv.  N:o  2331,  bl.  10.  

Konunglig M:ttz till Swerighe etc. Wår aller Nodh:te Her-
res och Konungz Wnderdonigeste wndersotere och Owerdige Kirckie  
Herder  aff Öffre sategundenn samptt Läntzmenn Bekenne och göre 
witterlligit att Anno etc.  75  wtgiordes här i härede ingenn fempte 
mans giärdh till fougden att opbera eller nogen aff hans partij wtan 
hwar fempte bonde war sielff ostadh emott Rickzens fiender effther 
Krijgz öffuerstens beffalning och bodh. Och sielff bönderne  sigh  
emillan på lagde  sama  giärdh och opbore och delthe sedan  them  
emillan som drogo ostadh wellwilligen emot Ryssen i Nylandh och 
wåre ther so lenge som samma giärdh till rechtte och Krigz off-
uersten  them  behoff hade att bruka. Och när som the inte  mere  
behoff giordes so finge the loff och kommo hiem hwar till sitt igenn. 
Och fougden haffuer aldeles inte med  then  giärden att bestelle so 
santt oss gud till hielpe. Att så i Sanningen är tryckie Wij pre-
sterskapet här wnder wår signett och med wår egenn hand och nampn 
wnderschriffuit samptt och Läntzmenns signett som signett haffae 
och  then  som ingen signett haffuer so wnder haus bomerck. Da-
tum aff Öffre Sategunden  then 25  Marcij Anno etc.  1580.  

Olaus  Olauj 
Pastor ecclesie Cangasala  

et exactor  ibidem 
Clemeth  Nilsson  Sorolan 

(ett sigill, bortfallet) 

å andra sidan: 

Petrus Nicolai 
pastor ecclesie 

Birckala,  et exactor  
ibidem  

Jonas  Vaijnine  
(2  sigill, bortfallna)  

Mathias  
Marthini 

pastor eccl. 
Carcku  et 

exactor  ibidem 
(oläsligt namn)  

(2  sigill, bortfallna) 

Henricus olaui  Magnus  Olaui Pastor 
pastor eccl:e Kyro EcclesiWesilax  et 

exactor  ibidem  exactor  ibidem Henric  
Michael  Lann 	Jonsson  

(2  sigill) (ett sigill och ett bomärke) 
Casparus Olaui 

pastor Ecclesie  Kalli- 
ola  &  exactor  ibidem  

Jacobus  Simeonis 
(ett sigill och ett bomärke). 

Jacobus  Henrici Pastor Ecclesiae 
Lempele &  exactor  ibidem 

Lass Erichsonn 
(ett sigill och ett bomärke)  
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4 §. 

Hra esimies jätti niinikään pöytäkirjaan seuraavan Ruot-
siin muuttaneita suomalaisia uudisasukkaita koskevan tiedon-
annon:  

Från  Svenska  Riksarkivet. Registratur  1618. 	fol.  416.  
För  4  Finnar att bekomma  en  Sloo  Moss  e 

vpå hiss hytte Skogen i Huseby Sockn.  

Gustaf Adolph. 

Wij låthe tigh wetta Torbiör Engelbrechtsson, att desse bref-
wijsere och Finnar, som hafwe optagit Torpeställen vpå Hinshytte 
Skogen, Husby Sochn, hafwe warit här hoos oss och vnderdånli-
gen gifwit tilkenna, att theras Torp ähre i Fiordh skatlagdt, och 
att der fins förringe lagenheet vnder till Engebool, och för den 
skuldh ödmiukeligen begäret, att få der vnder  en  Slomosse som lig-
ger på samma Skogh, hwilken skal ligge een Mijl frå Nelwijka, 
som ähr rätte Bolbyn, hwarföre och meden wij icke wetta, om 
samme Mosse ligger be:te Nelwijka till mehn eller icke. Så befalle wj 
att Du der om ransaker. Och der så ähr, att Bolbyn kan behielpa  
sigh  dess förvthan, Då ähre wij nådigesth tilfrijdz. att de måge 
behålle Mossan vnder Torpen. Rätta tig här effter. Aff Koppar-
berget d.  20  Novemb.  1618.  

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 

Kokous 25  p.  syysk. 1897. 

Saapuvilla olivat: esimies, hra  K. G.  Leinberg, hrat  K.  
Grotenfelt,  J:  W. Ruuth,  J. R.  Danielson,  K.  v. Bonsdorff ja 
allekirjoittanut. 

1  §. 

Kokouksessa  15  p. tonkok.  1897  pidetty pöytäkirja luet-
tiin oikaistavaksi ja hyväksyttiin. 
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2  §.  

Ilmoitettiin seuraavat  kirjalahjat: 
Skrifter utgifna af  Svenska  Literatursällskapet i  Finland.  

XXXIV. Förhandlingar och uppsatser.  10. 1895-1896.  
Skrifter utgifna af  Svenska  Literatursällskapet i  Finland.  

XXXV Katalog Öfver den svenska literaturen i  Finland  samt 
arbeten af inhemska författare på främmande språk.  1891-
1895.  

Ecklesiastikexpeditionens i Kejserliga Senaten för  Fin-
land  berättelse  1894-96.  

Keisarillisen Suomen Senaatin  Kirkollisasiain-toimituskun-
nan  kertomus  1894-96.  

Anteckningar rörande Borgå stads oeh sockens historia 
af Ad. Neovius. I. Borgå  1897.  

Tvenne meddelanden till Finska Historiska Samfundet af 
K. G. Leinberg (Särtryck från  Historiallinen Arkisto  XV). 

Finsk militär tidskrift. Sextonde årgången. H.  V.  VI—
VII. Maj. Juni—Juli.  1897.  

Tidskrift utgifven af Pedagogiska FÖreningen i  Finland. 
1897. 4-5. 

3 §. 

Hra Grotenfeltin ehdotuksesta otettiin puheeksi täydelli-
sen nimi- ja asialuettelon toimittaminen Historialliseen Arkis-
toon. Seuran jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että tällaisen luet-
telon aikaansaaminen olisi välttämättömän tarpeellinen. Asia 
jätetttiin kuitenkin tuonnemmaksi, sillä pidettiin sopivana, että 
puheenalainen luettelo toimitettaisiin sitten, kun Historiallista 
Arkistoa on ilmestynyt 20 osaa. 

4 §. 

Hra Grotenfelt luki seuraavat kaksi Suomalaisten opin-
käyntiä ulkomailla koskevaa tiedonantoa: 

Leipzigin yliopiston matrikkelissa mainitaan talvilukukau-
della 1415 sisäänkirjoitettujen joukossa vierekkäin nimet: Re-
migius Gislonis  de  Virino, Laurencius Ingemundi. Ei näy siis 
ensi katsannolta olevan mitään, joka osottaisi ne suomalaisiksi, 
mutta kuitenkin voimme ne minun  nähdäkseni varmasti siksi 
päättää — kiitos erittäinkin nimien oudonpuolisuudelle. Edel- 



— 117 — 

linen on  epäilemättä  se  Remigius Gislonis, joka  vv. 1422-34  
tavataan Turun kaniikina ja Mynämäen, Virmon, kirkko-
herrana, ja sana „Virino"  on  siis luettava „Virmo".. Hän 
käytti aatelista, nähtävästi Frille-suvun vaakunaa. Kun siis 
Remigius Gislonis  on  katsottava suomalaiseksi,  en  myöskään 
epäile, että hänen rinnallaan mainitussa henkilössä  on  näh-
tävä hänen matkatoverinsa, toinen samanaikuinen suomalainen 
pappismies, hänkin aatelinen sukuperästään, nimittäin  se  tun-
nettu  Vase-sukuun kuuluva Laurentius Ingemundi, joka  1424-
31 on  kirkkoherrana Halikossa ja sittemmin Porvoossa. Meillä  
on  siis tässä kaksi uutta keskiaikaista suomalaista opinkäviää 
ulkomailla. 

Ruotsin kamariarkistossa tapasin  Sven  Bertilinpojan pro-
viantti-tileissä Turusta valta  1593  päällyskanteen pistettynä kir-
jeen, jonka eräs  Johannes  Svenonis  on  Turusta  13  p. elok.  
1592  kirjoittanut isälleen. Hän kertoo siinä, että Krister Klaun-
poika Joensuussa  on  luvannut hänelle  20  tynnyriä viljaa vuo-
sittain kolmena vuotena „Saksan matkaa" varten, ja toivoo hän 
saavansa enemmän toisilta  hy 	viltä jalosukuisilta miehiltä, niin- 
kuin  Klaus  Flemingiltä Lehtisissä,  Arved  Eerikinpojalta, Aksel 
Kurjelta ja  Henrik  Niilonpojalta, Hevonpään herralta, „jolla  on  
hyvää varaa ja  on  meidän sukulaisemme". Tarkastaessa sen- 
aikuisia suomalaisia ylioppilaita Saksassa huomataan, että tuo 
kirjeenkirjoittaja  on Johannes  Svenonis Raumannus, joka  1594  
sisäänkirjoitettiin Jenassa,  1597  Vittenbergissä, ja sittemmin tuli 
teologian professoriksi Upsalaan (i  1614).  Mainittu kirje an-
taa tiedon hänen sukuperästään ja  on  muutenkin valaiseva, mi-
tenkä ylioppilaat siihen aikaan hankkivat itselleen tarvittavat 
varat ulkomaanmatkoihinsa.  

5 §. 

Hra  J.  W. Ruuth esitti seuraavan 

Lisätiedon Petäjoen nimestä. 

Vaikka kysymys siitä onko Pyhäjoella muinoin ollut nimi  
Petäjoki jo itse teossa  on  ratkaistu  Y.  Koskisen Hist. Arkis-
tossa  V,  siv.  76,  esiintuomien todistusten kautta,  on  asiata kui-
tenkin vielä senkin jälkeen epäilty (Katso: Sehybergson,  Fin-
lands  Historia, siv.  62). On  nimittäin arveltu, että nimi Petä- 
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joki, joka esiintyy  Y.  Koskisen esiintuomassa asiakirjassa, ehkä 
saattaisi olla kirjoitusvirheen kautta syntynyt. Jokainen lisä-
tieto - kysymyksen valaisemiseksi ansaitsee siis tulla huomioon 
otetuksi, jonka tähden pyydän saada Seuran pöytäkirjaan otet-
tavaksi seuraavat etupäässä 1600-luvun tuomiokirjoista saavut-
tamani tiedot. 

Pyhäjoen rannalla, keskivälillä Oulaisten ja Merijärven 
kirkkoja, sijaitsee erään kosken vieressä kylä, joka nykyään 
kutsutaan nimellä Petäjäkoski. Selvä on että kylä on saanut 
tämän nimensä kosken mukaan. Omituista kuitenkin on että 
1600-luvun alkupuolella varsin usein tämä nimi esiintyy lyhen-
netyssä muodossa Petäkoski (katso esim.: Pyhäjärven tuomiok. 
274ii 1640 sekä Pyhäjoen karjaluetteloa v:lta 1627. V.  A.  4962: 
27 v.), jopa toisinaan ruotsalaisella loppupäätteellä Petäfors 
(Pyhäjoen tuomiok. 27/III  1640)1). Luonnollista on — niinkuin 
jo mainitsin — että tuo nimi vanhuudestaan on merkinnyt vir-
rassa olevaa koskea, mutta otaksua sopii myöskin, että tässä 
koskelle on — loppupäätteen muuttumalla — jäänyt nimi, jolla 
itse virta muinoin oli ollut tunnettu. Tämä arvelu muuttuu 
varmuudeksi, kun todellakin tapaamme Petäkosken kylää 1600-
luvulla toisinaan myöskin kutsuttuna Petäjoen kyläksi. Niin esim. 
mainitaan 1633 vuoden Pyhäjoen tuomiokirjassa  27:nä  p:nä 
maalisk. eräs nimismies: „Påffuell Jåhansson  i  Pätäjoki  by".  
Maakirjasta näkee, että tämä mies asui Petäjäkosken kylässä. 
MyÖskin 1639 vuoden tuomiokirjassa (4  p.  helmik.) mainitaan 
eräs lautamies  „i  Petä(j)oki". En siis luulisi enää olevan syytä 
epäilemiseen, ettei Pyhäjoella ennen muinoin ole ollut nimenä 
Petäjoki. 

