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Alkusanat Saatteeksi

Elokuun 30. päivänä vuonna 1721 solmittu Uu
denkaupungin rauha muutti merkittävällä tavalla
sekä Suomen että koko pohjoisen Euroopan histo
riaa. Rauha teki samalla Uudenkaupungin nimes
tä laajasti tunnetun paitsi kotimaassa myös eri
puolilla Eurooppaa. Juuri rauha olikin - merenku
lun ohella - se seikka, josta Uusikaupunki aiem
min yleisimmin tiedettiin: jokainen suomalainen-
han oppi sen jo koulussa.

Näistä syistä Uudenkaupungin rauhan 275-
vuotismuistoa kannattaa juhlia. Oleellinen osa juh
lintaa on tämän rauhan juhlakirjan julkaiseminen.

Kirjan kustantajana ja toisena julkaisijana -

yhdessä Uudenkaupungin kulttuurihistoriallisen
museon kanssa - toimii Uudenkaupungin meri-
historiallinen yhdistys. Yhdistys on kokenut teh
tävän kunnia-asiakseen jo sikäli, että suuren Poh
jan sodan aikana Uudessakaupungissa piti sata-
maansa suurin täällä koskaan nähty laivasto-osas
to, joten se muodostaa tärkeän vaiheen Uuden-
kaupungin merellisessä menneisyydessä. Suuri
Pohjan sota oli sitäpaitsi kaiken kaikkiaan mer
kittäviltä osiltaan myös merisota.

Näin mittavan kirjan kustantaminen on vasta
kaksi vuotta toimineelle yhdistykselle kohtuulli

sen kova haaste sekä toiminnallisesti että talou
dellisesti. Jo tässä vaiheessa on syytä kiittää Uu
denkaupungin Suomalaisen Seuran säätiötä ja Uu
denkaupungin kaupunkia sekä lukuisia uusikau
punkilaisia ja vakkasuomalaisia yrityksiä, jotka
ovat tärkeällä tavalla tukeneet kirjahanketta. Toi-
vottavasti rauhankirja löytää tiensä myös mahdol
lisimman moneen kotiin paitsi Uudessakaupun
gissa ja muualla Vakka-Suomessa myös eri puolil
la Suomea. Toivomme tietenkin, että kirjalle löy
tyisi lukijoita myös naapurimaissamme Ruotsissa,
Venäjällä ja Virossa - ja ehkä laajemmaltikin. Siksi
teoksen loppuun on liitetty tiivistelmä englannik
si, ruotsiksi ja venäjäksi.

Teoksen kirjoittamisesta on vastannut uusi-
kaupunkilainen filosofian maisteri Tomi Kangas,
jolle yhdistys haluaa esittää kiitokset hyvästä työstä
ja onnittelut erinomaisesta lopputuloksesta. Kii
tokset kuuluvat myös kaikille muille, jotka ovat
monin eri tavoin vaikuttaneet kirjan syntymiseen.

Tämä työprosessin aikana rauhankirjan nimellä
kulkenut teos sai alkunsa elokuussa 1995. Alun-
perin tarkoitus oli tehdä suppeahko historiikki
vuoden 1721 rauhansolmimisesta Uuden-
kaupungin kulttuurihistoriallisen museon käyt
töön ja tarpeisiin, mutta melko nopeasti hanketta
tukemaan löytyi Uudenkaupungin merihistorial
unen yhdistys, joka päätti ottaa kirjan kustannet
tavakseen. Suosiollisen kustantajan löydyttyä ja
aihetta lisää tutkiessa alussa kaavailtu 120 sivun
määrä osoittautui liian suppeaksi ja vähitellen
teos laajeni ja sai nykyisen muotonsa. Mielenkiin
toista ja aiheeseen liittyvää tietoa olisi toki löyty
nyt vielä paljon laajempaankin teokseen, mutta
tavoitteena olleesta noin 200 sivusta päätettiin
pitää kiinni. Aiheina Uudenkaupungin rauha, suu-
ri Pohjan sota ja 1700-luvun alun elämä ovat mitä
mielenkiintoisimpia, ja toivon mukaan tämä kirja
onnistuu välittämään lukijoille edes jotain tuon
kaupungillemme ja maallemme tärkeän ajanjak
son värikkäistä tapahtumista.

Kirjan kirjoittamisen tukena on toiminut 6-
henkinen toimikunta, johon kirjoittajan lisäksi
kuuluivat Matti Jussila (puheenjohtaja), Pentti
Helpiö, Erkki Lahikainen, Mirja Mäkelä ja Olavi
Simola. Toimikunnan rooli on ollut monitahoi
nen, se on määrittänyt kirjan sisältöä, sen jäsenet
ovat hankkineet materiaalia ja osin avustaneet
tutkimuksessa, ja toimikunnan palaverit ovat tar
jonneet hedelmällisen keskustelu- ja kommen
tointiareenan kirjaan liittyville asioille. Haluan
omasta puolestani kiittää koko toimikuntaa suu-
resta avusta tämän kirjan valmistumisessa. Erityi
sesti Helpiö ja Simola ovat omia vaivojaan säästä-
mättä hankkineet paljon arvokasta tietoa ja toi-
saalta antaneet tärkeitä ja rakentavia parannuseh
dotuksia.

Toimikunnan lisäksi myös monet muut henki-
löt ovat antaneet apuaan tutkimustyön eri vaiheis
sa. Erityisen kiitoksen ansaitsee Mirjam Loman,
joka käänsi kymmeniä sivuja venäläista materiaa
lia ja oli yhdessä Lahikaisen kanssa järjestämässä
yhteyksiä Pietariin. Pietarin arkistoissa Samuil
Tirkeltaub ja Tatjaana Sergeevna Feodorova tutki-
vat venäläistä materiaalia ja lähettivät sen muo
kattuna kirjoittajan käyttöön. Ulla Angervo tutki
arkistomateriaalia Turun maakunta-arkistossa.
Uudenkaupungin kirjastossa erityisesti Pirkko
Kähärä teki suuren työn hankkiessaan kymmeniä
teoksia kirjoittajan ja toimikunnan käyttöön. Tai-
teilija Olavi Juutilainen teki monia piirroksia kir
jan kuvitukseksi . Uudenkaupungin seurakunta
avasi koko arkistonsa kirjoittajan käyttöön. Uu
denkaupungin museon henkilökunta hoiti väsy
mättä monia käytännön järjestelyjä, samoin kuin
Uudenkaupungin Sanomat antoi paljon teknistä
ja käytännöllistä apua. Haluan omasta puolestani
lämpimästi kiittää kaikkia edellä mainittuja hen
kilöitä ja instansseja sekä myös kaikkia niitä, joi-
den nimeä ei tällä kertaa mainittu, mutta jotka
jollain tavoin osallistuivat kirjan valmistumiseen.

Suurta taloudellista apua tutkimustyöhön an
toi Uudenkaupungin Suomalaisen seuran säätiö.

Lopuksi haluan kiittää omaa perhettäni ja eri-
tyisesti vaimoani Minnaa, joka valitettavasti jou
tui kärsimään tästä aikaavievästä harrastuksestani.

Jouduin suorittamaan tämän teoksen kirjoitus- ja
tutkimustyön oman päivätyöni ohella, mikä luon
nollisesti usein ja monella tavalla hankaloitti nuo-
ren perheen arkea ja vähensi tärkeää yhdessäoloa.
Haluan omistaa kirjan tutkimustyön aikana syn
tyneelle pojalleni Samuli Mikaelille.

Uudessakaupungissa 29.5.1996
Torni Kangas

Matti Jussila
Puheenjohtaja
Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry
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Ruotsin suurvalta-asema oli syntynyt puolentoista
vuosisadan aikana käytyjen suurvaltasotien seu
rauksena 1 500-luvun puolivälistä 1 600-luvun 1-
puhe. Suomi toimi viisi kertaa Ruotsin tukialuee
na Venäjää vastaan käydyissä sodissa. Kaikki nämä
sodat käytiin kuitenkin joko Suomen rajojen ui-
kopuoiella Venäjän alueella tai ne koskettivat vain
osittain Suomen raja-alueita.’ Jo Kustaa Vaasan
saatettua unionisodat päätökseen 1 500-luvun puo
livälissä oli Itämerestä muodostunut “Mare Sue
cie” lähinnä suomalaissyntyisten taitavien laivas
ton päälliköiden ansiosta. Uutta aikakautta oli
osaltaan symboloinut Helsingin syntyminen Tal
linnan kilpailijaksi Suomenlahden kaupassa. Ee
nk XIV:n puuttuminen Baltian tapahtumiin ja
Viron valloitus merkitsivät voimakasta uutta ak
tiivisuutta Ruotsi-Suomen sotilaspolitiikassa,
mikä vei sitten valtakunnan rajan Stolbovan rau
hassa vuonna 1 6 1 7 turvallisen tuntuisesti varsin
pitkälle itään.2 Samalla Ruotsi sai tärkeänä pitä
mänsä maayhteyden Baltian alueelle.

Tämän jälkeen Ruotsin ulko- ja sotilaspoli
tiikan painopiste siirtyi kellonviisarin tavoin myö-
täpäivään Suomen itärajalta Baltian kautta ete
lään. Tämä suuntaus tuntui Suomessa monin ta
voin. Samalla kun Suomi joutui antamaan joukko-
osastoillaan ja verojen maksuliaan tuntuvan panok
sen valtakunnan suurvalta-aseman turvaamiseksi
ja laajentamiseksi “Puolan, LUtzin ja Narvan”
maille, sen oli yksin hoidettava idän suunta. Stol
bovan rauhan rajojen antamaan väärään turvalli
suudentuntuun perustuneet laiminlyönnit olivat
kostautua pahasti jo Kaarle X Kustaan sodassa.3

Kaarle X Kustaan Venäjän sodan aikana
(1656-58) tapahtunut Suomen rannikoiden puo
lustuksen merkityksen oivaltaminen sekä ruotuja
kolaitoksen toteuttaminen olivat sinänsä posi
tiivisia kehityspiirteitä, mutta eivät riittäneet tor-
jumaan katastrofia, kun Baltia ja Suomi oli jätetty
takamaiden asemaan oman onnensa nojaan. Tsaari
Aleksein operoidessa Pähkinälinnaa, Nevanlinnaa,
Sortavalaa ja Käkisalmea vastaan ja suunnatessa
aktiviteettinsa myös Suomenlahden puolelle Re
tusaareen (Kronstadt) näkyi jo selvästi keveiden
soudettavien sota-alusten merkityksen ymmärtä

minen. On tosin todettava, että vasta Pietari 1
varsinaisesti perusti Venäjän laivaston, ja hän pyr
ki myöhemmin toimimaan saaristotaisteluun ja
myös joukkojen kuljetuksiin sopivien keveiden
alusten “massatuotannon” aikaansaamiseksi.4