6 §. 

Hra  K. G.  Leinberg luki seuraavat Pietari Särkilahden 
elämää koskevat tiedot:  

Till de sparsamma notiser, hvilka härförinnan kunnat pu-
blieeras beträffande Finlands förste reformator, beder jag nu 
få tillägga  en  ingalunda ovigtig upplysning. 

Angående Peder Nieolai Särkilaks' samhällsställning efter 
det han återkommit från sin studiiresa till Tyskland, der han  

1) Toisintoja: Petäjäskoski, Pettääskoski. 



— 119 — 

tillegnat sig reformationens grundsatser, har man med säkerhet 
endast haft sig bekant, att han i sitt hemland blef kanik eller 
medlem  af Åbo  domkapitel, i hvilket embete han utförde sär-
skilda värf jämte det han i domkyrkan fÖrst predikade den 
nya läran.  Det  sista värf, man känner att han fullgjort, var  en  
inventering å  Tammela  prestgård  1529,  då Her  Anders  Sweno-
nis efter aflidne Her  Bertil  tillträdt pastoratet (Hist.  Arkisto  
IX, sid.  2791).  

Ett dokument, befintligt i  Svenska  Riksarkivet bland hand-
lingar, som gälla Kongl. Maj:ts Arf oeh Eget i  Finland 1537 
—1574,  innehåller emellertid  en  ganska intressant notis om Pe-
der Särkilaks' senaste embetsverksamhet. Detta dokument har 
till titel: „Ett Register om mångehånde, Som  Erasmus 2)  så 
väll som  Jaeob  Teijttus vdi  sine  Registrationer öffuer hele  Fin-
land  förfatet haffuer. Anno etc.  56",  oeh innehåller bland  an-
nat  följande underrättelse:  

„Item  haffuer GÖstaff Nilson j Särckelax  en  gård benembd 
Siusholm j Töffuesale Sockn och ligger på  en  öö emot Åland, 
som han hafuer clandret ifrå  Åbo  Domkyrekie, thenne  Gösta$  
Nilson och Mons Nilson j  Saw  äre  M. Per  Särckelax bröder 
och hafuer udj samme  M.  Peders tijd mädan han war ärehe-
diekne rappet ifrå Domkyrekien monge breff oeh godz". 

Häraf framgår således tydligt, att  M.  Peder Särkilaks mot 
slutet  af  sitt lif var arehidiaeonus i  Åbo.  Hans  fÖreträdare i 
embetet var utan tvifvel mester  Jasper,  hvilken omnämnes så- 

Då det der ur „Liber Ecclesiae Tammelensis" intagna citat blif-
vit på ett par tre ställen orätt återgifvet, införes det här ånyo, berikti-
gadt: ,Jtem tesse effterscriffne partzeler anamadhe Lasse ionsson till 
konungl:ge Ma:ttz gârdh mustela Anno  56  aff  Tammela  prestegårdz 
Inuentarium, som salige Mester Pedher Sergilax, effter salige Her Bertill, 
Her  Anders  Swenonis till honda inventeradhe Anno etc.  29  som är oxar 
ett par, tiur ett st:e, kiör sex st:e, foor sex st:e,  tuo  lijor, Huitt fatt tije 
st:e, talrikar fiortton st:e, Grijtor  3  st:e, kädzleringar tu par, spadha ett 
st:e. ordebilde ett st:e."  

2)  Vanligen kallad  Rasmus  Ludviksson, var sekreterare hos kon.  
Gustaf  I,  Erik  XIV och  Johan  IIL Med anledning af Westerås recess 
erhöll han  Gustaf  I:s befallning att från kloster och kyrkor uppsamla 
donationsbref och andra gamla handlingar, genom hvilket uppdrags full-
görande grunden lades till  Svenska  Riksarkivets samlingar. 
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som archidiaeonus  1526  oeh  1527,  oeh han efterträddes i samma 
embete  af  kaniken och medhjelparen i hans refomatoriska verk-
samhet, mag. Petrus Johannis  Sillä,  som  af  domkapitlet vald 
till arehidiaconus bekom kunglig stadfästelse på detta embete 
den 	7  /16  1529 (se  härom närmare Leinberg,  Det  odelade finska 
biskopsstiftets herdaminne, sidd.  34 o. 35).  

Endast  en  kort tid var sålunda Peder Särkilaks arehidia-
conus, hvilken tid, enligt det anförda citatet, tvenne hans vin-
ningslystne bröder, possessionaterne Måns  Nilsson  till Kärknäs i  
Saga  och  Gustaf Nilsson  till Särkilaks i TÖfsala, funno fÖr sig 
särdeles gynnsam till att rappa d.  v. s.  rycka åt sig  Åbo  dom-
kyrka tillhöriga donationsbref oeh gods. Att Peder Särkilaks 
dervid ieke, såsom han hade bordt, bevakade domkyrkans för-
måner, kan dels ha berott på hans sjuklighet och kroppsliga 
svaghet, dels kan  en  sådan hans undfallenhet finna sin för-
klaring i hans reformationssträfvanden och i verkningarna  af  
Westerås recess. 

Genom sammanställning med andra kända facta lemnar i 
fråga varande eitat jämväl  en  god ledning beträffande ett vig-
tigt moment i Peder Särkilaks lif, nämligen tidpunkten, då 
detta ändades, eller hans hittills okända dödsår. 

Då man nämligen nu lärt känna, att han mot slutet  af  
sitt lif varit erkedjekne i  Åbo,  hvilket embete efter honom 
besattes i juni månad  1529,  oeh då det förut är bekant  (af  Ar-
vidssons Handlar  V: 276),  att Töfsala pastorat var såsom pre-
bende förenadt med arehidiakonatet, intill dess förre priorn 
i  Åbo  dominikanerkloster  Miehael Miehaelis  Carpelan  den  1%6 
1529  utnämndes till kyrkoherde derstädes, så bör det jämväl 
befinnas tydligt, att Peder Särkilaks mot slutet  af  sitt lif jämväl 
var kyrkoherde i sin hemsoeken Töfsala, hvarmed oek öfverens-
stämma de notiser beträffande hans familjeförhållanden, som  
af  mig publieerats i Hist.  Arkisto  XIII, sidd.  366-373.  

Slutligen kan man deraf, att  Michael  Carpelans kungl. 
fullmakt på Töfsala pastorat är daterad den  1  juni  1529,  un-
der hvilket år ännu Peder Särkilaks, antagligen såsom dom-
kapitlets ombud, haft  en  fÖrrättning i  Tammela,  draga den 
säkra slutsats, att erkedjeknen oeh kyrkoherden i Töfsala Peder 
Särkilaks aflidit under fÖrra delen  af  år  1529.  
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7 §. 

Hra  K. G.  Leinbergin kopioittamat Jaakko Teitin ja  Eras-
mus  Ludvikssonin muistoonpanot, muodostaen lisiä Teitin suu-
reen valitusluetteloon, päätettiin julaista Historiallisen Arkiston 
painettavana olevassa vihossa. 

8 §. 

Hra  K.  Grotenfelt ilmoitti nostaneensa Suomen pankin 
valtuusmiesten Längmanin testamenttivaroista Seuralle tällä 
kertaa myöntämät 4,000 markkaa. 

9  §. 

Rudensehiöldin Suomea koskeva relatsiooni päätettiin  ju-
laista sarjassa „Todistuskappaleita Suomen historiaan", ja tulisi  
se  muodostamaan mainitun sarjan VI:n osan. Seuran sihteeri 
oikeutettiin painattamistyÖssä käyttämään korrehtuuriapulaista, 
jonka palkaksi määrättiin  8  å  10  markkaa painoarkilta. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 

Kokous 23  p.  lokak. 1897. 

Saapuvilla olivat: esimies, hra  K. G.  Leinberg, vapaa-
herra  E. G.  Palmén, hra  K.  Grotenfelt ja allekirjoittanut. 

1 §•  

Kokouksessa 25  p.  syyskuuta 1897 pidetty pöytäkirja luet-
tiin oikaistavaksi ja hyväksyttiin. 

2  §.  

Ilmoitettiin seuraavat  kirjalahjat: 
Upsala Universitetet  1872-1897.  Festskrift med anled-

ning af Konung  Oscar  II:s tjugofemårs regeringsjubileum den  
18  September  1897.  
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Elof Tegner, Lunds Universitetet  1872-1897.  Festskrift 
med anledning af  Hans  Majestät Konung  Oscar  II:s regerings 
jubileum  1872-1897.  Utgifven af Lunds Universitet. Tredje 
afdelningen. 

Finska Fornminnesföreningens tidskrift.  Suomen  Mui-
naismuisto-Yhdistyksen  aikakauskirja.  XVII. 

Meddelanden från  Svenska  Riksarkivet utgifna af C.  T.  
Odhner. XXI. 

Finsk militär tidskrift.  1897.  Häft  8-9. 

3  §. 

Vapaaherra  E. G.  Palmen esitti Ruotsin valtioarkistossa 
tehtyjen tutkimusten perustuksella muutamia tietoja siitä va-
rallisuuden arvauksesta, joka vuosina  1800-1803 on  tapahtu-
nut NorrkÖpingin valtiopäiväin siitä tehdyn päätÖksen perus-
tuksella. 

Asiassa annettu „Armollinen käsky ja julistus"  15  päi-
vältä kesäkuuta  1800  (joka alkuperäisen suomennoksen nimi-
lehdellä mainitaan  15  päiväksi heinäkuuta) säätää seikkaperäi-
sesti tämän ylimääräisen veron perusteet. Ensiksi selitetään 
julistuksessa veron tarkoitusta, joka oli, kuten sanat suomen-
kielisessä asetuksessa kuuluvat, „että Valdakunnan vahvistetty 
Bancoraha jälleen mahdais tulla  six  ainoaxi käyväisexi ja Velka-
sedelit poijeshangituixi". Tähän tarvittavan „realisationifondin" 
eli suoritusrahaston aikaansaamiseksi olivat valtiosäädyt suos-
tuneet maksamaan erityisen jokaisen varallisuuden mukaan so-
vitettavan veron, jolla toivottiin saatavan puoliviidettä miljoo-
naa pankki- eli hopeariksiä kerätyksi, mikä summa olisi valta-
kunnan pankissa talletettava. 

Erityisesti olivat valtiosäädyt panneet huomiota siihen,  1)  
miten voisi varallisuuden mukaan määrätä kiinteistön oikeata 
arvoa maalla niin hyvin kuin kaupungeissakin, jotta maksu 
tulisi kaikille kohtuulliseksi, sekä  2)  ettei irtaimistossa löytyvä 
varallisuus, vaikkapa paremmin kätketty, jäisi kiinteistönomista-
jain vahingoksi verottamatta. 

Ensimmäisen tarkoituksen toteuttamiseksi ja koska tiluk-
set samassakin maakunnassa olivat arvoltaan ja tuloihinsa näh-
den hyvin erilaiset, piti pantaman erityinen arvaus toimeen, jol-  
loin  siihen valitut ja nimitetyt miehet saisivat paraan ymmär- 
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ryksensä ja, omantunnon mukaan määrätä niin hyvin maatilojen 
kuin kaupunkilaiskiinteistöjen arvoa. Mitä toiseen tarkoitus-
perään tuli, ei oltu keksitty muuta keinoa kuin tavanmukaista 
todistustapaa eli valan vannomista, jotta vääryyttä poistettai-
siin; samassa määrättiin, että velkojen määrä saisi jäädä verosta 
vapaaksi, sekä että salaisuus oli noudatettava milloin niin vaa-
dittiin. 

Julistuksen  1-4  § :ssä annetaan sitten ohjeita verotus-
komiteain kokoonpanemisesta;  5-12  §§ määräävät niiden toi- 
mimistapaa, jonka jälkeen seikkaperäisiä ja moninaisia ohjeita 
annetaan verotuksesta yleensä; vihdoin lausutaan  34  §:ssä 
toivo, että maksajat käsittäisivät tämän veron hyödyllisyyttä ja 
tarpeellisuutta sekä tarkoin noudattaisivat asetusta. Samana  
15  päivänä kesäkuuta annettiin erityinen julistus siitä, miten 
pankki- eli hopearahassa annettujen lainojen kanssa oli mene-
teltävä. 

• Osotteeksi miten tämä verotus käytännössä muodostui 
otettakoon tarkastettavaksi esim.  se  pöytäkirja, joka tehtiin 
Ylisen Satakunnan alisessa kihlakunnassa. Toimitus alkoi  20  
päivänä syyskuuta  1800,  ja puheenjohtajaksi oli määrätty laa-
manni, vihdoin maaherra Olof Wibelius. Ritariston ja aatelin 
edustajina olivat majuri  A.  J.  Hästesko ja maanmittari  D. J.  
Breitholtz, pappissäätyä edustivat kirkkoherrat  D.  Idman ja  
Josef  Molin, porvarissäätyä kauppias  F.  Clouberg ja kirjansi-
toja-  N.  Norrmén. Pitäjäin edustajain tässä tilaisuudessa teh-
dystä vaalista lautamies  J.  Sipilä ja talollinen  M.  Kukonharju 
tulivat neljännen säädyn edustajoiksi. 

Aluksi puheenjohtaja sekä komitean jäsenet vannoivat 
valansa, jonka jälkeen pitäjäin edusmiehiä kehotettiin antamaan 
luotettavia tietoja. Kaikista tilanomistajista oli luettelo tehty, 
mutta päätettiin hankkia sellainen, johon muutkin henkilöt, 
esim. entiset tilanomistajat ja emännät, loismiehet,  torpparit,  
käsityöläiset, sotamiehet  y.  m.  tulisivat merkityiksi, koska niillä  
kin  voisi olla rahaa, hopeata  y.  m.  Koska useimmat henkilöt, 
joitten varallisuus oli tuntematon, olivat jääneet pois, ja etäi-
syys esti niitä saapuville kutsumasta, päätti komitea siitä huo-
limatta määrätä niidenkin veroa mikäli totuutta saattoi saada 
ilmi sekä papiston ja kruununpalvelijain todistuksen mukaan, 
jottei vastahakoisille tulisi niskoittelemisestaan hyötyä. 
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Sitten ehdotti puheenjohtaja, että verotusta määrättäessä 
jokainen kyläkunta pidettäisiin kokonaisuutena, ja koskei aivan 
suurta eroa ollut saman kunnan eri tilojen välillä, sopisi kylä-
kuntalaisten välillä ottaa manttaaliluku veron perusteeksi, kum-
minkin siten, että rusthollit ja rälssitilat luettaisiin vähän 
kalliimmiksi.  Jos  esim. jossakin kyläknnnassa manttaali asian-
haarain mukaan arvattiin  1,200-1,600  riksin  arvoiseksi, sopisi 
yhtä suuren rusthollin arvoksi samassa jakoknnnassa panna  
2,500-3,000  riksiä, sekä lisätä arvoon vielä  600-800  riksiä, 
jos säterivapaus vielä siihen liittyi. Tavallisen rälssitilan ar-
voksi sopisi ehkä silloin panna  1,400-1,800  riksiä harkinnan 
mukaan. Tämä tapa hyväksyttiin. 

Kun siis Huittisten Kivirannan rustholli oli pankkorik-
sissä arvattu vastaamaan  3,611: 5: 4,  ja ilmoitetut velat tekivät  
1,731: 40,  niin jäi verotettavaksi pankkoriksiä  1,879: 13: 4.  
Saman pitäjän  Takkula  pidettiin  5,000  riksin  arvoisena, mutta 
velat tekivät  5,823: 40,  joten ei jäänyt mitään verotettavaksi. 
Rusthollari  Matti  Heikkilä Huittisten Mommolasta ilmoitti omis-
tavansa puhdasta rahaa ja maksamattomia velkomuksia  150  
riksiä valtion velkaseteleitä  (Riksdaler riksgälds).  „Mutta koska 
tässä kohden ilmoitettiin, että  M.  Heikkilä paikkakunnassa ylei- 
sen huhun mukaan  (enligt å orten gångbart rykte)  omisti pal-
jon suuremman varallisuuden, ja hän, vaikkapa kehotettuna anta-
maan niin tarkat tiedot varallisuudestaan, että vaadittaessa voisi 
ne valalla vahvistaa, kuitenkin pysyi ensinmainitussa tiedossa 
kiinni, niin komitean herrat jäsenet pitivät hyvänä velvoittaa 
hänet omalla valallaan vahvistamaan sen pätevyyttä  (att riktighe-
ten  deraf  med  sjelf  sins  ede  fästa),  jonka valan hän kaksi sor-
mea kirjan päällä vannoi, jonka jälkeen hänelle merkittiin tämä 
pääoma". TämmÖisiä tapauksia ei ole aivan harvassa, ja ne 
osottavat, millä tarkkuudella meillä koetettiin tätä veroa vaatia. 
Ettei tämä suostuntavero sittenkään tuottanut tarkoitettua mää-
rää  on  tunnettu, liekÖ siihen sitten syynä, ettei asetusta  ken-
tiesi kaikkialla aivan tunnollisesti noudatettu, vai oliko alkupe-
räisissä olettamuksissa perusteellisia erehdyksiä, mikä kyllä  on  
todennäköistä.  

4  §. 
Vapaaherra  E. G.  Palmén luki seuraavan maisteri  Einar  

Böökin kirjoittaman esityksen Valkjärven eli Veikkolan lahjoi- 
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tusmaan omistajan ja hänen alustalaistensa välisistä rettelöistä 
vuosilta 1811-23. 

Lisätieto Valkjärven lahjoitusmaan talonpoikien ja herra  von  

Blandowin oikeusriidasta vv. 1811-23. 

Surullisesti kuuluisain lahjoitusmaittemme joukossa on erit-
täin mainetta saanut Valkjärven eli Veikkolan lahjoitus, jonka 
omistajina tämän vuosisadan alkupuoliskolla olivat herrat  von  
Blandow, isä ja poika. Useampia kertoja ovat sen onnettomat 
olot antaneet aihetta kirjalliseen käsittelyyn, eikä tämä varsin 
ihme olekaan. Siitä lähtien kun sanottu lahjoitusmaa v. 1803 
oston kautta siirtyi kauppaneuvos Michael  von  Blandowin hal-
tuun, alkoivat mielivalta ja sorto täällä tuntuvammin kuin 
muualla turmiollista vaikutustaan. Niistä rettelöistä, joihin sit-
ten herrain ja talonpoikien väli kiristyi ja jotka lopuksi saivat 
katkerimman ilmauksensa niin sanotussa Paavo Harsian asiassa 
v. 1837, löytyi ensi kerran kertomus 1863 v:den Litteraturbladissa 
n:o 3 ja 4; sittemmin ovat näitä oloja ja tapahtumia kuvailleet 
maisteri Salenius 1) tekemässään Valkjärven pitäjän kertomuk-
sessa sekä taannoin professori  E. G.  Palmen kirjasessaan „Li-
siä lahjoitusmaakysymyksen historiaan" 2). 

Jonkun määrän valaistusta näihin  seikkoihin voinee tar-
jota eräs lisä, minkä allekirjoittanut kotonaan on löytänyt 
vanhojen asiakirjojen joukosta. Tämän lisän pääosan muodos-
tavat virallisesti oikeiksi todistetut jäljennökset  von  Blandowin 
ja talonpoikien välisessä oikeusjutussa erinäisissä käräjissä vuo-
sina 1819-1823 tehdyistä pöytäkirjoista; niitä seuraavat ruot-
sinkielisinä käännÖskopioina: Hänen Keis. Majesteettinsa ukaasi 
johtavasta senaatista Liivin-, Viron- ja Suomenmaan asioiden 
oikeuskollegioon, päivätty 9  p.  toukokuuta 1811, sekä Valkjär- 

1) Valkjärven  pit.  kertomuksessa siv.  9-11:  riitoja metsistä ja met-
sänhaaskuusta; siv.  22-23:  Veikkolan läänin olo ja veroseikat; siv.  24-
25:  köyhtymisestä ja autiotiloista; siv.  29:  ruununmakasiinin hoidosta; 
siv.  106-107:  omistusvaiheet  1710-1844;  siv.  108-109:  lahjoitusoloista  
1745  ja  1799-1800;  siv.  110-123:  Veikkola  v.  Blandowien aikana; ja vielä 
Hist. tiedoissa Äyräpään  k.-kunnasta, siv.  101-102;  kiista  v:na  1809. 

2) Seuraavilla sivuilla:  15, 26-28, 35, 58-64  (Paavo Harsia),  100-
102, 142  ja  155.  
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yen  talonpoikain valituskirja Hänen Keis. Majesteetilleen, il-
man päivämäärää, mutta varustettuna todistuksella siitä, että  se 
on  yhtäpitävä „sen käännöksen kanssa, joka  on  seurannut herra 
prokuraattorin, maaherra ja ritari Walléenin, Keis. Turun Ho-
vioikeudelle  26  p.  tammikuuta  1829  lähettämää kirjettä". 

Tämä valituskirja sisältää lyhykäisen kertomuksen siitä 
oikeudenkäynnistä, mihin vastamainitut pöytäkirjat kuuluvat, 

.katson sentähden edulliseksi osaksi sen sanoja käyttämällä 
antaa viittauksen asian vaiheisiin ensimäisinä kymmeninä tätä 
vuosisataa. 

Kohta kun kauppaneuvos  von  Blandow  55,000:n  ruplan 
hinnasta edelliseltä lahjoitusherralta kreivi Tshernisheffiltä oli os-
tanut Valkjärven tilan Viipurin läänissä, rasitti hän talonpoikia 
mielivaltaisilla veroilla, koroilla ja tÖillä. Kun talonpojat ei-
vät jaksaneet näitä vaatimuksia täyttää ja kun  he  oivalsivat, 
että heidän vapauttaan ja etujaan vastoin oikeutta oli vähen-
netty, tekivät  he  valituksen asianomaiseen tuomioistuimeen, 
mutta  von  Blandow keksi aina keinoja väärillä esityksillä saat-
taa omat tekemänsä vaatimukset huomio.on, joten talonpoikain oi-
keudet kärsivät. Sittenkuin talonpojat kaikissa oikeuksissa yli

•
. 

viidentoista (?) vuoden aikana turhaan olivat koettaneet voittaa 
takaisin vapautensa ja oikeutensa,  he  valtamiestensä kautta  v. 
1808  jättivät keisari Aleksanteri I:lle ålamaisen anomuskirjan, 
jossa  he  todenmukaisesti kuvaten ja selvittäen kaikki asiaan 
kuuluvat seikat nÖyrimmästi anoivat maanisällistä turvaa niiltä 
lakivastaisilta häiriöiltä, mitkä kauppaneuvos  von  Blandow oli 
tehnyt heidän lailliseen oikeuteensa. Kaikki tätä juttua koske-
vat asiakirjat annettiin nyt pietarilaisten „jurisconsultien",  Hel-
min  ja Zimmermannin, tutkittaviksi. Kun  he  olivat antaneet 
lausuntonsa, lähetti Hänen Majesteettinsa  10  p.  huhtikuuta  1811  
oikeusasiain ministerille ja johtavalle senaatille kirjelmän, joka 
sittemmin ukaasina  9  p:ltä toukokuuta  s. v.  Itämeren maakun-
taan ja Viipurin läänin oikeuskollegion kautta saatettiin Viipu-
rin kihlakunnanoikeuden tiedoksi. Tämä ukaasi määräsi en-
siksi, että Valkjärven talonpojat verojensa ja maanrasitustensa 
suhteen olivat asetettavat samalle kannalle kuin ennen riitojen 
alkamista, ja toiseksi että oikeudenkäynti oli saatettava mitä 
pikaisimpaan loppuun siten, että  von  Blandowille määrättäisiin 
uhka-aika, minkä kuluessa hänen tulisi saapua oikeuteen ehdolla, 
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että toimitus muuten jatkuisi häntä kuulematta, eikä hänelle 
enää annettaisi tilaisuutta juonikkailla kirjoituksillaan venyt-
tää aikaa. Ukaasin edellinen määräys kyllä täytettiin; mitä 
jälkimäiseen tulee, niin olkoon todistuksena  von  Blandowin 
asianajo-taidosta ja lainkäyttäjiemme — miten sanoisinkaan — 
perinpohjaisuudesta, että kihlakunnanoikeuden Jopullinen pää-
tös tämän herran ja hänen alustalaistensa oikeudenkäynnissä 
valmistui kesällä  v. 1823,  siis kaksitoista vuotta jälkeen ukaa-
sin ilmestymisen. Ja silloin asiassa tietysti  •vedottan  yläoikeu-
teen. 