Kaarle X Kustaan Venäjän-sodan kokemuk
set eivät vaikuttaneet paljoakaan ruotsalaisen so
danjohdon ajattelutapaan. Jo kesällä 1659 Suomi
tyhjennettiin tyystin sitä puolustaneista joukois
ta, jotka siirrettiin paitsi Itämeren maakuntiin
myös Ruotsiin taistelemaan Tanska-Norjaa vas-
taan. Tanskaa, Puolaa ja Brandenburgin vaaliruh
tinasta vastaan 1 670-luvulla käydyissä sodissa tu
hannet suomalaiset sotilaat taistelivat jälleen kau
kana oman maansa rajojen ulkopuolella Etelä-
Ruotsissa ja Itä-Preussissa sekä valtakunnan lai
vastossa eteläisen Itämeren vesillä. Näin tapahtui
siitä huolimatta, että tilanne omalla itärajalla oli
kehittynyt äärimmäisen uhkaavaksi.5

Kaarle XI Kustaa (hallitsijana 1660-1697)
yritti parhaansa mukaan lujittaa Ruotsin suurval
ta-aseman perustusta . Hänen toimeenpanemallaan
reduktiolla oli tärkeä yhteiskunnallinen ja talou
dellinen merkitys. Ruotujakoisen sotalaitoksen
käyttöönotto vähensi valtion menoja, mutta sen
johdosta jäätiin sotataidollisesti jälkeen ammatti-
soturiarmeijoista. Reservien puute tuli myös sel
västi näkyviin. Ruotsin sotavoima jäi kokonaisuu
dessaan liian pieneksi valtakunnan laajentuneen
alueen huomioonottaen. Vuosisadan lopussa ma
voimat käsittivät yhteensä vain 65 000 ja laivasto
noin 1 5 000 miestä.6

Kaarle XI oli oivaltanut avomerilaivaston
merkityksen. Ruotsissa tapahtuikin voimakas alus-
kannan lisäys ja modernisointi parin vuosikym
menen aikana 1679-99. Tuon kauden lopulla
Ruotsilla oli 3 5 linjalaivaa ja 1 5 fregattia. Meriso
dan pääpaino tuntui edelleen olevan etelässä, ja
Suomen puolustuksen huomioiminen olisi vaati-
nut maamme rannikolle linnoituksia, laivasto-
tukikohtia ja saaristolaivastoa. Valtakunnan ulko-
politiikan painopisteen käännyttyä yhä enemmän
Länsi-Euroopan suuntaan syrjäinen Suomi jäi pa
kostakin myös sotilaallisessa mielessä toisarvoiseen
asemaan. Tietoisuus tästä sekä etenkin ajatus me-

risataman perustamisesta kannusti Venäjän vai-
taistuimelle vuonna 1 689 nousseen tsaari Pietarin
suunnitelmia avata valtakunnaileen meritie Itä-
merelle nimenomaan Suomenlahden kautta ja ra
kentaa tätä tarkoitusta varten oma kaupunkinsa
Suomenlahden pohjukkaan.7

Oikeastaan voitaisiin jopa todeta, että Ruot
sin nousu suurvallaksi 1 600-luvun kuluessa oli

ollut monien sattumien summa, eikä tuo asema
rakentunut kestävälle perustalle . Verrattaessa
Ruotsia saman ajan muihin eurooppalaisiin suur-
valtoihin huomataan hyvin sen monet ongelmat.
Ensinnäkin Ruotsin valloittamat useat alueet oli-
vat monella tavalla selvästi emämaasta poikkeavia.
Vaikka muutkin suurvallat olivat alistaneet alai
suuteensa eri kansallisuuksia, Ruotsin kohdalla

1 . 1 . Ruotsin suurvalta-asema Itämeren alueella
1 600-luvun loppupuolella

Ruotsi-Suomen ulkopoliittinen rintamanmuutos 1 600-luvun alkupuolella. Idän suunnan korvasi
asteittain etelä, jonne kiinnostus kääntyi kellonviisarin tavoin. Suomen itäraja sai Tukholmassa
jatkuvasti vähemmän huomiota osakseen. — Lähde: Luukko 1967.
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näiden vieraiden kansojen osuus oli hyvin suuri ja
toisaalta monilta kansoilta puuttui luonnollinen
yhteys emämaahan. Lisäksi Ruotsin taloudellinen
tilanne oli koko suurvaltakauden ajan suhteellisen
kehno. Kauppaa jouduttiin harjoittamaan pääasi
assa vain Itämeren alueella, mikä ei suppeutensa
puolesta riittänyt suurten voittojen hankintaan.
Ruotsin valtion tulot olivat muihin suurvaltoihin
verrattuna melko suppeat. Myös Ruotsin väkiluku
oli melkoisen pieni muihin kilpailijoihin verrat
tuna. Kaikkiaan sen väkiluku oli noin 2,5-3 mil
joonaa, mutta näistäkin puolet asui voitetuilla
alueilla, joten varsinaisen Ruotsin väkimäärä oli
korkeintaan puolitoista miljoonaa. Pitääkseen hal
lussaan valloittamansa maa-alueet Ruotsi tarvitsi
suurta vakinaista armeijaa, mutta köyhän maan
oli vaikeaa pitää sitä yllä.8

Baltian kysymyksen esiinnousu oli antanut sysä
yksen pitkälle, 1 500-luvun puolivälissä alkaneelle
sotaisalle kehitysjaksolle, jonka ansiosta Ruotsi-
Suomi nousi suurvalta-asemaan. Tänä aikana sota
ja sotaan valmistautuminen tulivat valtiollisen ja
yhteiskunnallisen elämän keskeisiksi tehtäviksi.
Nuorella Kustaa II Aadolfilla oli 1 600-luvun alus-
sa ollut kaksi vaihtoehtoa: joko tyytyä status quo
hon tai keskittää voimiaan yhteen suuntaan edul
lisemman olotilan saavuttamiseksi. Suomen itära
ja oli ollut pitkään sotanäyttämönä ja maa oli
kärsinyt eräänlaisen sisällissodan (nuijasota), joten
suomalaiset olivat väsyneitä ja kaipasivat rauhaa.
Valinta tehtiin kuitenkin Tukholmassa, ja vuodes
ta 1617 ensin kokeiluna liikkeelle lähtenyt suun-
taus korosti hyökkäävää ulkopolitiikkaa. Arvioi-
tim, että Venäjältä oli vuoden 1617 Stolbovan
rauhassa saatu kaikki saatavissa olevat edut, jotka
takaisivat valtion turvallisuuden. Tästä syystä py
rittiin ystävyyteen Venäjän kanssa, ja päävihol
liseksi tuli heikentynyt, Suomenlahden eteläpuo
lisia alueita hallinnut Puola. Tämä merkitsi valta-
kunnan sotilaspoliittisesssa asemassa rintaman
muutosta: pitkän aikaa itään kääntyneenä ollut
rintama alkoi 1 620-luvun kuluessa kääntyä etelää
kohti. Tästä lähtien ikään kuin selän taakse jäänyt
Suomi jäi yksin hoitamaan idän suuntaa, samalla
kun Venäjä pääsi koko ajan melkeinpä huomaa-

Ruotsilta siis puuttui sellaisia edellytyksiä,
jotka olisivat olleet välttämättömiä suurvalta-ase
man ylläpitoon. Sen maantieteellinen asema oli
epäedullinen, sen varallisuus oli heikko ja väkilu
ku liian pieni. Etupäässä naapurivaltioiden heik
kous ja toisaalta Ruotsin taitava kansainvälisten
ristiriitojen hyväksikäyttö olivat tehneet mahdol
liseksi Ruotsin nousun suurvalta-asemaan, ja niin
kauan kuin naapurimaat pysyivät heikkoina, myös
Ruotsin suurvalta-asema säilyi. Saksan alueella
olevilla lukuisilla pikkuvaltioilla ei ollut juuri
mitään yhtenäisyyttä, ja toisaalta esimerkiksi Ve
näjää pidettiin vielä 1600-luvulla lähinnä Aasiaan
kuuluvana raakalaismaana, j onka ruotsalaiset sitä
paitsi olivat useaan otteeseen sodassakin lyöneet.
1600-luvun kääntyessä kohti loppuaan ja naapuri-
valtojen voiman kasvaessa Ruotsin oli vähitellen
pakko kohdata todellinen asemansa.9

matta
Suurvalta-aikana valtakunnan voimat oli eri-

tyisen selvästi suunnattu ulkopolitiikkaan, joten
sisäinen rakennustyö jäi suhteellisen vähälle. Mii-
loinkaan ei Pohjolan talonpojan vapaus ole ollut
niin uhattuna kuin 1 600-luvulla. Vanha, paikalli
nen itsehallinto oli miltei häviämäisillään, mutta
valtion suojaava toiminta oli vielä puutteellista.
Toisaalta valtion menestyksen myötä myös Suo-
men asukkaiden itsetunto nousi. Vaistomaisesti
oivallettiin, että ilman Suomen osuutta valtakun
nan suurvalta-asema tuskin olisi ohut ajateltavis
sa. Suomalaiset olivat mukana murtamassa Pohjo
laa ympäröinyttä eristäytyneisyyden kehää, ja ruot
salaisten rinnalla päästiin tasavertaisesti tutustu
maan Euroopan mannermaan oloihin. Niinpä mo
net tapakulttuurin ja sivistyksen ilmiöt pääsivät
täälläkin esille, toki Ruotsia pienemmässä mää
rin.”