Puheenaolleesta ukaasista lienee paikallaan mainita eräs 
kohta. Suomennettuna  se  kuuluu seuraavasti: „— kun juris-
eonsultien erittäin antamasta ja tämän oheen liitetystä memo-
riaalista näkyy, että johtavan senaatin alistuslauseesta  v. 1798  
ja sen ukaasista  22  p:ltä huhtikuuta  1804  ovat aiheutuneet Suo-
men kuvernementin talonpoikien asemassa syntyneet epäiltävät 
ja sekavat suhteet; niin näitten molempain asetusten tulee vai-
kutukseltaan keskeytyä niillä tiluksilla, joilla niitä ei vielä ole 
saatettu täytäntöön, kunnes näissä kohden  on  ilmestynyt lopul-
linen määräys, minkä valmistus erittäin  on  jätetty Suomen 
asiain toimituskunnalle". Professori Palmen mainitsee „Lisis-
sään" sivulla  9,  että keisari  11  p:nä huhtikuuta  1811  kumosi 
surkeasti kuuluisan Toubilan kontrahdin; edellä kerrotut rivit  
10  p:ltä.  s.  k.  lienevät suorastaan siihen lisänä. 

Kuten jo mainittiin, tehtiin kihlakunnanoikeuden päätös  
von  Blandowin ja talonpoikain riidassa kesällä  1823.  Anomus-
kirja kertoo, että  von  Blandow siinä tuomittiin lailliseen ran-
gaistukseen harjoittamistaan väkivaltaisuuksista ja velvoitettiin 
yhteensä  14,000  ruplalla korvaamaan talonpoikien kärsimiä va-
hinkoja. Päätöksestä valitti  von  Blandow Turun hovioikeu-
teen, ja niin oli asia vielä anomuskirjaa tehtäessä ratkaise-
matta. Jouduttamista tarkoittikin tämä anomus ensi sijassa, 
mutta sen ohessa siinä pyydettiin korvausta niistä suunnatto-
mista kulungeista, mitkä asia oli talonpojille tuottanut ja joista 
kihlakunnanoikeus ei ollut lausuntoa antanut, vaan lykännyt ku-
lnnkiasian muun alistuksen mukaan hovioikeuteen. Ja että nämä 
kulungit eivät olleet niinkään pienet,  on  helposti ymmärrettävä, 
sillä kaikki käräjät ja toimitukset tässä laajassa jutussa enem-
män "kuin vuosikymmenen kuluessa, joihin toimituksiin aina oli 
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ollut hankittava ulkopitäjästä esteetön lautakunta, olivat olleet 
yksinomaan talonpoikain kustannettavat. Vaadittu korvaus olisi 
ollut suoritettava  von  Blandowin näihin aikoihin takavarikkoon 
otetusta omaisuudesta. Erään 14 p:nä heinäkuuta 1820 jätetyn 
laskun mukaan olivat talonpoikain lainkäyntikulungit silloin jo 
nousseet 18,539 ruplaan. Mahdollistahan on, että tässä on tinki-
misen varaa, lasku on Itä-Suomessa tehty, mutta sittenkin var-
maan jouduttaisiin summaan, joka ei voinut tuntua varsin huo- 
kealta köyhille lahjoitustalonpojille. 

Aikaisemmin mainitut käräjäpÖytäkirjat antavat tilaisuutta 
yksityisseikoissa seuraamaan puheenaolevan oikeusjutun käsit-
telyä Valkjärven käräjillä vuosina 1819-1823. Sen edellisestä 
menosta saamme ensimmäisen pöytäkirjan 15 p:ltä kesäkuuta 
1819 alkulauseesta yleiset tiedot, jotka täydentävät, ainakin 
osaksi, mitä jo on nähty talonpoikain anomuskirjan kertomuk-
sista. Tämän alkulauseen mukaan olivat Blandowin ja talon-
poikain asiat olleet esille kihlakunnanoikeudessa : 

välikäräjissä 24 p:nä heinäkuuta 1811 
„ 18 „ syyskuuta 	„ 

30 „ lokakuuta 
4 „ joulukuuta 

97  5 „ helmikuuta 1812. 

Sillä aikaa käsiteltiin loppuun seuraavat asiat: kihlakun-
nan kirjanpitäjän  Örnin  syyte muutamia talonpoikia vastaan 
siitä, että  12  p:nä maaliskuuta  1810  olivat yllyttäneet Veikko- 
lan talonpoikia uppiniskaisuuteen; syy 	Le  sataaneljääkymmentä 
kolmea talonpoikaa vastaan elokuussa  1809  muka tehdystä ka-
pinasta; ja syyte talonpoikaa  Heikki  Hännikäistä vastaan siitä, 
että hän sodan aikana  1808  olisi koettanut estää kruunun kuor-
makuljetuksen suorittamista. Näitten asiain ohessa, mitkä Tu-
run hovioikeuteen lainmukaisesti alistettiin, kulki sinne  von  
Blandowin valitus kihlakunnanoikeuden päätÖksestä  29  (?  24)  
p:ltä heinäkuuta  1811,  millä  päätÖksellä Valkjärven hovin talon-
pojat verojensa ja päivätöittensä sekä kontujensa käyttämisen 
suhteen oli asetettu samalle kannalle kuin ennen tämän riita-
jutun alkamista — päätös, joka nähtävästi oli syntynyt ennen-
mainitun keisarillisen ukaasin nojalla. Hovioikeuden päätökset 
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alistuksissa ja valituksesta tehtiin 17 p:nä maaliskuuta ja 7 p:nä 
heinäkuuta 1818 sekä 10 p:nä maaliskuuta 1819, ja annettiin niistä 
Valkjärven kihlakunnanoikeudelle kopiot, joitten mukana sa-
massa seurasi Hänen Keis. Majesteettinsa armollinen päätös 3 
p:ltä maaliskuuta 1817 niistä valituksista, mitkä  von Blandon-
oli johtavalle senaatille Pietarissa tehnyt tuomioistuinten me-
nettelystä hänen ja hänen talonpoikiensa välisissä oikeusju-
tuissa. 

Sillä välin muitten tähän sekavaan vyhtiin kuuluvien lan-
kojen selvittäminen oli kihlakunnanoikeudessa keskeytynyt jäl-
keen ennenmainittuja välikäräjiä 5 p:nä helmikuuta 1812, ja 
niitä koskevat asiakirjat oli lähetetty keisarilliselle komitealle, 
joka oli asetettu käsittelemään., vanhempia ratkaisemattomia 
asioita Viipurin läänissä. Sieltä asiakirjat vielä kiertivät senaat 
tiin ja hovioikeuteen sillä seurauksella, että kun ne nyt jälleen 
saapuivat kihlakunnanoikeuteen ollakseen perustuksena asian 
lopulliselle tutkinnolle ja ratkaisulle, niitä oli kolmekymmentä 
rihmoitettua ja sinetillä sulettua eri vihkoa, ja niitten lisäksi 
vielä ruotsalaisena käännÖksenä keisarillisen komitean puheena-
olevasta asiasta tekemät yhtäjaksoiset esitykset. 

Nyt alkoi siis lopullinen tutkinto, sitä kesti käsillä olevien 
pöytäkirjojen mukaan seuraavissa otteissa: 

	

välikäräjissä 15 	 p-nä  heinäkuuta 1819 

	

syyskäräjissä 14 	  „ syyskuuta „ 
välikäräjissä 1, 2-7, 10, 12-14 „ heinäkuuta 1820 

„ 	2 	  „ lokakuuta 	„ 
„ 	15 	  „ joulukuuta „ 

„ 	 18 	  „ huhtikuuta 1821 
„ 	 18  	syyskuuta 1823. 

Huomaamme näistä pÖytäkirjoista, että oikeus ei pystynyt 
puoliaan pitämään  von  Blandowia vastaan. Asia oli saatettava 
loppuun häntä kuulematta, jos ei hän määräaikana saapuisi oi-
keuteen; hänen vääristereviä ja valheellisia kirjoituksia ei enää 
saanut ottaa huomioon; — niin oli jo 1811 vuoden ukaasi sää-
tänyt. Mutta siitä huolimatta tapaamme tuon tuostakin pöytä-
kirjoista ilmoituksen, että juttu oli toiseksi päiväksi tahi aivan 
toisiin käräjiin lykätty syystä, että  von  Blandow ei ollut tullut 

9 
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istuntoon saapuville  1).  Ja siitä huolimatta taittuu pöytäkirjan 
säännÖllinen kulku usean kerran johonkin pitkäveteiseen sak-
sankieliseen „dietamen  ad  protoeollum'iin", minkä  on  synnyttä-
nyt  von  Bladowin juriidinen nero. 

Jutun päätöksestä, joka  se  yksistään täyttää seitsemän-
toista tiheästi kirjoitettua lehteä, saapi nähdä, mitä laatua siinä 
tehdyt syytÖkset ja kanteet olivat olleet. 

Ensiksi mainitaan seuraavat syytteet:'  8  väkivallasta ja 
pahoinpitelystä,  2  laittomasta vangituttamisesta ja  1  molem-
mista yhteensä, jotka asiat kaikki alistettiin. Edempänä  on  
vielä lueteltu  8  eri syytettä pahoinpitelystä, mutta joko oli-
vat asianomistajat jättäneet ne loppuun ajamatta tahi olivat ne 
todistusten puutteessa sikseen heitettävät. Muut  von  Blan-
dowia vastaan nostetut kanteet ovat sitten parhaasta päästä 
korvausvaatimuksia liioista veroista, päivätÖistä, pelto- ja kaski-
viljain ryöstöstä, huoneiden hävittämisestä ja repimisestä, lait-
tomasta poishäädöstä, tapetuista lampaista ja sioista  j. n. e.  
Suuresta osasta näitä kanteita  von  Blandowin onnistui päästä 
vapaaksi; otaksuttava lienee, että hän todellisuudessa oli 
syyllinen vielä useammassa tapauksessa, kuin missä hänelle 
voitettiin tuomio. Yksi asia muitten joukossa  on  sitä laatua, 
että  se  melkein sietää erityistä mainitsemista: pitäjän maka-
siini oli ollut  von  Blandowin hoidossa, ja hän tuomittiin suo-
rittamaan takaisin siinä syntynyt vajaus: satakuusikymmentä 
tynnyriä yksi  kappa  ruukiita ja kolmekymmentäviisi tynny-
riä kauroja. 

Samassa oikeudenkäynnissä käsiteltiin myöskin eräitä  von  
Blandowin talonpoikia vastaan tekemiä kanteita. Nämä kaikki 
oikeuden päätöksellä hylättiin. 

Muudan ehkä huomattava tieto löytyy pöytäkirjasta  13  
p:ltä heinäkuuta  1820.  Siihen  on  nimittäin merkitty eräästä  v. 
1818  pidetyn maatutkinnon pöytäkirjasta, että Valkjärven lah-
joitusmaa silloin oli havaittu kruununluontoiseksi. Tämän ky-
symyksen suhteen oli  1825  vuoden lahjoituskommissionissa  

1) Myönnettävä on kuitenkin, että ainakin niissä törkeissä rikos-
asioissa, jotka kuuluivat tähän monimutkaiseen lainkäyntiin, ei voinut 
ukaasia sovittaa yhteen lakimme määräyksen kanssa (Oik.  K.  15: 1), että 
rikosasiassa on vastaaminen sen, ken syytetty on. 
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eroavaiset mielipiteet,  mutta päätti  kommission  ehdotta, että  
von  Blandowin lahjoitusmaa julistettaisiin rälssiksi. 

Niin hajanaiset ja lyhykäiset kuin nämä tiedonannot ovat-
kin, riittänevät ne ilmoitukseksi lisälähteen olemassa-olosta sille, 
joka mahdollisesti kerran ottaa kirjoittaakseen laveamman yh-
tenäisen esityksen lahjoitusmaistamme, tahi ainakin sille, joka 
katsoisi vaivaa kannattavan tehdä eheän kertomuksen erittäin 
Valkjärven lahjoituksen oloista ja vaiheista. Sellainen kerto-
mus, joskin käsittävä ainoastaan Veikkolan hovin aluetta, sen 
herroja ja alustalaisia, saattaisi olla hyvin kuvaava sille  kul-
malle  maatamme, jossa uusi vapaampi ja valoisampi aika vai-
keammin kuin muilla seuduin  on  voinut sijaa itsellensä voittaa.  

Einar  Böök.  

5  §. 

Hra  K. G.  Leinberg jätti Historiallisessa Arkistossa ju-
laistavaksi luettelon kirkolle kuuluvista brebendeistä  1550-lu-

vulta.  

6 §. 

Sen johdosta, että Seuran perustajajäsenet,  prof.  S.  G.  
Elmgren 25  p.  ja senaattori  K.  F. Ignatius 27  p.  tätä kuuta 
täyttävät, edellinen 80 ja jälkimmäinen 60 vuotta, päätti Seura 
mainituille jäsenilleen lausua tervehdyksensä ja onnentoivotuk-
sensa kolmimiehisen lähetystön kautta, johon valittiin hrat  E. 

G.  Palmen,  K.  Grotenfelt sekä allekirjoittanut. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Artturi  H.  Snellman. 
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Vuosikokous  9  p.  marrask.  1897.  

Saapuvilla olivat: esimies, hra  K. G.  Leinberg, vapaaher-
rat  G.  Z.  YrjÖ-Koskinen ja  E. G.  Palmen, herrat  K.  F. Igna-

tius,  Th.  Rein,  J. R.  Danielson, M.  G.  Sehybergson,  K.  Gro-

tenfelt,  J.  W.  Ruuth,  K.  0.  Lindeqvist,  Aug.  Hjelt ja allekir-
joittanut sekä kunnallisneuvos  A.  Meurman, maisteri  Harald  

Dalström  ynnä muutamia muita, henkilöitä.  

1 §.  

Eroava esimies hra  K. G.  Leinberg piti esitelmän Suo-
malaisten opinkäynnistä ulkomailla entisinä aikoina, joka esi-
tehnä tulee Historiallisessa Arkistossa julaistavaksi. 

2 §. 

Allekirjoittanut luki seuraavan vuosikertomuksen: 

Vuosikertomus  9  p.  marrask.  1897.  

Suomen Historiallisen Seuran tänään päättyvän vuosikau-
den vaiheita muistellessa  on  ensiksikin kaipuulla mainittava, 
että Seuran vanhin jäsen ja perustaja, entinen esimies, sihteeri 
ja kymmenvuotinen rahastonhoitaja, professori  Sven Gabriel 
Elm  gren  on  kallistanut harmaan päänsä ikuiseen lepoon, siten 
päättäen pitkän ja kotimaiselle tutkimukselle runsassatoisen 
päivätyönsä. Vielä viime lokakuun  25  p.  oli vanhus siksi voi-
missaan, että hän saattoi iloita  80:n  ikävuotensa täyttymisestä 
ja ottaa vastaan, ne kiitollisuuden- ja onnensuonnit, joita mo-
nien yksityisten ystäväin kanssa useat maamme tieteelliset yh-
distykset, niiden joukossa Historiallinen Seurakin, tuolle jo nä-
köjäänkin menneen sukupolven miehelle hänen juhlapäivänsä 
johdosta omistivat. Mutta jo kahdeksan päivää myöhemmin, 
tämän marrask  3  p.,  sammui ainaiseksi hänen tieteelle ja isän-
maalle pyhitetty elämänsä. Ei ole tällaisen lyhyen hetken ra-
joissa mahdollista edes viitata siihen paljoon, minkä  Sven Gab-
riel  Elmgren-vainaja koko pitkän ihmisijän kestäneellä ahkeralla 
ja monipuolisella tieteellisellä työllään  on  aikaansaanut. Histo-
riallinen Seura  on  varmaan aikanansa pitävä, huolta siitä, että 
ne hedelmät, joita kotimainen tieteellinen kirjallisuutemme eri. 
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aloilta sisältää hänen uupumattoman tutkijaharrastuksensa tu-
loksina, ja etenkin  se  .osa niistä, joka  on  Seuran pyrinnöitä lä-
hinnä, myöskin sen julkaisuissa tulee arvonsa mukaisella ta-
valla valaistuksi. Olkoon vaan tässä mainittu, että vainaja 
voimainsa päivinä oli Historiallisen Seuran kaikkien hartaimpia 
jäseniä.  Jo  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskuudessa 
muodostuneessa Historiallisessa osakunnassa oli hän ahkera 
työntekijä, ja kun Historiallinen Seura syntyi,  on  hän pöytä-
kirjain todistusten mukaan ensi vuosina ollut saapuvilla mel-
kein kaikissa sen kokouksissa ja monella tavalla ottanut osaa 
sen harrastuksiin. Historiallinen Arkisto sisältää, mainitsematta 
vainajan muualla julkaisemia lukuisia historiallisia tutkimuksia, 
toistakymmentä hänen kädestään lähtenyttä julkaisua. 

Kun sitten luomme silmäyksen Seuran toimintaan nyt 
päättyneellä työkaudella, eivät sen näkyväiset tulokset tältä 
ajalta luonnollisista syistä voi olla aivan suuret. Maamme 
viime talvena koossa olleiden valtiosäätyjen työhön otti viisi 
Seuran jäsentä varsinaisina valtiopäivämiehinä osaa, joten heiltä 
ei aivan paljon aikaa ja tyÖtä voinut Seuran tarkoituksiin riit-
tää. Uskollisesti  on  Seura kuitenkin isänmaallisen  historian  
tutkimuksen edistämiseksi koettanut viime vuodenkin kuluessa 
työtä tehdä, pääasiassa jatkaen niitä toimia, jotka  se  jo ennen  
on  alulle pannut. 

Niin  on  • Seura viime vuoden kuluessa pitänyt vireillä Suo-
men maata ja kansaa jollakin tavalla valaisevien ulkomaalla il-
mestyneiden kirjateosten ja karttojen keräämistyötä, josta viime 

- vuosikertomuksessa mainittiin. Tälle vastaista tutkimusta suu-
ressa määrässä helpoittavalle työlle  on  vapaaherra  A.  E.  Nor-
denskiöld, niinkuin ennen  on  mainittu, jo kymmenen vuotta 
sitten luvannut suosiollista myötävaikutustansa.  Asia  ei kui-
tenkaan ole edistynyt . pääasiallisesti senvuoksi, että täkäläi-
nen Yliopiston kirjasto ei ole antanut luetteloa siitä, mitä pu-
heenalaiseen kirjallisuuteen kuuluvia teoksia sen kokoelmissa 

. ennestään löytyy, vaikka Yliopiston hallitus niinikään jo kym-
menen vuotta sitten  on  Historiallisen Seuran nykyisen hra esi-
miehen ehdotuksesta päättänyt tätä keräämistyötä kaikin puolin 
kannattaa, vieläpä myÖntänyt sen toteuttamiseksi tarpeelliset 
varattiin. Nyt  on  kuitenkin tämä laajasuuntainen yritys sen 
verran lähestynyt toteutumistansa, että yliopiston kirjasto Seu- 
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ran  pyynnÖstä  on  työhön ryhtynyt, ja puheenalainen luettelo 
valmistunut. Siten voidaan toivoa, että työ  ehditään loppuun 
suorittaa niin  hyvissä ajoin, että vapaaherra Nordenskiöldin 
tarjooma hankkeen toteutumiselle suuriarvoinen apu ei jää käyt-
tämättä. 

Mainittakoon myöskin Seuran viime vuotisista toimista 
puhuttaessa  se  kotimaisten historiallisten asiakirjain säilyttä-
mistä tarkoittava toimenpide, joka viime talvena oli maamme 
valtiosäätyjen käsiteltävänä ja jossa Seurakin sai lausua mieli-
piteensä. Katsoen siihen vaaranalaiseen tilaan, missä maaseu-
dulla säilytetyt kirkkojen  y.  m.  virastojen arkistot meidän 
maassamme tätä nykyä ovat sekä näiden asiakirjakokoelmain 
kotimaiselle tutkimukselle suuriarvoiseen sisällykseen, ehdotti 
Seura Valtiosäätyjen Yleiselle anomusvaliokunnalle  13  p.  maa-
lisk.  1897  antamassaan lausunnossa, että maamme Hallitus, tur-
vatakseen meidän monien pienten arkistojemme säilymistä ja 
helpoittaakseen niiden käyttämistä historiallisen tutkimuksen 
hyväksi, ryhtyisi sellaisiin toimenpiteisiin, jotta tarkoitukseen 
soveltuviin maaseutukaupunkeihin perustettaisiin esim. kolme 
maakunta-arkistoa, joihin kirkkojen, tuomiokapitulien, kaupun-
kien, lääninhallitusten  y.  m.  paikallisvirastojen vanhemmat asia-
kirjat koottaisiin huolellisesti säilytettäviksi. Näiden paikallis-
arkistojen johtajiksi sekä kokoelmain hoitoa että yleisön palve-
lemista varten ehdotti Seura asetettavaksi erityisen virkamie-
hen, joka historiallisia tutkimuksia harjoitettuaan  on  tutustu-
nut arkistojen hoitoon ja järjestykseen. Kaikkien maamme 
yleisten arkistojen johtoa varten ehdotti Seura erityisen arkisto-
hallituksen . asettamista, jolla olisi sijansa Helsingissä ja jonka 
olisi pantava tarkastuksia toimeen sekä neuvoilla ja ohjeillaan 
oltava apuna erikoisarkistojen hoitoa ja järjestystä koskevissa 
asioissa. 

Seuran tähän suuntaan käypä alustava ehdotus joutui val-
tiosäätyjen käsiteltäväksi, ja vaikka sitä vaikuttavilta tahoilta 
vastustettiin, edistyi asia kuitenkin niin pitkälle, että valtiosää-
dyt pyysivät Hallitusta asettamaan erityisen komitean asiaa tar-
kemmin  valmistamaan. Seura uskaltaa toivoa, että tämä komi-
tea saadaan toimeen, ja kun  se  kerran ryhtyy asiata käsittele-
mään,  se  ulottaa toimenpiteensä niin laajalle, että kaikki maa-
seutujen arkistot joutuvat niiden piiriin. Sillä kieltämätöntä 
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on, että ne sisältävät tärkeän osan meidän kansamme histo-
riallista perua, jonka nojalla sen elämä ja kehitys kerran on 
selitettävä, ja senvuoksi on niiden hoitokin asetettava sille kan-
nalle, että ne säilyvät tulevien aikojen ja sukupolvien varalle. 