Suurvalta-asema merkitsi Suomen aseman
tuntuvaa heikentymistä valtakunnan päämaahan
verrattuna. Suomi ei ollut enää erityinen, omien
miesten melko itsenäisesti johtama valtakunnan
osa. Suomen erikoiskehitys katkesi pitkiksi ajoik
si sen johtavan aineksen mielenkiinnon ollessa
suuntautuneena muualle kuin oman maan kysy-
myksiin. Tähän vaikutti lisäksi varsin tuntuvasti

linnon määrätietoinen assimiloimis- eli tetyt maakunnat eli eteläisin Ruotsi kallistivat
sulauttamispolitiikka. Etevät suomalaiset kyvyt vaa’an yhä enemmän emämaan eduksi. Idässä
siirtyivät tai heidät siirrettiin usein emämaahan ja valtakuntaan yhdistetyt alueet (Käkisalmen lääni
toisaalta ruotsalaisia virkamiehiä siirtyi Suomeen. ja Inkerinmaa) eivät tulleet lainkaan samalla ta
Roskiiden rauhassavuonna 1658 valtakuntaan iii- valla läheisesti liitetyksi Suomeen, vaan ne pysyi-

1.2. Suomen asema Ruotsin suurvallan osana

Kartassa näkyy Ruotsi suurvaltakautenaan, jolloin sen alueet sulkivat piiriinsä lähes koko Itämeren.
Kuningas Juhana III antoi Suomelle suuriruhtinaskunnan arvon 1500-luvun jälkzuoliskolla.

valtakunnan lujittuvan ja kehittyvän keskushal



vät erillisinä, verraten vieraina voittomaina, joi-
den väestöön kohdistettu ja vaikeasti toteutettava
assimiloimispolitiikka suurelta osin epäonnistui.’2

Suomen kieli oli vielä 1 600-luvun alkupuo
leila seurustelukielenä suuressa osassa maamme
sivistyneitäkin piirejä, mutta ruotsi voitti sen vuo
sisadan puolivälissä. Vaikka Turun yliopisto he-
rätti suomalaista erityistunnetta, vaikutti sekin
lopulta ruotsalaistumisen hyväksi, ja ruotsi tuli
vuonna 1649 koululaitoksen viralliseksi kieleksi

Aselajeista, aseistuksesta ja taistelutavasta
Aseistuksessa ja taistelutavassa tapahtui

1600-luvunjälkipuoliskolla huomattavaa ke
hitystä. Pääaselajin eli jalkaväen inuskettien
lukumäärää lisättiin keihäsaseistukseen ver
rattuna. A’fuskettiin kiinnitettävien pistinten
)‘leistyessä keihäistä luovuttiin kokonaan, ja
jalkaväen aseistus käsitti vastedes in usketin,
pistiinen ja miekan. Jalkaväen eritysiaseistuk
seen kuuluijo tuolloin myös käsikranaatti. Se
oli pienehkö, rituclilla tytetty rautapallo, joka
saatiin räjähtämään kuoren läpijohdetun syty
tysputken kautta. Käsikranaatti oli erityisen
tehokas torjuttaessa linnoituksia vastaan tehty-
jä hyökkizyksiäja ratsuväen rynnäkköjä. Kre
natöörit olivat erikoiskoulutettuja jalkaväen
valosotilaita.

10 Ita rnaha’o Ilisim ma n m o ii i ui uskettim ies
0 lisi saatu vaiku ttamaan viholliseen sa ma n -

aikaisesti, taistelurintamaa levitettiin pitkiksi
linjoiksi. Syntyi lineaaritaktiikka. Onnistuak
seen se vaatijoukoilta hyvää hajaantumistaja
kurinalaisuutta, ja päällystöltä tiukkaa jouk
kojen hallintaa ja tulikuria. Etenevä joukko
tulitti vihollista päällystönsä komentojen m u
kaan. 1700-luvun alussa Ruotsin armeijan
taisteluryhmitys muodostui tavallisesti neljästä
rivistä. Ohjesäännön mukaan oli kahden rivin
tulitettava 70:n, ja kahden muun rivin 30
askeleen päästä, minkä jälkeen tapahtui tun
keu tu m in en vihollisrin tamaanja raju ii ii, terä
asein suoritettavaan kamppailuuii. Ruotsalais
ten lineaaritaktiikka korosti lähitaistelunpäät
täväisyyttä ja hurjuutta. Ivlannermaisissa ar
112 eijo issa lineaaritaktiikkaperustui en em män -

ki,i muskettituleen.

latinan sijaan. Suomen kieli jäi viimeistään seu
raavan vuosisadan puolella ison vihan jälkeen vain
rahvaan puhekieleksi. Suurvalta-aikana ei vielä
ollut olemassa varsinaista suomalaista kansallis-
tunnetta, vaan vastakohtana ruotsalaisiin jonkin-
laista heimouden aj atusta, maantieteellis-kansal
lista ja kotiseutu-isänmaallista tunnetta. Erityi
sesti 1 600-luvun puolivälistä lähtien kuului vali
tuksia Suomen erikoisaseman ymmärtämät
tömyydestä. Talonpoikaissäädyn valituksissa huo

Ratsu väki m uodosti lineaaritaktiikassa
sotajo uko njousta van elemen tin. Ratsu väkiosas
tot toimivat tavallisesti jalkaväen sivustoilla
tai niillä luotiin painopiste haluttuun kohtaan
rintamaa. Ratsuväkeä käytettiin inenestyksek
käästi myös vastustajan saarrostamiseen ja ta
kaa-ajoon voittoa viimeisteltäessä. !V[yös tie-
dustelu— ja partio matkat kii ulu ivat ratsu väen
tehtäviin. Ratsumiehen aseistus käsitti karbii
nin, 2 pistooliaja iniekan.

Loistokautenaan ruotsalais-suomalainen
ratsuväki oli eurooppalaisittain mitattuna ent-
täin korkeatasoinen. Se kykeni rynnäköimään
tiheinä m uodostelminaja suorittamaan rinta-
man muutoksia erittäin nopeasti. Esimerkkinä
ratsu taistelusta o ii ku va us Holovtsinan taiste
lusta 4. 7. 1708. Siinä kunnostautuivat enityi—
sesti kuninkaan henkivartiodrabantit, nuorten
upseerien m uodostama valioeskadroona. “Oli
ihmeellistä nähdä “, kertoo muuan silmin näki-
jä, “m 1 teii draban tityksinään ui iekka ko u rassa
löivät maahan viisi vihollislippua Hyökätes
sään he heittivät kaiken vastuksen nurin nis
koin, ja milloin he näkivät jonkin joukon
ynittävänjärjesttityä taisteluun, he iskivät sie
kailematta sen kimppuun ttyttä laukkaa. Joka
taholta vihollistenympäröimänä he kiepahteli
vat suunnasta toiseen kuin kerät.”

Rakuunat olivat ratsain liikkuvia, mutta
jalan taistelevia sotilaita. Suuren Pohjan sodan
aikoihin he olivatjo tiiysin k2iyttökelpoista rat
su väkeä, joskin haijaa ii tu ii eempia taistelemaa ii

jalan kuin varsinaiset ratsumiehet.

mautettiin jatkuvasti, eritoten vuonna 1672, Suo-
men virkamiesten suomen kielen taidon välttä
mättömyydestä. On kuitenkin huomattava, että
maahamme tulleet ruotsalaiset joko heti ensim
mäisessä tai etenkin seuraavissa polvissa esiin-
tyivät usein 13

Suomessa oli neljä maaherrojen hallitsemaa
lääniä eli niitä oli vähemmän kuin keskiajalla.
Nämä läänit olivat Turun ja Porin, Hämeen ja
Uudenmaan, Viipurin sekä Savonlinnan eli Karja-
lan ja Pohjanmaan läänit. Maaherrat olivat siviili
viranomaisia ja heidän avukseen kehittyi läänin-
hallitus lääninkonttoreineen ja -kanslioineen. Maa-
herran oli hallittava lääniään hallituksen mielen
mukaan ja valvottava alaistensa kuuliaisuutta.
Maaherrat kuuluivat ylhäisaateliin, ja suuri osa
sitä arvovaltaa, joka oli aiemmin kuulunut laa
manneille talonpoikien keskuudessa, siirtyi heille.
Tämä entistä paremmin järjestetty paikallinen kes
kushallinto söi pala palalta kansanomaista itse-
hallintoa, sillä yhä enemmän alettiin nähdä kai-
ken vallan lähde ylhäältä päin. Koko yhteiskun
nan täytyi tässä kaikkien voimien liikekannalle
panossa olla armeij an

Suurvalta-Ruotsin yhteydessä Suomea pi
dettiin osana valtion kanta-alueesta (erotuksena
mm. Viroon, Liivinmaahan ja Inkerinmaahan), ja
sen tuli suorittaa samoja velvollisuuksia kuin var

sinaisen Ruotsin alueidenkin, mukaanlukien ase-
velvollisuus. Suuren 30-vuotisen sodan aikana 1600-
luvulla suomalaisten osuus Ruotsi-Suomen armeijas
ta oli vaihdellut noin kolmasosasta puoleen, eli luku-
määräisesti aseissa oli ollut 1 5-1 8 000 miestä. Ruot
sin hallitus ja sen virkakunta, lähinnä omia maan-
miehiään säästääkseen, alkoi seuraavalle vuosisa
dalle tultaessa eli Pohjan sodan alusta lähtien
sälyttää Suomen väestölle väkilukuun nähden suh
teellisesti suurempia rasituksia ja erityisesti vaatia
enemmän sotilaita kuin varsinaisen Ruotsin väes
töitä. 15

J0 sodan ensimmäisenä vuotena Suomessa
otettiin sotapalvelukseen (mukaanlukien sotilaat,
kuljetusväki ym.) yhteensä noin 26-28 000 miestä
eli noin neljäsosa koko maan 18-60-vuotiaasta
miespuolisesta väestöstä. Suomesta kootut jouk
ko-osastot osallistuivat sodan ensi vuosina sotatoi
mun lähes kaikilla näyttämöillä. Ruotsin valta-
kunnan balttilaisten alueiden puolustaminen ta
pahtui1600-luvulla luotujen perinteiden mukai
sesti pelkästään Suomessa muodostetuin joukoin.’6
Vuonna 1 70 1 suomalainen jalkaväki muodostui
Turun, Porin, Hämeen, Uudenmaan, Savonlinnan
ja Viipurin läänien sekä Pohjanmaan rykmenteis
tä. Samanaikainen ratsuväki koostui Turun ja Po
rin, Uudenmaan ja Hämeen sekä Viipurin ja Sa
vonlinnan läänien ratsurykmenteistä.

Karoliinitykistöä marssilla taistelukentälle. - Kuva MV



Uusikaupunki oli perustettu kuningas Kustaa II
Aadoifin käskystä huhtikuun 19. päivänä vuonna
1 6 1 7 . Perustamisasiakirjassa Uusikaupunki sai
purjehdusoikeudet Ruotsiin, Saksaan ja Ruotsille
kuuluviin Liivinmaan kaupunkeihin. Kaupungil
la oli lupa viedä ulkomaille kaikkia “luvallisia”
kauppatavaroita, siis myÖs muita kuin puutava
roita. Näiden melko huomattavien oikeuksien tur
ym Uudenkaupungin harjoittama Ruotsin- ja ul
komaankauppa alkoikin kehittyä varsin vilkkaasti.
Väkiluvun nopea kasvu todisti osaltaan yleistä
eteenpäinmenoa ja vaurastumista. Myöhemmin
vuosisadan puolivälissä kauppaoikeus tosin supis
tui viennin osalta vain puutavaroihin ja tuonnin
osalta suolaan ja selvään rahaan. Näistä elinkeino-
vapauden kaventamisyrityksistä huolimatta kau
pungin kehitys jatkui vireänä aina vuosisadan lop
pupuolelle saakka. Vuonna 1 68 1 kaupungissa oli
hyviä ja käyttökelpoisia aluksia ainakin 25 kappa
letta, mikä väkilukuun suhteutettuna osoittaa kau
pankäynnin olleen hyvin 18

1 600-luvun loppupuolella Uusikaupunki oli
kohonnut Suomen vauraimpien kaupunkien jouk
koon heti Turun ja Viipurin jälkeen. Valtiolle
maksettavien verojen määrässä se oli Turun ja
Porin läänissä toisena heti Turun jälkeen, samoin
asukasluku oli läänin toiseksi suurin. Joidenkin
lähteiden mukaan kaupungissa olisi asunut 300
porvaria, joista enin osa vielä varakkaita, mutta
tämä lienee hieman liioiteltua. Yhteensä asukkai
ta oli vuonna 1656 henkikirjojen (manttaaliluet
telojen) mukaan 486. Porissa ja Raumalla oli kum
massakin ainakin sata asukasta vähemmän. Uuden-
kaupungin historian kirjoittaneen Kyösti V. Kau
kovallan mukaan Uudenkaupungin todellinen vä
kiluku oli paljon suurempi kuin henkikirjoissa
mainitaan, jopa niin, että esimerkiksi vuonna 1656
asukkaita olisi ollut noin tuhat (henkikirjoissa siis
vain 486). Hänen mukaansa todellinen väkiluku
oli suurimmillaan noin 1200 henkeä vuonna
1673.’ Tämä on ilmeisen yleinen laskutapa, ja
sen mukaan kaupunkien manttaaliluetteloihin oli
yleensä merkitty vain 40 % todellisen väestön
kokonaismäärästä.

Uuteenkaupunkiin perustettiin myös lasi-
tehdas. Se sai kiittää syntymästään kahden ruotsa
laisen tehtaan rajua kilpailua, minkä seurauksena
Jungin lasitehdas Tukholmasta siirsi toimintansa

Suomeen vuonna 1681. Tehdas sijoitettiin ns.
Wasaborgin kreivin tontilla olleisiin ulkohuone
rakennuksiin. Kreivin entisestä tallista tuli “lasi-
hytti” ja sen vieressä oli “lasikamari”. Uudenkau
pungin lasitehdas oli toiminnassa jo vuoden 1683
alussa, jolloin sen palveluksessa oli kolme puhal
tajaa ja yksi seppä, kaikki ruotsalaisia. Lisäksi
tehdas työllisti neljä “tehtaanpoikaa” , kaksi ren
kiä ja yhden naispalvelijan. Tehtaassa valmistet
tim kristalleja ja pulloja, minkä lisäksi johtaja

Jung suunnitteli myös ikkunalasien valmistusta.
Työt eivät kuitenkaan ottaneet menestyäkseen, ja
työväki väitti uunin ja raaka-aineiden olevan huo
noja. Jungin ja työväen kesken syntyi muitakin
rettelöitä, ja väkeä meni lakkoon jo ensimmäisenä
toimintavuotena. Vaikka työt sittemmin pääsivät-
km vauhtiin, rettelöt ja oikeudenkäynnit jatkui-
vat.2°

Syyskuussa 1 68 5 alkoi Uudellekaupungille
vastoinkäymisten ja vahinkojen aikakausi, joka
kesti lähes neljäkymmentä vuotta. Sen aikana kau
pungin varallisuus ja väkiluku taantuivat huo
mattavasti. Läänin maaherra oli mainittuna vuon
na käynyt vierailulla kaupungissa, ja hänelle pidet
tim läksiäisiksi komea paraati Itätullintorilla. Pa
raatissa ammutuista yhteislaukauksista pääsi tuli
leviämään erään talon heinälatoon ja sitä kautta
voimakkaan tuulen mukana kaupungin läntisiä
osia kohti. Kaupungista paloi huomattava osa (il
meisesti noin 1/3), Itätullista aina Koulukadulle
saakka ja sen ylikin, sillä nykyisellä S-Marketin
tontilla sijainnut Jungin perustama Suomen en-
simmäinen lasitehdas paloi myös perustuksiaan
myöten. Toinen suuri palo kohtasi kaupunkia
vuonna 1 69 1 . Vuosisadan lopulla kovat nälkävuo
det koettelivat raskaasti myös Uuttakaupunkia,
esimerkiksi vuonna 1 697 Uudessakaupungissa
kuoli yhteensä 161 henkilöä, joista 105 nälkään.
Yhden vuoden määräksi tämä on huomattava, kun
muistetaan Uudenkaupungin väkiluvun kokonais
määrä. Kaupunki joutui lähtemään kohti Pohjan
sodan rasituksia melkoisesti niin varallisuuden
kuin väkimäärän puolesta heikenneenä.2’

Uudenkaupungin lähes ainoana elinkeinona oli
sen perustamisesta lähtien ollut kauppa ja meren-
kulku. Tuottavinta oli kauppa Tanskan, Pohjois-
Saksan ja Itämeren maakuntien kanssa. Mutta kun
Ruotsi joutui sotaan merivaltojen, erityisesti Tans

1.3. Suurvallan pieni kaupunki u U)tD

Uudenkaupungin asemakaava vuodelta 1753 eli rauhanjälkeiseltä ajalta. Kartta onperäisin Ephraim
Hoeckertin samana vuonnajulkaisemasta väitöskirjasta,ja sen onpiirtänyt Turunyliopiston kuparipiir
tiijäjohan Henrik Seelinger. Merkkien selitykset: A. Kirkko B. Raatihuone C. Wasaborgin kreivikunnan
tontti sekä sinne siirretty rauhanneuvottelutalo D. Koulutalo ainakin vuosina 1700-O5ja kirkkoherran
virkatalo 1 705-42 E. Kappalaisen virkatalo 1 658- 1 740 E Kirkkoherran virkatalo vuoteen 1 705 ja
sittemmin koulutalo G. Tuiihuone H. Venäläisten isonvihan aikana rakentamia multavalleja 1.
Paimenmajoja K Porvareiden ranta-aittoja. - Kuva E. Hoeckert 1987.



kan kanssa, kärsi Uudenkaupungin ulkomaan-
kauppa huomattavia häiriöitä. Tällöin kaupungin
porvaristo joutui turvautumaan vähemmän tuot
toisaan Tukholman kauppaan. Tukholman halli-
tus otti sotavuosina porvaristolta aluksia sotatar
peiden, miesten ja elintarvikkeiden kuljettami
seen hyvin pienin maksuin tai jopa kokonaan
ilman korvauksia. Lisäksi Uudenkaupungin por
varit varustivat armeijaa elintarvikkein ja erilaisin
varustein, ja näistäkin jäi maksu usein saamatta.
Uusikaupunki sai oman osansa majoitusrasituk
sesta, kun se joutui majoittamaan kaupungissa
vierailleita lukuisia upseereita ja aliupseereita. Eri-
laisia ylimääräisiä veroja kerättiin muutenkin ras
kaan verotaakan lisäksi ja raskasta oli myös kau
pungin miesten ottaminen aseisiin jopa siinä mää
rin, että renkien ja muiden sopivien miesten puut-

vähällä joutua aseisiin.22
Sodan synnyttämistä rasituksista oli seuraukse

na yleisen varallisuuden nopea kuihtuminen. Kun
porvareita oli ollut vuonna 1700 yhteensä 180
osallistumassa erilaisten verojen maksuun, löytyi
heitä kymmenen vuotta myöhemmin enää 128.
Vuonna 171 1 maksajia oli enää 90, ja tällöin
rengitkin oli jo luettu mukaan. Henkikirjoitettua
väestöä oli vuonna 1706 vielä 430, mutta juuri
ennen ison vihan alkua enää 246. Kaukovallan
mukaan kaupungissa oli todellisuudessa tällöin
noin 575 asukasta. Vuoden 1710 rutto ja sen
jälkeen tullut nälänhätä vähensivät kaupungin
henkikirjoitettuakin asukasmäärää ainakin sadal
la, ja niinpä isovihaa edeltäneinä seitsemänä vuo
tena Uusikaupunki oli menettänyt pitkälti yli
kolmasosanä23

Rutto raivosi
Suuren Pohjan sodan aikana, syksyllä 1710

saapui länsirannikol/ekin Etelä-Suomen ran
n ikkokaup u ngeissa )‘tlivon n tit rutto. Samana
vuonna annettiin Turusta julistus, jossa neu
vottiin toimenpiteitä ruton leviämisen estämi
seksi. Ohjeissa sanottiin mm. : “Coscajocu Tart
tuwaisesta Taut/ista pois cuole, eij pidä sen ta.
hautamisella milläkän muoto ylölvkättämän,

tuessa porvarit olivat itsekin muutaman kerran

17

L
waan Ruumiin cansa 12 Hetkein culumisesa,
ilman caickia Processiä ja seurata, kijrutetta
man Hautaan. - Paarten- Wercoja, A”furhe
Waatteitaja Capoja, eij mil/än muoto sallita
Ruumisten hautamises pidettäväxi, sillä Ruu
minlöhkä nijhin ryhty ja tartumisen waicut

Uudenkaupungin vanha kirkko, jota alettiin rakentaa vuonna 1623 eli muutama vuosi kaupungin
perustamisen jälkeen. Kirkko on nykyisin kaupungin vanhin rakennus. Kirkko koki huomattavia
muutoksia 1 700-luvun kuluessa, eikä sen nykyinen ulkoasujuurikaan muistuta alkuperäistä, holvaama
tonta ja laakeakattoista kirkkorakennusta, johon ei kuulunut myöskään kellotapulia.
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Vuonna 1697 Ruotsin valtaistuimelle nousi isänsä
kuoleman jälkeen melkein itsevaltiaana kokema
ton 1 5-vuotias nuorukainen Kaarle XII. Hänen
kasvatuksensa jäi isän kuoleman takia pahasti kes
ken. Perintöprinssin kerrotaan olleen varhaiskyp
sä, itsepäinen, sokeasti itseensä ja erehtymättö
myyteensä luottava ja itsevaltiudestaan hyvin tie-
toinen. Kruunajaistensa jälkeen omapäinen Kaar
le XII irrottautui lähes kaikista isänsä entisistä
neuvonantajista. 1 600-luvun lopun kovat kato-
vuodet ja niistä seurannut nälänhätä olivat aiheut
taneet tuhoa Ruotsi -Suomen suurvallassa verotta
en kansan voimia ja vähentäen sen lukua niin, että
1/7:n väestöstä arvellaan sortuneen näissä koet
telemuksissa. Yksistään Suomen väkiluvun on ar
vioitu näinä katovuosina laskeneen puolesta mii-
joonasta 370 000:een eli 25 %. Aika näytti naapu
rivaltioille monessakin suhteessa otolliselta sen
ylivoiman musertamiseen, jonka Ruotsi oli mm.
30-vuotisen sodan kautta 1600-luvun kuluessa
Pohjoismaissa ja Itämeren piirissä saavuttanut.25