Seuran toimituksista on viime vuosikauden kuluessa val-
mistunut Historiallisen Arkiston XV:n osan ensimmäinen vihko. 
— Arkiston toimitustavassa on tehty se muutos, että siihen 
painetut eri tutkimukset julaistaan yhteisillä jatkuvilla sivunu-
meroilla, mutta pöytäkirjat saavat tästälähin eri sivulukunsa. 
MyÖskin on Seura päättänyt julaista laajemmat tutkimukset, 
mikäli mahdollista, eri vihkoina. .Arkiston toimitus voi siten 
toivon jälkeen vastaisuudessa käydä helpommin päinsä, kun ei 
eri kirjoitusten ylen kauan tarvitse julkaisuvuoroansa odottaa. 
Arkistossa on myöskin, jotta enemmän tekstiä saataisiin siihen 
mahtumaan, päätetty käyttää pienempiä kirjasimia ja kapeam-
pia välikkeitä, kuin ennen. 

Seuran ennen aloittamista julkaisuista on Turun yliopis-
ton pöytäkirjain kolmas osa painatuksen alaisena, jonka toimi-
tustyö on uskottu maisteri Harald DalstrÖmille. Tätä teosta, 
jonka painatus toimittajan sairastumisen vuoksi on käynyt  hi=  
taammin, kuin edeltäpäin voitiin arvata, on nyt valmiina 24 
painoarkkia. 

Seuran uutta julkaisusarjaa, „Tutkimuksia Suomen talou-
dellisista oloista Vaasan hallitsijain aikana",_ on ensimmäistä 
osaa, joka tulee sisältämään  prof.  E. G.  Palmérin „Tutkimuk-
sia muinaisen Huittisten oloista 1540-1640", 6 arkkia painettu. 

Seuran hallussa olevat  H. G.  Porthania kirjeet, joiden 
julkaisuista viime vuosikertomuksessa mainittiin, on luovutettu 
Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seuralle, joka jo ennen on painat-
tanut kaksi osaa Porthanin kirjeitä ja par'aikaa valmistaa sar-
jan kolmatta osaa. On nimittäin pidetty sopivampana ja vas-
taista tutkimusta helpoittavana, että tällaiset ainekset, mikäli 
mahdollista, ilmestyisivät samassa kökoelmassa. 

Niistä julkaisuista, joihin Seura heti on päättänyt ryhtyä, 
mainittakoon asessori RudenschiÖldin Suomea koskeva Relat-
siooni, joka tulee julaistavaksi VI:na osana sarjassa „Todistus-
kappaleita Suomen historiaan", ja toivottavasti tämän talven 
kuluessa valmistuu. 
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Seurassa on viime vuoden kuluessa otettu puheeksi täy-
dellisen nimi- ja asialuettelon toimittaminen Historialliseen Ar-
kistoon. Asiaa ovat Seuran jäseneet pitänet välttämättömän 
tarpeellisena, mutta työhön "ryhtyminen on kuitenkin jätetty 
tuonnemmaksi, sillä on pidetty sopivampana, että puheenalainen 
luettelo toimitettaisiin vasta sitten, kun Historiallista Arkistoa 
20 osaa on ilmestynyt. 

Seuran taloudellisista oloista mainittakoon, että Seura, 
ryhdyttyään julkaisemaan uutta taloudellis-tilastollista tutki-
mussarjaa 1500- ja 1.00-luvuilta, on Längmanin testamenttiva-
roista pyytänyt enennettyä. apurahaa. Kiitollisuudella pyytää 
Seura saada mainita, että se on saanut ottaa vastaan maamme 
valtiosäätyjen sille mainitusta rahastosta myöntämät 4,000 Suo-
men markkaa. 

Kokouksia on vuoden kuluessa pidetty yhdeksän. Niin-
knin ennenkin, on Seuralla viime vuonnakin ollut ilo nähdä, 
että. useat sen ulkopuolella olevat henkilÖt ovat joko itse tahi 
muiden kautta esittäneet kokouksissa tutkimuksia ja tiedon-
antoja, siten osottaen harrastusta Seuran pyrinnÖille. Tär-
keimmät kokouksissa käsitellyistä kysymyksistä ovat edellämai-
nittujen lisäksi seuraavat: 

Hia esimies on esittänyt tietoja Kristian Agricolasta, Mi-
kael Agricolan pojasta; Paavali Justenin leskestä, Anna Sig-
fridintyttärestä; Finnströmin pitäjän kirkkoherrasta Abraham 
Angermannuksesta; marski Iivari Maununpoika Stiernkorsin 
kuolemasta v. 1573; veron- ja sotamiehen-otosta Ylisessä Sata-
kunnassa v. 1580; Ruotsiin muuttaneista suomalaisista, sekä 
antanut lisätietoja Pietari Särkilahden elämäkertaan. Paitsi sitä 
on hän jättänyt Arkistoon painettavaksi kreivi Axel Leijonhuf-
vudin diariumin vuodelta 1588, Jaakko Teitin ja  Erasmus  Lud-
vikssonin muistoonpanoja, sekä luettelon kirkon prebendeistä 
Suomessa 1550-luvulta. 

Vupaah.  E. G.  Palmen on tehnyt selkoa Ruotsissa säily- 
tettyjen lähteiden mukaan vuoden 1800:n suuren kontribut- 
sioonin tuloksista, jättänyt Seuran kokoelmiin kaksi karttaa, 
joista toinen kuvaa Hämeenlinnan, toinen Kajaanin .seutuja, 
sekä antanut tietoja maamme varallisuuden tilasta tämän vuosi-
sadan alkupuolella niiden asiakixjain mukaan, jotka Ruotsissa 
säilytetään silloisen suuren kontributsioonin johdosta. 
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Hra  K.  Grotenfelt  on  esittänyt Ruotsin valtioarkistossa 
tapaamiansa asiakirjoja, jotka koskevat maatiloja Suomessa Kus-
taa Vaasan aikana; antanut lisätietoja Speitz, Stutxus ja Suo-
malainen sukujen genealogiaan sekä antanut muutamia Suoma-
laisten opinkäyntiä ulkomaalla koskevia tietoja. 

Hra  K.  von  Bonsdorff  on  kertonut niistä juhlamenoista, 
joilla Kustaa  IV Adolf  otettiin Ruotsissa vastaan, kun hän  v. 
1805  koteutui ulkomaanmatkaltansa sekä esittänyt Uudenmaan 
ja Hämeen läänin asukasten toimenpiteitä  v. 1805  saada kre-
diittilaitos Helsinkiin. 

Hra  M.  G.  Schybergson  on  esittänyt tietoja riidanalaisesta 
kappalaisenvaalista Turussa  v. 1740  sekä everstiluutnantti  Karl  
Vilhelm Malmin syntymäpaikasta. 

Hra  J.  V.  Ruuth  on  antanut lisätietoja Petajoen nimestä. 
Allekirjoittanut  on  esittänyt asiakirjoja, jotka sisältävät 

Lappalaisten tekemiä valituksia kirkkoherraansa  Gabriel  Tu-
derusta vastaan. 

T:ri  K.  A.  Appelberg  on  antanut tietoja Uskelan  Agricola-
sukuisista kirkkoherroista. 

Vapaah..  Tor  Carpelan  on  esittänyt Sigfrid Aronus For-
siuksen kuolinvuotta koskevan tiedonannon. 

Maist.  R.  Lagerborg  on  Seuralle julaistavaksi jättänyt erään 
täkäläisessä Yliopiston kirjastossa tapaamansa latinankielisen 
kirjeen, jossa eräs Lambertus Bidloo venäläiselle kreivi Matve-
jeffille lausuu mielihyvänsä Pultavan voiton johdosta, sekä an-
tanut erään suomalaista onnittelurunoa koskevan tiedonannon. 

Maisteri  Einar  Böök  on  jättänyt pÖytäkirjoihin Valkjär-
ven eli Veikkolan lahjoitusmaan oloja koskevan esityksen. 

Seura  on  vuoden kuluessa saanut vastaanottaa kirjalahjoja 
niiltä tieteellisiltä seuroilta ja laitoksilta, joiden kanssa  se  en-
nenkin  on  julkaisujen vaihdossa ollut, sekä myöskin muuta-
milta yksityisiltä tutkijoilta. 

Seuran jäsenluku  on  tätä nykyä  21.  Esimiehenä  on  ollut 
hra  K. G.  Leinberg, rahanvartijana hra  K.  Grotenfelt ja sihtee- 
rinä allekirjoittanut. 	

Artturi  H.  Snellman.  

3g.  

Hra  K.  Grotenfelt luki seuraavan selonteon Seuran raha-
varojen tilasta: 
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Suomen Historiallisen Seuran rahaston tili 
189/x196-189/x197. 

Vastattavaa: 

Säästöä edelliseltä vuodelta 	  21,951: 60 

Tuloja: 
Korkoja obligatsioneista 	  472: 50 

talletuksista 	  320: — 
„ 	juoksevasta tilistä 	  54: 65 

Furuhjelmin rahastosta saatuja korkoja 	  2,973: 25 
Längmanin rahastosta valtiosäätyjen myöntämiä . 4,000: — 
Myydyistä kirjoista 	  31: 85 

Yhteensä tuloja 7,852: 25 
Yhteensä vastattavaa 29,803: 85 

Vastaavaa: 

Menoja vuoden kuluessa: 

Suom. Kirj. Seuran kirjapainon lasku 	  1,998: 60 
Postilähetyksiä 	  11: 25 
Sihteerin palkkio 	  300: — 
Vahtimestarin palkkio 	  80: — 
Huoneen siivoamisesta 	  25: — 
Rabben haudan hoidosta 	  20: 

Yhteensä 2,434: 85 

Jää säästöä tilivuoden lopussa 	  27,369: — 
josta summasta: 

Seuran yleisessä rahastossa 	  17,204: 83 
Rahastossa asiakirjain julkaisemista varten valtiolai- 

toksemme perustamis-ajoilta 	  7,917: 62 
Ayrämöisen palkintorahastossa 	  1,704: 33 
Käkisalmen historian rahastossa 	  542: 22 

Mainittu säästö on seuraavalla tavalla 
sijoitettu: 

Rabben rahasto Hypoteeki-yhd:n 4 1/2  0.10  obligatsio- 
neissa vuodelta 1884 (nimellisesti (10,000: —) . 10,141: 20 

1 kpl. Helsingin kaupungin obligatsioni (nim. 500: —) 	490: — 



Siirto 10,631: 20 
Talletustilillä 	  14,000: — 
Juoksevalla tilillä   	237: 76 
Rahaa kassassa 	  2,500: 04 

Yhteensä 27,369: 00 
Helsingissä 9  p.  marrask. 1897.  

K.  Grotenfelt. 

4 §.  

Sihteerin palkka ensi vuosikaudella määrättiin samaksi 
kuin ennenkin, nimittäin 300:ksi markaksi. 

5 §.  

Valittiin Seuran virkamiehet alkavaksi vuosikaudeksi, ja 
tuli esimieheksi hra M.  G.  Sehybergson, rahanvartijaksi hra  K.  
Grotenfelt ja sihteeriksi allekirjoittanut. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
Artturi  H.  Snellman. 

r 
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50, 76. Herkepaeus, Andr 	 

— Anna 	. . 50, 76. 
- Ericus  A.  . . 50, 51, 76. 

Herkepé, Crist 	 . . . 	52. 
Hernodius, Michael Jonae (An- 

germannus) 	 
Hessenstein, Friedr. . 	 
Hevonpää 	  
Hiitola 	  
Hinshytte, suomalaismetsä 

Ruots. 	 
Hiort,  Daniel 	 
Hipanlahti 	 
Hirn, Elisabet 	 
Hirvikoski 	 
Hirvoin, Michel 
Historiallinen Seura, huoneusto 

64 
37 

. 	68. 
55. 

119, 120. 
. 	3.  

55. 
14. 
	 125. 

18. 
52. 
52. 

50-52. 
	  99, 102. 

71  
124. 

100, 102. 
126. 

päiv.  

48. 
. 	68. 

117. 
38, 53. 

115. 
69-71, 75. 

8. 
52. 
68. 
67. 
22.  

Haapaniemi, kadettikoulu 
Hagert,  Helena 	  
Halikko 	  
Hammarbeck,  rouva  

Br. 	 
Hanko 	  

102. 
52. 

117. 
65, 68. 

68. 
55, 75. —  

julkaisuja 23, 73-74, 121, 
135-136. 

talous 20, 21, 27, 77-78, 
80 - 81, 121, 136, 138-139. 

virkamiehet 	77, 78, 137, 139. 
vuosikertomuksia 72-77,132-37. 



- 143 - 

Hoffrén,  Gust.  Jak.  	9. 

- pappi. . .  	7. 
Hollender, Hans 	  97. 
Rollola 	  52, 101.  

-n  kihlakunta . . 	 99, 102. 
Holstius, Gabr.  	37. 

	

(Horn), Krister Klaunp. .   117. 
Hovinen, Risto 	  66. 
Huittinen . 14-16, 18-20, 124-25. 

- taloud. olot 1500- ja 1600-l. 
23, 74, 81, 135.  

Husby,  Ruotsissa 	 115. 
Hame 	  39, 101. 
Hämeenkyrö 	. 19, 101, 102, 114. 
Hämeenlinna 	  95.  

-n  seudun kartta 102, 136. 
Hännikäinen, Heikki . . . . 128. 
Härkäpää (talo) 	  51. 
Härkäpää (Haerkepaeus-, Herke- 

pmus-)-suku 	  49 -53. 
- sukutaulu 	 52-53. 

Härkäpää, Andr. Laurentii 	. 51. 
- Christoph.  Andreae 	. 51. 
- Eerik, piispa . . 	49-51. 
- Ericus Stephani . 	51. 
- Mathias . 	 51. 
- Math.  Erici 	 51. 
- Henricus 	  51.  

Petrus  Laurentii 	 51. 
- Thomas Laurentii 	51. 

Hästesko,  A  J 	 123  

Idman,  D  
Ignatius, K  F  
Ii, sotaväenotto  1500-1.  
Iisalmi 	  
Ikalinen  	  
Illukas,  Klara 	  
Ilmajoki, sotav.-otto  1500-1 	 
Ilomantsi 	  
Inkerinmaa 	  
Iso-Kyrö 	  
Ison-vihan aika .  54 -55, 57-60,  
Itä-Suomi,  kirkkokuntien tila  

1700-1. 	  14,  

Jaakkima, kirkonarkisto  
Jacobus  Henrici, kkh. .  

Jacobus  Simeonis . 	. .  114.  
Jala . . . . • . 	67. 
Jasper,  arkidiakooni 	. 	119.  
Joensuu 	  95.  

-n  kartano 	 117.  
Jousenius,  Georg 	 53.  
Joutseno 	  53.  
Juantehdas, kirkolliset ja koulu- 

olot 	  5-10, 76.  
Juckas 	  5.  
Juhana  III 	  119.  
Jukkais 	  5.  
Jukkula 	  112.  
Juntonen, Brita 	 53, 66.  
Justen, Paavali 	95-96, 136.  
Juva . . . • 	 53, 66.  
Juvankoski  	7.  
Juurikanmäki  	6.  
Jägerhorn,  Lars  Rutger  . 	31.  
Jämtland  .. 	.. • 	72.  
Jören  Claesson 	  71, 

Kaarle  IX 	  70. 
- XI 	  41-42. 
- XII 	  63. 

Kaavi 	  8-10. 
Kajaani (seudun kartta) . 102, 136.  

-n  voutikunta . . . 71, 76. 
Kalajoki 	  55, 60. 

- , sotaväen-otto 1500-1 	46. 
Kalliola (pitäjä) 	  114. 
Kallm, Anders 	  26. 

3. 
114. 

. . 63, 64, 71-72. 
9. 

Karttoja (vanhoja) . . . 	102, 136. 
Katariina Grelsintytär . . . 	52. 

- Jagellonica 	  49. 
Kauppa-olot Suomessa 1752 24 25, 76. 
Kekoni, Elsa 	  52. 
Kekonius, Katarina 	 20. 

68, 69. 

131 	Kangasala 
46' 	• Kaprio 	  63. 

7'  8. Karjala 	  38, 66. 
19, 20. 	-n  tuomiokunta .   64, 65. 

53' Karkku 	  17, 114. 
45' Karollinit . . 
66.  Karttula 	 
41. 
55. 
76.  

	123 Kalmari (rahapaja) 

76. 

23. 
114. Keltis  



46 
88 

84, 90 
52 

100 
88 

• 
• 

•  
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Kemi 89; sotaväen-otto 1500-1 	 
Kemijärvi 	  
Kemin Lappi 	  
Kerimäki 	  
Berreniemi 	  
Bidkajärfwe 	  
Kiovan  XI  Muinaistiet. Kong- 

ressi 	  82, 83. 
Kivennapa 	  70. 
Kiviranta 	  
Klostarinvara 	  
Kokkola . . 

- sotaväen-otto  1500-1.  . . 	45.  
Konnonemi 	  66.  
Kontributsiooni  v. 1800 94 -95, 136.  
Korpilahti 	  52.  
Korsholman maaherranvirasto  71, 76. 
Koski  . . 	. . . . . 	52.  
Kotka 	  95.  
KoulaJerf 	  84, 88.  
Krediittilaitokset Suomessa  112, 137.  
Kristofer Bertelinpoika .  100, 102.  
Krogerus, ruukinsaarnaaja . . 	7.  
Kruunukylä 	  60.  
Kokonharju,  M 	  123.  
Kuninkaansali Turun linnassa 	 113.  
Kuopio 	  5-9, 52, 112.  
Kurck,  Gustaf 	  34.  
Kurki, Aksel 	  117.  
Kurkijoki  	  38.  
Kuskåsk  	  68.  
Kustaa  Vaasa  . . .  60, 83, 119, 137.  
Kustaa  II  Aadolf . .  37, 76, 115.  

-n  aikuiset ra- 
hapajat 	  3-5.  

Kustaa  IV  Aadolf (koteutumi- 
nen ulkomailta  1805)  . .  83, 137.  

Kuxenvara 	  66.  
Kyminkartano . . . 	. .  	68.  
Kyrö, sotaväen otto  1500-I..   	45.  
Käkisalmen lääni (edustus Ruot- 

sin valtiopäivillä) . . .  37-42, 76.  
- talonpoikain  

Kärknäs 	 
König,  Johan 	 
(Körning) Eerik Matinp. .  

Lhokoin 	  66.  
Lag-us,  johan  	54. 

- ylioppilas 	  9. 
Lahisten kartano 
Lahjoitusmaat  63-68, 124-31, 137.  
Laihia, sotaväen-otto  1500-1.  . 	45. 
Lange,  Elisabet 	  64.  
Lann,  Michael 	  114.  
Lapinmaan oloja  1600-1. 84  -  90, 137.  
Lapua, sotaväen-otto  1500-1.  . 	45.  
Lappajärvi  	84.  
Lappeenranta 	  64.  
Lappjärvi . . . 	. 	 54.  
Lappträsk 	  -48, 67.  
Lasse Eriehsonn 	  114.  

Jonsson 	  119.  
Lastenkodin perustaminen Hel- 

sinkiin  	47, 75.  
Laukku-Ryssät 	 .  24.  
Lauraeus,  Gabriel  	18.  

- Susanna 	  16.  

	

Laurencius Ingemundi   116.  
Lefevbre,  I.  	31.  
Lehtisten kartano 	  117.  
Leijonhufvud,  Axel  . 	95, 136.  
Leijonmark,  Sven  . - 	98, 99.  
Lempälä  	  114.  
Leppävirta 	 7.  
,Liber  Ecclesiae Tammelensis"  119.  
Liminka, sotaväen-otto  1500-1. 	46.  
Linnat Suomessa, niistä  1811  

	

annetut määräykset . . . 	13.  
Linnoitukset Suomenlahden 

saaristossa 	  
Liperi 	  
Litmaniemi 	  
Liuttula 
Lohja 	  99.  
Lohtaja  	  60.  

- sotaväen-otto  1500-1.  .  	45.  
Lovisa 	  66, 67, 95. 
Lundahl,  B.  	25.  

- J  F 	25.  
Längmanin rahasto  36, 80, 81, 

121, 136.  
Lätilä . . . 	. . . . . . 	67.  
Löflund, maisteri . .. . .  111-12. 

124. 
67. 

26, 27, 60, 94-95.  

valituksia 40. 
120. 

53. 
49. 

100. 

55, 75. 
7, 8. 

6. 
99-102. 
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Maakunta-arkistot 95, 103-107, 
134-35. 

Maanselkä 	  84, 88. 
Maatilat Suomessa Kustaa Vaa- 

san aikana 	  83, 
Maroni, provasti 
Madz Bertilsson 	 
Magnus Olavi, kkh 	 
Malm, Karl Vilhelm 
Margareta Henrici 

- Lauriritytär 
- Thomae 	 

Martin, Johannes 
Mathias Martini, kkh. 
Matvejeff, kreivi . 
Maukula . . . 
Mauriala 	 
Maxenss  Olson 	 
Maydell, kenraaliluutn. 
Melasaelgm 	 
Mellin, Carl. . 
Meltola 	 
Mennander,  K.  F. 
Merijärvi 	 
Messenius,  Arnold  

- Johan 	 
Mikkeli 	 
Ministeri-valtiosihteerin virasto  
Mohrenson 	 
Molin, Josef 	 
Molinus, Karin 	 
Mollerus, ruukinsaarnaaja 
Mommola 	  
Mons Nilson 	 
Moskova 

-n  Muinaist. Seura . . 82-83. 
Mouhijärvi  	19. 
Muinaistieteellinen Toimikunta 80. 
Munsterhjelm, rouva . 	. 	68. 
Muolaa, kirkonarkisto . 	. . 	23. 
Muotokuva-maalauksia . . 64, 65. 
Mustasaari, sotaväen-otto 

1500-l 	45. 
Mustela 	 119.  
Muurue 	  8. 
Mynämäki 	  117. 
Mäther, Johan 	  40. 

Mönkkölä 	  10. 

Naehvonemi 	  66.  
Naht, Bror 	  68.  
Narva 	 37, 39, 40, 63, 71.  
Nelwijka (Ruotsissa) 	 115.  
Neyman,  Bernhartt 	 70.  
Niccoaniemi 	  6. 
Nils  Andersson 	  84  
Nilsiä 	  5-8, 10.  
Niselius, inspehtori 	68.  
Nohrström (Nordström),  Abra- 

ham  Henriksson 	 6, 7.  
Nohrström,  Johan 	 68.  

- Kaisa Brita 	.  64, 66.  
Noka 	  100.  
Nordenskiöld,  A.  E.  44, 56, 74, 

83-84, 91- 92, 133-34.  
Nordling,  Anders  	6.  
Norjan tuntureille  1718  kuolleet 

karoliinit 	  71-72.  
Norrgren,  Johan 	  53.  

provasti 	 66.  
Norrköpingin valtiopäivät 	122.  
Norrmén,  N 	  123.  
Nyköping,  rahapaja . 	 3.  
Nymander,  C.  M. 	  102.  

Oikeustavat Suomessa . .  74-75.  
Olaus Olai, kkhra 	 114.  
Ondronvara 	  66.  
Ordinari Post-Tijdender . .  	25.  
Ordinarie  Stockholmiske Post- 

Tijdender 	  26.  
Oulainen . 	  118. 
Oulu " 	  16, 20, 95. 
Oxenstjerna, Axel  	5. 