Venäjän nuori, innokas ja etevä tsaari Pieta
ri 1 (myöhemmin tunnettu myös arvonimellä Suu-
ri), myös Puolan valtikkaa kantanut Saksin vaali-
ruhtinas August II ja Tanskan Fredrik IV liittou

Kuningas Kaarle XII
Ruotsin tuleva kuningas Kaarle XII syntyi

Tukho/ma;i kuninkaanlinnassa 1 7. kesäku itta
1682. Nuoren Kaar/en tärkein opettaja oli
hänen lsänsä,ja harinonian isänjapojan välil
lii kerrotaan olleen rikkumaton. Isä Kaarle XI
halusi kouluttaa poikaansa mahdollisimman
hyvin, jotta tästä tulisi hyvä kuningas Ruotsil
le. Isä ei pitänyt tärkeimpänä teoreettisten tai-
tojen kuten matematiikan tai latinan osaamis
tG, vaan J5iysisten ja käytännöllisten taitojen
omaksuminen oli hänen mielestäänpaljon olen-
naisempaa Ruo tsin valtaku ii na n hallitsem ises
sa. Niinpä nuori Kaarle oli hevosen selässä
ensimmäistä kertaa jo nelivuotiaana ja seitse
mänvuotiaana pojalle jo annettiin oma ryk
inenttikin.27

Kuusii’uotiaasta lähtien Kaarlea ryhelyt—

tuivat muodollisesti Ruotsia vastaan syksyllä 1699
Dresdenissä. Kyseessä oli kolmen nuoren miehen
liitto yhtä nuorukaista vastaan, sillä kaikki muut
olivat alle 30-vuotiaita ja Kaarle vasta 17-vuotias.
August II ja Fredrik IV olivat lisäksi molemmat
Kaarlen serkkuja. Suuren Pohjan sodan viholli
suudet alkoivat seuraavan vuoden alussa, kun Au
gust 11:n joukot tunkeutuivat ilman muodoilista
sodanjulistusta Ruotsin hallussa olleelle Liivin
maalle. Yllätys ei kuitenkaan onnistunut, vaan
saksit juuttuivat piirittämään Riikaa. Myöhem
min suomalais-ruotsalaisten joukkojen lähestyessä
kaupunkia saksiiaiset joutuivat vetäytymään suin
päin etelään. Itämeren länsipuoleila Tanska puo
lestaan hyökkäsi Ruotsin liittolaisen Holsteinin
kimppuun. Nuoresta “leikkikuninkaasta” tuli nyt
soturikunirigas Kaarle XII, yhtä peloton ja rohkea
sodassa valtakunnan vihollista vastaan kuin nuo-
ruudessaan karhuja vastaan käydyissä voimankoi
toksissakin. Rohkean maihinnousun avulla Kaarle
pakotti tanskalaisen naapurinsa rauhantekoon
vuonna 1700. Tanska oli näin saatu irrotettua
sodasta, mutta Kaarle itse oli tyytymätön Tanskan
armeijan jäätyä lähes koskemattomaksi.26

tim määrätietoisesti kasvattamaan. Hänen
opettajikseen määrättiin jo ukko h no mattavia
eri alojen asian tu ii tijo ita, oppineita p rofesso
ja, kokeneita sotapääl/iköitä, taitavia virka-
miehiäja sulavia kamariherroja. Kaarle olikin
tarkkaavainenja tiedonhaluinen sekä lahjakas
oppilas. Koska oppilas oli nuori ja opettajat
toisaalta kohtelivat häntä kuin tzzysikasvuista,
pojasta tuli väkisinkin hyvin varhaiskypsä.
Metsästys oli isä-Kaarlen mielestä tärkeää ja
tästä syystä hän olikin innoissaan pojan osoit
tamista taidoista tälläkin alalla. Poika ampui
jo kvmmenvuotiaana sitdenjapari vuotta myö-
hemmin hän kykeni kaatamaan ketunjuoksus
ta ja ampui ensimmäisen karhunsa. Kaarlen
hyvä ystäva oli hänen äitinsä sisaren, Holstei
nin herttuattaren poika Fredrik, jonka serkku

Kaarle siis oli. Alyöhemmin Holsteinin Fredrik
tuli näkyvästi so tkeutu maan Ruotsin km ii n ii n -

28

Kaarlen äiti, kuningatar Ulriika Eleonoo
ra kuoli vuonna 1 693 pojan ollessa 1 1 -vuotias.
Hän oli ollut erittäin kiintynyt lapsiinsa, ja
valvoi itse nuoren Kaarlen alkuopetusta. Neljä
vuotta äidin kuolemanjälkeen kuoli myo ku
ningas KaarleXlsyöpään. Hän oli ollutankara
ja pelätty kuningas, mutta oli toisaalta tehnyt
parhaansa Ruotsin hyväksi. Kaarlen huolelli
sesti suunniteltu kasvatus katkesi tähän tapah
tumaan. Kuninkaan kuoleman jälkeen asetet
tu holhoojahallitus pohti kuumeisesti, milloin
n uori kuningas voitaisiin julistaa täysz-ikäi
seksi. Vähitellen päädyttiin siihen lopputulok
seen, että Kaarle Xlii hautajaisten jälkeen
Ruotsin hallitsijaksi kruunattiin jouluku ussa
1 69.7 Kaarle XII - poika joka ei ollut vielä

kuuttatoista täyttänyt. Kruunajaistilaisuudes
sa Kaarle asetti itse kruunun päähänsä eikä
myöskään antanut mitään hallitsijan vakuu
tusta, mikä selvästi osoitti hänen olevan itse-
valtias a29

Hallitustehtävänsä nuori Kaarle otti heti
vakavasti. Jo varhain hän osoitti, että halusi
olla kokonaan riippumaton niistä neuvonan
tajista, joita hänen ympärillään parveili. Hän
teki enimmän osan päätöksistään muihin tu
keutumatta tai yhteistoiminnassa vain kaik
kein lähimpien uskottujensa kanssa. Aluksi
Kaarle seurasi hallitustoimissaan isänsä jalan-
jälkiä. Ruotsi-Suomen oli hänen omaksuman
sa linjan mukaisestipysyteltävä erillään Länsi-
Euroopan kiistakysymyksistä, etsittävä meri-
valtojen (Hol/anninja Englannin)ja Ranskan
ystävyyttä, pidettävä silmällä 7inskan kaikkia
hankkeita ja voimakkaasti tuettava fJolstein
Gottorpia Tanskaa vastaan. Toisaalta Kaarle
jatkoi vielä kuninkaanakin monia huimapäi
siä leikkejäja metsästystapoja, joita oli harras-
tanut isänsä vielä eläessä. Tovereineen Kaarle
mm. pyysi karhuja ilman varsinaisia aseita,
vain puukangin ja verkoin. Erityisesti kesällä
1 698 Holstein- Gottorpin herttuan oleskellessa
Tukholmassa Kaarlekin otti osaa moniin “hal
litsijan arvolle sopimattomiin “ rientoihin,
mutta syksymmällä hänen mainitaan tasaan
tu neen en tiselleen. A iheu tettuaan humalapäis
sään hovissapienen skandaalin Kaarle oli vuo
den 1 699 jälkeen eli tä3’tettyään 1 7 vuotta
melkeinr30Kaarle rikkoi antamansa
raittiuslupauksen ainoastaan kaksi kertaa.
Ensimmäinen kerta oli Turkin Benderissä ka
labaliikin aikana, kun vettä ei ollut saatavilla
ja jano oli taistelun jälkeen polttava. Toisen
kerran hänjoutuijuomaan viiniä eräässä ma
jatalossa ratsastusmatkallaan Turkista Stral
sundiin, jotta kaikki epäilykset hänen henki-
löllisyydestään voitiin torjua. Oli nimittäin
yleisesti tunnettua, että Ruotsin kuningas ei
juonut lainkaan alkoholia.

Kaarlen mainitaan hämmästyttäneenym
päristöään rohkeudellaan, voimakkuudellaan,
röyhkeydelläänja käskyvallallaan. Hän olipit
kä ja laiha. Hän laiminlöi aluksi mielellään
tehtäviään riehakkaiden huvitusten vuoksi,
jotka muistuttivat tsaari Pietari I.n hurjastelu
ja. Hän oli lukenut klassikkoja ja mainitsi

2. 1 . Ruotsin alkumenestyksestä Pultavan
tappioon

1
Ruotsin kuningas KaarleXII (hallitsijana 1697-
1718). - Kuva MV
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ihanteekseen Aleksanteri Suuren, mutta silti
hän to ii niinistereitään, rikkoi huvikseen huo
nekaluja, ajoijänistä takaa vaitiopäiväsalissa,
katkoi lampaitten ja vuohien päitä sapeliliaja
juoksentelipelkkäpaita päällä keskellä päivää
Tukholman katuja. Venizjän tsaari Pietari 1
iuuii ensin, ettei moistapuoiihuiiua tarvinnut
pelätä, mutta hän erehtyi. Kun Kaarle XII
huomasi vaaran uhkaavan maataan, hän muut-
tui. Karhunkaataja, naisten naurattajaja oik-
kuilija hylkäsi heti kaikki nautintonsa. Isän-
maan pelastamisesta tuli hänen päähänpintty
mänsäja armeijasta ainoa intohimonsa. Sota-
retkeliä Kaarle XII oli tavallinen sotilas miii-
denjoukossa, hän nukkui kovalla maalla, söi
nopeasti ja laiminlöi siisteyclen.3’

Historiantutkimuksessa on keskusteltupal
jon siitä, tuliko suuri Pohjan sota Ruotsille
yllätyksenä. Vaikka Kaarle XI oli onnistunut
säilyttämään rauhan pari vuosikymmentä, oli
Ruo tsi kit itenkin laajen tu n ut su ii rvaliaksi ni
m en o maan naapu reidensa kiistan n ii ksella. Kun
lisäksi Ruotsin sisäinen tilanne ei ollut suurval
lalle paras mahdollinen, oli sodan syttyminen
vain ajan kysymys. Niinpä siitä ei voidakaan

syyttää yksistään Kaarle XILta, vaikka hänen
valtaannousunsa loikin edellytykset viholiislii
ton synnylle. August II Väkevänja Fredrik IVn
lisäksi liittoon tuli mukaan Venijän tsaari
Pietari I,joka oli aloittamassa Venäjällä suurta
sisäistä uudistuskauttaja pyrki samalla laajen
tamaan valtakuntaansa Itämerelle saakka.
Helmikuussa 1 700 saksilainen sotajoukko tun
keutui ilman sodanjulistusta Liivinmaalle ja
maaliskuussa Tanska aloitti sotatoimet Hol
stein-Gottorpia vastaan, ja elokuussa Venijä
km julisti sodan.32

Kaarle tarttui tavattomalia ripeydellä so
tavalmisteluihin. Aluksi hänen oli ratkaistava,
mitä vihollista vastaan lähtisi: omat alueet
olivat vaarassa Baltiassa, mutta toisaalta Ruot
sia velvoitti Holstein-Gottorpin kanssa tehty
liittosopimus. Kaarle teki ratkaisun jälkim
mäisen vaihtoehdon hyväksi, mutta ryhtyi toi-
saalta myös toimiin valtakunnan koskematto
miitiden varmistamiseksi. Niinpä hän määrä i

suomalaiset rykmentit marssimaan viipymättä
Riikan avuksi. 7Zinska taipuikin Kaarlen tai-
tavien operaatioiden ja merivaltojen painos-
tuksen ansiosta nopeasti rauhaan, joka solmit

tiinjo elokuussa 1700»
Varusta utuessaan Liivin maan retkeä var

ten saksilaisia vastaan Kaarle sai tiedon Pietari
JOOn sodanjulistuksesta. Se ei aluksi aiheuttanut
mitään muutoksia, mutta kun hän myöhem
min lokakuussa nousi maihin Pärnussa, tilan-
ne osoittautui sellaiseksi, että Kaarle päättikin
lähteä auttamaan Narvan kaupunkia, jota
venäläiset Pietarin johdolla piirittivät. Saksi
laiset joukot eivät olleet saaneet Riikaa hal
tuunsa ja suomalaisten joukkojen saavuttua
heidät oli pakotettu perääntymään takaisin,
joten sotatoimet sillä suunnalla olivat päätty

34

Tsaari Pietari 1
(myöhemmin Pietari Suuri)’”

Pietari syntyi 30.5. vuonna 1672 tsaari
Aleksei Mihailovitsin poikana. Tsaari Aleksein
ensimmäinen vaimo Maria Ivfiloslavskaja oli
kuollut vuonna 1669ja tsaari oli mennytpari
vuotta myöhemmin uudelleen naimisiin itse-
ään 20 vuotta nuoremman Natalia Naryski
nan kanssa. Aviopitrin ensimmäinen lapsi oli
poika, joka sai siis nimen Pietari. Paitsi tsaaria
itseään, isäksi epäiltiin myös muutamia muita
miehiä, kuten patriarkka Nikonia. Tulevaa
tsaaria itseään km hänen syn typeränsä vaivasi
jatkuvasti, tiettävästi aina kuolemaan saakka.
Varinuutta asiasta tullaan tuskin koskaan saa-
maan, ehkäpä Pietiri oli saanut geenejä use
ammaltakin äitinsä rakastajalta. Ainakinpat
riarkka Nikoniin on liitetty luonnehdinnat
luonnonvoima, väkivalta, käskeväja nerokas.
Nämä ominaisuudet ku vaavat oivallisesti myös
Pietaria. Kaikki astrologit ja muut hovissa
liikuskelleet ennustajat povasivat vastasynty
neelle pojalle loistavaa, sotaisen suuruuden
värittämää tulevaisuutta.

TsaariAleksei kuoli vuonna 1676, minkä
jälkeen tsaariksi nousi 15-vuotias Fedoi; poika
Aleksein ensimmäisestä avioliitosta. Aleksein
leski Nataliaja tämän nelivuotiaspoika Pieta
ri lähetettiin Moskovan lähistöllä sijaitsevaan
kylään, pois tapahtumien keskipisteestäja ho
vinjuonitteluista. Aidin hellästi vaalimaa Pie
taria kuvattiin ryhdikkääksi, liikkeissään ja
ajatuksissaan nopeaksi, uteliaaksi ja kaikelle

.,
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iV[uotokuva Ventijän tsaari Pietari I:stä (hallit
sijana 1 689- 1 725). - Kuva MV

avoimeksi. Hänen vahva terveytensä ja vilk
kautensa herättivät ihastusta pojan ympäris
tössä. Sairaalloisen Fedor fil:n hallituskausi
jäi lyhyeksi, sillä hän kuoli kuusi vuotta vaI-
taannousunsa jälkeen 1682. Lyhyen kiistelyn
jälkeen kymmenvuotias Pietari valittiin tsaa
riksi, joskin hänen äitinsä NataIia toimi ensin
sijaishallitszjana. Jo pidemmän aikaa tyyty
mättöFnättöminä olleet, vähitellen rappeutu
maan päässeet livana Julman luomat etuoi
ken tetu t amp ujaso tilas- eli streltsiosastot n oiisi
vat kapinaan, minkä tuoksinnassa Pietarin
äidin suku tapettiin käytännöllisesti katsoen
kokonaan, osittain 1 0-vuotiaan Pietarin siI
mien alla. Pietarin sisarpuolesta Sofiasta tuli
sijaishallitsija.

Pietari ja hänen äitinsä karkotettiin tä
män jälkeen uudelleen pois Kremiistä Preo
brazjenskojen kylään. Pietari tunsi tukahtu
vansa surun, tappion ja paikallisen luostarin
hurskauden virittämässä ilmapiirissä. Pietarin
opinnot sujuivat sekavastija monen eri opetta
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Kuparipiirros, jossa kuvataan Kaarle XJI.n kruunausta joulukuussa 1 697. Nuori kuningas oli
tuolloin vasta 15-vuotias, mutta osoituksena itsei’altiudestaan hän asetti itse kruunun omaan
päähänsä. Kruunu kuitenkin putosi nuoren kuninkaan noustessa ratsun selkään, mitä pidettiin
huonoiia enteenä. - Kuva MV
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jan johdolla. Poika oppi sikin sokin aritmetii
kan, geometriali, tykistöopin ja Iinnoitustai
don alkeita, jajo hyvin nuorena paljastui hä
nen halunsa tietää kaikestajotain, kuitenkaan
mihinkään kunnolla syventyinättä. Opintojen
välillä Pietari leikki samanikäisten tallirenki
en ja oljien poikien kanssa. Pietari perusti
oman leikkiarmeijansa, joka vilistipitkin niit
tyjä ja valloitti erilaisia mielikuvituslinnoi
tuksia. Ehkä kauaskantoisin merkitys oli kui
tenkin Pietarin löytämällä vanhalla pienellä
piirjeveneellä, jolla hän purjehti Perejaslavlin
järvellä, oppi merenkulun alkeetja alkoi haa
veilla oman Venäjän laivaston perustamisesta.
Tuolloinhan Venäjällä oli yksi ainoa satama,
Arkangelkaukana Vienanmeren rannalla. Aja-
tuspurjehtimisesta tai laivaston perustamisesta
olisi saattanut ilman tätä episodiajäädä koko-
naan pälkähtämättä moskovalaissyntyisen Pie
tarin päähän.

Sijaishallitsija Sofia katsoi asemansa vähi
tellen uhatuksi, kun edelleen virallisesti tsaa—
riksi valittu Pietari koko ajan varttuija mie
histyi. Vuonna 1689 Sofia värväsi streltsit
murhaamaan Preobranzenskojen kylässä yhä
oleilevan Pietarin, mutta tämä onnistui saa-
maan aikeesta tiedon etukäteen ja pääsi suin
päinpakenemaan. Seitsemäntoistavuotias tsaari
ei tällä kertaa osoittanut suurtakaan urheutta,
vaan ryntäsi heti murhayrityksestä tiedon saa-
tuaan t’ uolip ukeissa satulattoman hevosen sel
kään ja ratsasti paniikinomaisesti yön pimey
teen. Lopulta Pietaripääsi voitolle tässä hänen
ja Sofian välisessä valtataistelussa, ja tappion
kärsinyt Sofia lähetettiin erääseen luostariin.
Lokakuussa 1689 Pietari 1, ‘äteileväjättiläi
nen, jolla oli ahavoitunut ihoja hohtavat hain-
paat “, otti itselleen niyönnetyn valtansa seitse
mäntoista vuodenja neljän kuukauden ikäise
nä. Tsaarin luo n netta leimasi kaksijakoisu us,
hän oli samanaikaisesti yksinkertainen ja toi-
saalta terävä, hänellä kerrotaan olleen huonot
hermot, hidasjärjenjuoksu, elävä mielikuvitus
ja lopp u matto man energiset voimat. Ehkäju ii -

ri voimakkaat hermostumiset ja vaihtelevat
mielialat saivat tsaarin toden teolla tarttu
maan hallituskysymyksiin vasta seitsemän vuot
ta tsaarin vallan ottamisen jälkeen eli 24-vuo-
tiaana.

1690-luvulla Pietari loi vanhan ideansa
ja toisaalta myös ymmärtämiensä sodankäyn
nin realiteettien mukaisesti Ventijälle laivaston
ensin Mustalle merelle. Laivaston rakentami
sen kustannuksetjaettiin rikkaiden maanomis
tajien kesken. Pietari itsekin ahersi telakalla
m u iden työläistenjo ukossa ;7lken tamassa 0 maa
laivastoaan. Turkkia vastaan käydyn sodan
tuloksena venäläisjoukot valloittivat Azo van
kaupungin vuonna 1696, ja tämän kahakan
voitto haluttiin laskea ensimmäiseksi venäläis
ten vesillä saavuttamaksi voitoksi, vaikka liii-
vaston osuus melko mitätön todellisuudessa oli-
km. Voitonjälkeen tsaaripäätti lähteä tutustu
maan muihin eurooppalaisiin hoveihin, ja oi
keastaan koko Turkkia vastaan käyty sota oli
aloitettu “nä)itökseksi “ tsaarin kyvyistä. Matka
alkoi keväällä 1697. Taustalla oli tsaarin poh
jaton halu ottaa oppia länsimaista, niiden elin-
tavoista ja keksinnöistä. 250 henkilöii seuru
een matka sujui mukavasti, kunnes se saapu’
Riikaan Ruotsin alaiseen Liivinmaahan. Lii-
vinmaan kuvernööri, ruotsalainen kreivi Erik
Dahlberg ei halunnut ottaa seuruetta eikä Pie
taria vastaanja kohteli heitä muutenkin tylys
ti. Mahtavaa tsaari Pietaria moinen harmitti,
minkä ylpeät ruotsalaiset saivat myöhemmin
kokea. Matka jatkui halki Euroopan suotui
sammissa merkeissä, Pietari tutustui eri hovei
hin, oppi länsimaisia tapoja ja ajatuksia ja
pääsi myös sisälle ajan diplomaattiseenjuonit
teluun.