Paldan,  Elias 	  102.  
Palmen,  J.  Ph 	 57  
Paraisten pitäjä 	  101.  
Peder  Henningsonn 	 70.  
Peino 	  100•  
PeIdan,  Isak 	  36.  
Pelkjärvi 	  66, 67.  
Pernaja 	  51.  
Pessoin, Jöran 	66. 

10 

137. 
11. 
69. 

. . 114. 
112, 137. 

101. 
53. 

100-102. 
53.  

. 	114. 
109, 137. 

. 	66. 
14,15,18,19. 

84. 
54.  
66. 
31-
28. 

. 62, 74, 80, 82. 
118. 

. 	36, 75. 
36, 75. 
66 68. 

30. 
68. 

123.  
16. 
9. 

124.  
119. 

	  63, 64, 69.  
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Petrus  Johannis 	  48.  
— Nicolai 	  114.  

Pettääkoski 	  118.  
Petäfors 	  118.  
Petäjäkoski 	  118.  
Petäjäskoski 	  118.  
_Petäjoki  	117-118, 137.  
Pielisjärvi 	  7, 8, 53.  
Pietari 	  68.  
Pietarsaari  	95.  
Pietarsaari, sotaväen-otto  

1500-1.  	45.  
Pirkkala 	  114.  
Pirtjervi . 	 66. 
v.  Pistolekors,  asessori 	10.  
Plagman, Hannu 	  102.  
Pohjanmaa . . . . 	15, 16, 19, 99.  

— Isonvihan aika . .  57-60, 76.  
- sotaväen-otto  1500-1. 45-46, 75.  

Pontelius 	  68.  
Poppius, kkh.  	66.  

— Gabriel 	  42-43. 
Pori 	  16, 20, 95.  

-n  trivialikoulu 	.  36-37.  
Porthan-suku 	 63, 65, 77.  

— H. G.  (elämäk. tietoja)  
14, 25, 36, 74, 77, 82;  (kirjeet)  

14, 62, 74, 76, 80, 82, 93, 135.  
— Henrik  Juhana . . . . 	65.  
— Nils  Gabr. 	  65.  

Porthanus, kkh 	8.  
Porvoo 	 24, 71, 95, 117.  

— 	piispan vaali  1789  ja  1792 	25. 
Posse,  Friedr.  	68. 
Post-  och Inrikes tidningar  .  	25.  
Prebendit  (1550-1.) 	13.1, 136.  
Printz,  Gustaf  	68.  

— rouva 	  65-67.  
Printzskiöld,  Paul  	6.  
Pultavan tappelu 	109-110, 137.  
Pumalain, Jöran 	  66.  
Puumala 	  68.  
Pyhtää 	  48.  
Pyhäjoki 	  60, 117-18.  

— sotaväen-otto  1500-1.  . . 	46.  
Påffvel Jåhansson . . - . . .  118.  
Pälkjärvi 	  53, 64, 65.  

Pätäjoki 	  118.  

Raahe 	  95.  
Rahapajat Ruotsissa  1600-1. 3-5, 76. 
Raja  (Rajalén-, Rajalenius-, Ra- 

jalin-, Rajalinus-)-suku .  15-20, 75. 
Raja  (Rajalenius), Kirstin . . 	17.  

— 	Johannes  Thomae  16-17.  
— — 	Thomas 	Bartholdi  

16, 18, 19.  
Rajala  	16, 19, 20. 
Rajalén,  Henrik  	20. 
Rajalenius,  Anders  	19. 

— 	Anna  Thomae, 	. 	. 	. 	17, 18. 
— 	(Rajalinus),  Barth.  Tho- 

mae  	16, 17. 
Cathar. etiomae 18. 

— 	Elisab. Thomae . 	. 	. 17, 18.  
—  Gabriel  19.  
— 	(Rajalin),  Georg  . 19. 
—  Georg 	  20. 
—  Johan 	  19. 

Johannes 	  16. 
Kaarle 	. 19. 

— Katarina 	  19. 
— 	(Rajalinus), 	Math. 	Sig- 
fridi 	  20. 
— 	(Arctopolitanus)  Thomas 
Georgii  	17, 20. 
— Thomas Thomae 

v. Rajalin, Mats 
— Tuomas 	 

Rajalin, Mikael 	 
— Paul Sigfridi 

Yrjö 	 
Rajalinus, Juhana  	15. 
Ramsay, August 	  31. 
Rantasalmi 	  53, 112. 
Rasmus Ludviksson 	119, 121, 136. 
Rattij, Anders 	66. 
Rauma 	  17, 95.  

-n  trivialikoulu . . 	54. 
Raumannus, Joh. Svenonis . . 117. 
Rehbinder,  R. H.  . 28-32, 57, 75. 
Remigius Gislonis  de  Virino 116-17.  
Ribbing, Boo  Svensson . . . 	71. 

— Carl 	  68. 

17-19. 
15. 

15 - 16. 
20. 
20. 
16. 
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Richter,  C.  F.  	29.  
Riika, rahapaja 	 3.  
Ristiinan pitäjä  	53.  
Ritvala 	  100. 
Roos (Ross),  Jeremias . .  	18. 
v. Rosen,  K.  F 	 24-25, 76. 
Ross,  Vilhelm  	25. 
Rostock 	  49, 52. 
Rot. Lars  Hansson 	 55.  
Rudenschiöldin relatsiooni  121, 135. 
Russ  (Ryss), Valborg 	 18.  
Ruter,  Peer 	  97.  
Rääveli 	  64.  
Röök, majuri 	  69. 

Salomon  Jonsson 	 71.  
Salvius, kirjanpainaja . . 	64.  
Sanomalehtien tilaaminen Suo- 

meen  1691 	 25-27, 76.  
Savisaari  	6. 
Savo 	  39, 68.  
Savonlinna  66;  kirkolliset olot  

5, 10  -  14, 76;  trivialikoulu 	37. 
Sanyo 	  120. 
v. Schantz-suku 	 63, 65.  

- J. E.  . 	. . . 	 . 	65. 
Schultz,  Elisabet 	53.  
Sigfrid Olai 	97.  
Siikajoki  	60.  
Sikajärvi  	6.  

	

Sillä,  Petrus  Johannis .   120.  
Simalin,  Samuel 	 54-55.  
Sipilä,  J.......... 	. 	123.  
Sipoo  	71.  
Sirelius,  Arvid  Zachris . 	11.  
Siusholm . . 	 119.  
Skinnerus 	  48.  
Soltykof,  ,  Alex 	30.  
Sompio 	  85-88.  
Sorolan, Clemeth  Nilsson 	.  114.  
Sortavala 	  38-40, 54.  
Speitz-suku . . 	99-102, 137.  

- Hartikka 	 99 102.  
- Henrikki Jaakonp.. 
- Kustavi Hartikanp. 
- Margar. Henrikint.. 
- Yrjö Henrikinp.. . 

Sper, Eerik 	  100. 
Sperling,  Jöran, maaherra .  38-42.  
Sprengport, eversti  	68.  

- kapteeni 	  68.  
Stenbock,  Arvid  Kustaanp..  112-13.  
af Stenhof,  Gustaf  	31.  
Stichus,  J  F 	 57  
Stiernkors,  Anna 	  102.  

- Iivari Maununp.  112-13, 136.  
Stjernvall, maaherra . . . . 	31.  
Streng, Joh. Joach.  	64.  
Stridbäck,  Maria  Margareta .  	16.  
Strömfors 	  68.  
Strömsdahl 	  6-10.  
Stutmus-suku . 	99-102, 137  

- Jaakkima . . . .  101-102: 
v.  Suchtelen, kenraali . . .  42-43.  
Sunnanoya 	  68.  
Sutelanperä, Paltamossa . .  	71.  
Suomalainen-suku . .  99-102, 137.  

- Agneta  Jaakont. . . .  102.  
Jaakko 	 101, 102.  

- Jaakko Jaakonp. 	. .  102.  
- Johannes 	  102.  
- Olaus 	  100, 101.  
- Olaus Georgii . 	 . .  110.  

Suomalainen lähetyskunta . .  28.  
Suomalaiset uudisasukkaat 

Ruotsissa 	  115, 136.  
Suomalaisten opinkäynti ulko- 

mailla 	  116, 132, 137.  
Suomen asiain komitea . .  30-31.  

- aateliston maatilat Kus-
taa Vaasan aikana .  60, 75, 136.  
- historiallisia lähteitä Ve- 
näjällä  	25.  
- historiallisen kirjallis. ke- 
rääminen  43-44, 56, 74, 83- 

84, 91-93, 97, 133-34.  
- kansan vanhat oikeusta- 
vat 	 11 15, 74-75.  
- kielen asema 	 33.  

kylvö ja sato  vv. 1802-06. 61.  
- Sota  1808  -  09  (asiakirj.) . 	36.  

Suomenlahti 	  55, 75.  
Svahn,  Benjamin 	  53.  

- Petrus.  	53.  

. 99-102. 

. . 102. 
101, 102. 

. . 100. 
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Svenskbo 	  67.  
Säby 	  71.  
Särkilahti 	  119, 120.  

- Pietari . 	.  118-120, 136.  
Säteri,  rahapaja  	3.  

.Sääksmäen kihlakunta . .  99, 100.  
Sääminki, kirkolliset olot .  10-14.  

Taipalsaari 	  50, 53.  
Taivassalo 	  119, 120.  
Takkula 	  124.  
Tallinna 	  3, 98.  
Taloudelliset ja tilastolliset tut-

kimukset Vaasan hallits. ajoil- 
ta 	  74, 75, 81, 135.  

Tammela 	  119-20.  
Tammisaari 	  97. 
Tampere 	  95.  
Tandefelt,  Adolf 	 28-29.  
Taskula 	  64.  
Taube,  A. 	  
Teit, Gregorius  Martini 	101, I  
- Jaakko . . . 	119, 121,  

Teitin valitusrekisteri 
Tenala 	  

83. 
96. 

Tenalensis,  Anna Enid 1 01. 
Tennäs 	  1 01. 
Terserus,  Johan 	  99. 
Tervamäki 	  19. 
Thomajerfvi 	  66,  67. 
Thurovius,  Johan 	 19. 
Tiesenhausen,  Otto  Joh..  58  60. 
Tigerstedt,  A. V. 	  6. 
- 	Gustaf Fredrik . 	. 	. 6. 

Tilapäärunoja 48-50, 64, 100- 
101, 110, 137. 

Tillala  	67. 
Tobolsk 	  63, 64. 
Todistuskappaleita Suomen his- 

toriaan  	121, 135. 
Tohmajärvi 	  66. 
Torbiör Engelbrechtsson . .. 	 115. 
Tornio 	  52, 84. 
Toubila 	  127. 
Tshernisheff, kreivi 	 126, 
Tuderus, Gabriel . . . 84-90, 137. 
Tukholma 48, 49, 69; rahapaja 	3. 

Tukholman Jaakopin seura- 
kunta 	  64.  

Tuomas Bertelinp 	  102. 
Turku 24, 48, 55, 58, 63-65, 69 

-70, 94, 98, 101-02, 117, 119-20.  
-n  dominikaani luostari .  I20.  
-n  koulu . . . .  45, 101, 102.  
-n  linna 	 102, 112--13.  
-n  lääni . . . . 	. . . 	94.  
-n  puolueolot  1740 .111-12, 137.  
-n  suomal. seurakunta .  111-12.  
-n  tuomiokirkko 	.  119-20.  

Tuulos 	  101.  
Tuusniemi  	6.  
Tyken,  Johan 	  12.  
Tyrvää 	  16-18. 

52.  

Uskela 	  98-99, 137. 
Uudenmaan lääni 	 94. 
Uudisasutus Lapinmaassa 	89. 
Uusikaupunki 	  95. 
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