Pietarin ollessa matkallaan hän sai kuulla
streltsien uudesta kapinayrityksestä 1 698 ja
tiedon saatuaan tsaaripalasi kiireesti takaisin
Moskovaan. Osoittaen Euroopan-matkansa opit
pintapuolisiksi tsaari määräsi streltsejä kuu-
lusteltavaksi ja kidutettavaksi hyvin julmasti,
ja omaakin verenhimoisuuttaan osoittaen Pie
tari mestasi syyllisiksi todettuja omin käsin.
Hänen käskystään kapinallisten ruumiitjätet
tim viideksi kuukaudeksi paikalleen roikku
maan tai maahan lojumaan. Myöhemmin Pie
tarijatkoi erilaisia uudistuksiaan ja pyrki ny
kyaikaistamaan ja länsimaistamaan suurta ja
takapajuiseksi katsomaansa Venäjää. Tsaarin
kiinnostus kohdistui yhä palavasti merelle ja
hylättyään Jäämeren ja Mustanmeren katseet
kääntyivät kohti Itämerta, jota Ruotsi oli koko
1600-luvun hallinnut.

Vaikka Pietari ja Kaarle olivat syntyneet
samojen tähtien alla, samassa tähtimerkissä, he
olivat silti melkein täydellisesti toistensa vasta-
kohtia. Kaarle syn tyi harm o niseen perheeseen,
joskin Ruotsin hovin mainitaan olleen Kaarle
XI:n aikana ikäväja iloton. Pietari puolestaan
syntyi ristiriitojen repimään ympäristöön ja
epävarmuus todellisesta isästä kaiversi häntä
jatkuvasti. Kaarlea kasvatettiin huolellisesti
erinomaisten opettajien ja omien vanhempien
valvovien silmien alla, kun taas Pietarin kou
lutus oli huonoaja pintapuolista.

Lähes koko äidin suvun tapattaminen Pie
tarin silmien edessäjätti poikaan syvät jäljet,
on sanottu että Pietari tunsi verilöylyn keskellä
inhoa ja sairaalloista viehtymystä, joka myö-
hemmin johdatti hänet nauttimaan jäijettö
mästä väkivallasta. Pietari oli häikäilemätön
ja rö)ihkeä, hänen moraalisetperiaatteensa oli-
vat löysätja erityisesti naisia hän kohteli törke
ästi. Kaarlella puolestaan oli kasvatuksen ansi
osta korkeat nioraalikäsityksetjaperiaatteet, ja
hänpidättäytyi tiettävästi täysin läheisestä seu
rustelusta naisten kanssa koska halusi “odottaa
sitä oikeaa”.

Kaarlella oli vahva oikeudentunto, hän

Viimeisenä liittokunnasta sotaan yhtyi Ve
näjän tsaari Pietari, joka syyskuussa 1700 julisti
sodan ja hyökkäsi Inkerinmaan kautta piirittä
mään Narvan kaupunkia. Vaikka Kaarlen 10 000:n
miehen armeija joutui suorittamaan pitkän ja ra
sittavan marssin ennen Narvaan saapumista, lyö-
tim ainakin kolminkertaiset venäläisjoukot perin
pohjin. Tämän 20.1 1.1700 saavutetun Narvan
voiton jälkeen Ruotsin sotilasmaine olikin ylim
millään. Voitto tuli kuitenkin välillisesti merkit-
semään Ruotsille ja varsinkin Suomelle kasvavaa

pyrki kohtelemaan omia kansalaisiaan mahdol
lisimman hyvin. Poikkeuksen tähän muodosti-
vat kovat verorasitukset ja toisaalta miesten
tapattaminen jatkuvissa sodissa. Pietari sen
sijaan kohteli omaa kansaansa säälimättömäs
ti, hän mestautti tuhansia ihmisiäja kiduttija
mestasi itsekin. Onian poikansa hän tapatti
myrkyllä.

Kaarle oli uhkarohkea ja taisteli itse etu-
linjassa miekka kädessä. Hän haavoittui mon
ta kertaa. Toisaalta hänen tekonsa ja päätök
sensä perustuivat usein toiveajatteluun, eikä
hyödytön sotaretki Puolanja Venäjän alueella
sekä senjälkeinen pako Turkkiin lainkaan heI-
pottanut Ruotsin vaikeaa asemaa. Pietari ei
halunnut asettaa itseään henkilökohtaiseen
vaaraan, eikä hän juuri etulinjassa viihtynyt.
Toisaalta hän visioidensa mukaisesti moderni-
soi Venäjää, tehosti armeijaaja loi laivaston ja
satamia.

Kaarle eli karua kenttäelämää ja kuoli
väkivaitaisesti 36- vuotiaana l)110fl mia 1 718.
Pietari eli vauhdikasta, täyttä elämääja kuoli
luonnollisen kuoleman etu rauhas-virtsarakko
sjiöpään 53-vuotiaana vuonna 1725.

onnettomuuksien sarjaa. Nuori Kaarle XII, joka
ensimmäisessä kohtaamisessaan tsaari Pietarin
joukkojen kanssa oli saavuttanut näistä helpon
voiton, kuvitteli siitä lähtien venäläisten olevan
aina yhtä helposti lyötävissä. Väärä käsitys Venä
jän sotilaallisesta suorituskyvystä ja sen tulevasta
kehittymisestä sai hänet kohdistamaan päähuo
mionsa Puolaa vastaan suunnattuihin sotatoimiin
sekä jättämään Inkerinmaan ja Suomen puolus
tuksen toisarvoiseen asemaan.36

Lähinnä Puolan August 11:n vaikutuksesta
Pietari hylkäsi Turkin suunnanja kääntyi sen
sijaan Ruotsin hallitsijaa Kaarle XILita vas-
taan. Laadittiin erilaisia liittosopimuksia, jot
kayhdistivät Puolan, Tanskanja Venäjän Ruot
sia vastaan. Pietari haaveili erityisesti pääsystä
Itämerelle sekä muinoin venäläisille kuulunei
den i2irton ja Narvan kaupunkien valtaami
sesta itselleen. Liittolaiset kuitenkin aloittivat
sodan ilman Pietaria, joskin Tanska taipui

nopeasti häpeälliseen erillisrauhaan. Kun Ve
näjä sai solmittua rauhan Turkin kanssa, oli
Pietari vapaa käymään vihdoin Ruotsin kimp
puun. Vastoin lupauksia tsaarinjoukot marssi-
vat Liivinmaahan, alunperin August ff:Ile va
ratulle alueelle. Muodollinen sodanjulistuksen
539’ oli se kunnioituksen puute, jota Pietari oli
iii u utama vuosi aiem min Riikassa jo u tu mi ii t

kohtaamaan ruotsalaisten ja erityisesti kreivi
Dahlbergin taholta.

PIETARIja KAARLE - vastakohtaiset hallitsijat
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Narvan taistelu 1700
Pietari uskoija toivoi olevansa nopeampi kuin

nuori ja kokematon vastustajansa. Vuonna 1700
Kaarle XII oli kahe/eksantoistavuotias, eli kymme
nen vuotta Pietaria ii uorempi. iaarin kitytettävissä
olevatjoukot nousivat 40 000 mieheen. Ensinimäi
senä kohteena oli Narva. Pietari uskoi Tinskan
tilanteen pidättelevän Kaarlea niin pitkään, ettei
tämä ehtisipuuttua tapahtiirniinja kaupunki saa-
taisiin nopeasti vallattua. Koko operaatio näytti
tsaarin silmissä mukavalta sotilaalliselta kävelyret
keitä. Mutta kun Pietari syyskuun 23. päivänä
vuonna l700saapuiNarvan edustalle, hän huoma
siyllätyksekseen kaupunginpiirityksen sujuvan huo
nosti. Venäläisten tykistö oli toirnintakyvytön, tykki
miehet eivät osanneet tehtäviään, ruutulja luoteja
puuttuija kaupungin n’iuurit kestivät. Pietari toivoi
kaupungin silti antautuvan väsyrnyksestä, kunnes
marraskuun 17. ja 18. päivän välisenäyönä kuuli
KaarleXll:n lähestyvänpikamarssia. Tämän tiet/on
kuultuaan tsaarijoutuipaniikin valtaanja erilaisia
tekosyitä keksien pakeni nopeastipaikalta aavistel
lessaan tappion pian koittavan.r

KaarleXllilmesiyipian tämänjälkeen Narvan
ec/ustal/e 10 000 miehensä kanssa,joista noin 4400

oli suomalaisia. Vaikka ruotsalaisten sotilaat olivat
kulkeneetpitkiä matkojaja olivataivan uuvuksissa,
heti saapumiseiijälkeisenäpäivänä Kaarle itsejohti
joukkonsa venäläisiä vastaan. VenälJiisten joukot
koostuivat noin 33 000 aseellisesta sotilaasta ja
lisäksi heidän leirissään oli saman verran aseettomia
miehiä. Kokeneetsotapääiikötolivatpitäneetmars
sia Narvan avuksi tuohon vuodenaikaan uhkaroh
keanayrityksenäja vieläkin enemmän he hämmäs
tyivät, kun Kaarle ;yhtyi hetijävjestämään väsyneet
joukkonsa hyökkäykseen moninkertaista vihoiista
vastaan,joka oli vielä varustetuissa asemissa. Mutta
Kaarlen etevyys sotapääiikkönä näkyi juuri siinä,
että hän teki maha’ottomalta iiiz)’ttävästä asiasta
sittenkin mahdollisen. Hänen suunnitelmansa mu
kaan vihoiisrintama olipuhkaistava kahdesta koh
a’astaja sitenjaettava kolmeen osaan, joista kukin
oli tuhottava erikseen. Rynnäkköön lähdettäes
sä kaikui kaarlelaisten taisteluhuitto “Med Guds
hjälp (Jumalan avulla) “ Läpimurto onnistui
ja parissa päivässä venäläisten tuho oli täydel
linen. He menettivät itse taistelussa yhdeksän
tuhatta miestä ja loput pakenivat suin päin
paikalta. Lisäksi noin 6000 venäläistä kuoli

nälkään ja haavoihinsa kotimatkalla. Huolto-
vaikeuksien takia KaarleXllantoi noin 10 000
vangiksi saadun lähteä aseet luovutettuaan
vapaasti koteihinsaja näistäkin ilmeisesti suu-
ri osa nääntyija menehtyi matkalla. Kaikki-
tiaji kahdeksantoista venäläistä kenraalia ja
kolmetoista everstiä joutui vangiksi. Ruotsa
laisten tappiot olivat 650 kaatunuttaja 1200
haavoittunutta.

Narvan taisteluun ruotsalaiset olivat saa-
n eet ii uden aseen, jalka väkini iehillä oli m uske

teissaan pistimet, jotka osoittautuivat lähitais
telussa erittäin tehokkaiksi. Pistin korvasi en-
nen käytetyn keihään. litistelun laannuttua
vimmatusti taistelleet suomalaiset lö)’sivät vi-
hollisen viinavarastonja tyhjään vatsaan nau
titut voitonmaljat tekivät nopeasti tehtävänsä,
ja soturit Ui) uivat autuaan tiedottomina
taistelukentällä. 14’nitjällä tappiosta kiellettiin
puhumastajulkisesti ääneen, mutta silti Pieta
ri sai niin kotimaassaan kuin varsinkin ulko-
mailla osakseen runsaasti pilkkaa ja naurua.38
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Narvan taistelu marraskuussa 1 /00. Kaizrle XI1.n vain noin 1 0 000 miehen vahvuiset joukot
tiihosivatja löivät hajalle moninkeitaisen ven/i/äisiz;’meija;i. Etualalla kenraalimajuri (;eo)-JohaFl
Maidellin kolonnat vasemmalla ja eversti Carl !vlagnus Possen kolonnat oikealla tunkeutuvat
venäläisten va/lituslinjojen lävitse. Aärimmäisenä vasemmalla, Narvajoen rannalla näkyy venäläis
ten vunitlinna, jota he raivoisasti viimeiseen asti puolustivat. - Kuva MV

Murtaakseen venäläisten puolustuksen joukoi/taan alivoimainen Kaarle XII kytti kolon nataktiik
kaa. i’vlaidellinja Possen osastoilla luotiin painopisteet sisäänmurtokohtiinja katkaistiin venäläisten

p uolustusasema kolmeen osaan. Ruotsalaisten ratsu väki sitoi venäläiset sivustoilla.
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Venäjän tsaari Pietari joutui aivan suunniltaan
Narvan tappion jälkeen ja pyrki hetken aikaa jopa
solmimaan rauhan Ruotsin kanssa. Pienen häm
mennyksen jälkeen hän kuitenkin terästäytyi ja
päätti rakentaa Venäjästä todellisen sotilasmahdin
virheistään viisastuneena. Pietarin koko olemus
muuttui, hänestä tuli entistä ahkerampi, harkitse
vampi, suunnitelmallisempi ja määrätietoisempi.
Tsaarin määräyksestä koko Venäjä ryhtyi kuumei
seen varustelutyöhön . Kaupunkej a j a luostareita
varustettiin, jotta ne pystyisivät estämään viholli

sen hyökkäyksen. Vakinainen armeija oli supistu
nut Narvan tappion jälkeen 25 000 mieheen ja
siksi Pietari julisti Venäjälle yleisen asevelvolli
suuden. Uusia rykmenttejä perustettiin, aseita os
tettiin ulkomailta, ulkomaisia upseereita värvät
tim kouluttamaan ja johtamaan joukkoja, kirkoil
ta takavarikoitiin niiden omaisuutta ja laivaveis
tämöillä rakennettiin kuumeisesti kevyitä kalee
reita. Tsaari pyrki myös kaikin keinoin vahvista
maan suhteita liittolaisiinsa ja näiden kanssa soI-
mittiin uudet liittosopimukset vuonna 17O1.

Vaikka Tanska, Puola ja Venäjä oli nyt kertaal
leen lyöty, kieltäytyi Kaarle solmimasta rauhaa
näiden kanssa Euroopan suurvaltojen ja ruotsalais
ten poliitikkojen kehoituksista huolimatta. Kaar
le päätti sen sijaan lähteä kurittamaan Puolaa ja
suistamaan valtaistuimelta August Il:a, joten Ve
näjälle ja tsaarille jäi hyvää aikaa koota uutta
armeijaa. Vaikka kuusi vuotta kestäneellä Puolan
ja Saksin sotaretkellä saavutettiin monia sotilaalli
sia voittoja, kokonaisuutena se oli sittenkin melko
hyödytön ja lähinnä vain Puolan sisäpolitiikkaa
muovannut episodi. Kaarlella oli hyvä ja taistelu-
kuntoinen, noin 46 000 miehestä koostuva sota-
joukko, kun hän syksyllä 1707 palasi uudelleen

Puolaan ja tunkeutui seuraavana vuonna Venäjän
puolelle. Hänen päämääränsä oli Moskova. Suun-
nitelmat kuitenkin pettivät yksi toisensa jälkeen.
Kaarle ei saanutkaan Puolan kuninkaaksi valitulta
Stanislav Leszczynskiltä tämän lupaamia 20 000
puolalaista. Kenraali Adam Ludvig Lewenhauptin
Liivinmaalta saapuneen armeijan lähtö puolestaan
viivästyi, ja se tavoitti Kaarlen vasta lokakuussa
menetettyään sitä ennen 1 1 000 miehen vah
vuudestaan 5000 miestä ja koko noin 2000 vank
kuria käsittäneen kuormastonsa. Kaikki ne ruo
katarpeet ja varusteet, jotka Lewenhauptin piti
tuoda pääarmeijalle, oli menetetty. Pietari nou
datti poltetun maan taktiikkaa ja riisti näin Kaar

Karttapiirros Kaarle XII:n sotatoimista Puolan-Saksin alueella v. 1700-1706. Loistavista voitoista
huolimatta tämän sotaretken merkitys jäi Ruotsille vähäiseksi.

Ruotsin armeijan hyökkä)s Venäjälle 1708-1709. 1. Ruotsalaisetylittävät Veikselinjoulukuussa 1707.
2. Talvileiri helmikuussa 1708. 3. Lewenhauptin osasto lähtee Kuurinmaalta kesäkuussa 1708. 4.
Holowzinan voitokas taistelu 4. heinäkuuta. 5. Lesnajan taistelussa 29. syyskuuta Lewenhauptin
armeijaosasto kärsii vakavia tappioitaja menettää muun muassa suuren osan kuormastostaan. Osasto
saavuttaa Kaarle XILn pääarmezjan lokakuussa 1708. 6. Porin rykmentti kunnostautuu Desna-joen
ylimenossa lokakuussa. 7. Veprikinpiirityksessä 7. tammikuuta 1709 kaatuu laitilalainen kapteeni Karl
Gustav von Falkenberg. Armeija asettuu talvileiriin. 8. Pultavan piiritys alkaa 1. toukokuuta 1709.
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lelta kaikki joukkojen muonitusmahdollisuudet.
Kaarlen oli suunnattava yhä etelämmäs kohti Uk
rainaa. Paitsi runsaampien muonavarojen toivossa,
Kaarle uskoi saavansa Ukrainan kasakoista liitto-
laisia. Kasakkapäällikkö Ivan Mazeppa, joka loka-
kuussa 1708 oli tehnyt liiton Kaarlen kanssa, sai
kuitenkin vain muutamia tuhansia kasakoita seu
raamaan itseään. Venäläiset häiritsivät koko ajan
Kaarlea hyökkäyksillään ja vaikka Kaarle voitti
aina, mieshukka alkoi tuntua.4°

Enemmän kuin vihollinen, Kaarlen sotajouk
koja tuhosi ankara talvi 1708-09. Tuhansittain

Veprikin taistelu42
Veprikin taistelua pidetään ensimmäisenä

A’iar/e XIl:n itsensäjohtamanafiaskoonpäätty
neenä taisteluna. Veprikin maavalleilla ympä
röity linnoitus sijaitsi koillis- Ukrainassa. Sen
varusväki kaOO

itti runsaat 1500 miestä englan
tilaisen päällikön alaisena. Kaarle XII piti
varuskunnan kukistamista helppona toimen
piteenä, hän vaati varuskuntaa ensin antautu
maan tai muussa tapauksessa koko varusväki
hirtettäisiin . Tähän ei varusku ii nan ko meii ta
ja suostunut.

Kaarlen suunnitelma oli, että tykistöpitäi
si tulellaan puolustajat poissa valleilta ja että
jalkaväki tällöin rynnäkkötikapuita käyttäen
hyökkäisi linnoitukseen. Tykistö ei kuitenkaan
onnistunut tehtävässäänja suuri osa rikkaiden
kantajista kaatui perille pääsemättä. Kaiken
lisäksi tikkaat osoittautuivat liian lyhyiksi ja
kun venäläiset olivat valelleet vallit vedellä,
olivat nejäätyneinä niin liukkaat ettäjalkavä
en oli mahdotonta päästä ylös.

Kaarlelaisetjoutuivat nyt myös ensimmäistä
kertaa stt u rem massa laajuudessa rihlattujen
kiväärien tuleen. Varuskun nan 300 kasakalla

Ruotsalaisista sotavangeista43
Perevolotsnajassa, Pultavan taistelun jälki-

näytöksessä, jossa Kaarlen pääarmeija antau
tui, jäi venäläisten vangiksi 1 1 61 upseeria ja
13 138 aliupseeriaja sotamiestä. Näiden jou
kossa oli myös armeijan korkeinjohto kunin
gasta lukuunottamatta; marsalkka Carl Gus
taf Rehnsköld, jalkaväenkenraali Adam Lud
vig Lewenhaupt, ratsuväen ken raalimajuri Carl
Gitsttifeittz sekä myös Kaarlen ‘ääministe

miehiä paleltui kuoliaaksi tai heidän jalkojaan ja
käsiään jouduttiin amputoimaan. Armeija oli su
pistunut jo 23 000 mieheen, se oli nääntynyt ja
masennuksissa. Keväällä 1709 tsaari Pietari kes
kitti suuren noin 40 000 miehen vahvuisen armei
jan Pultavan seudulle. Kesäkuun 28. päivänä käy-
dyssä Pultavan ratkaisutaistelussa Kaarle kärsi niin
täydellisen tappion, että töin tuskin pääsi itse
pienen miesjoukon kanssa pakenemaan Turkkiin.
Hänen armeijansa tähteet, 15 000 miestä, antau
tuivat pari päivää myöhemmin sotavangeiksi venä
läisille.4’

oli rihlatut kiväärit, joiden osumatarkkuus oli
en nen näkemättömän hyväja tuli m u rhaa vaa.
Marsalkka Carl GustafRehnsköld yritti vielä
ratsuväkirynnäkölläpäästä ratkaisuun, ja vas-
ta hänen haavoituttuaan antoi Kaarle keskeyt
tää hyökkäyksen.

Kaarle XII itse pysytteli tässä taistelusse
tapojensa vastaisesti en im mäkseen vihollisen
luodinkantaman ulkopuolella. Tämä ei miten-
kään kohottan utjoukkojen taistelitinnostusta.
Taistelu oli kestänytpari tuntia, vaikkajo heti
alussa oli ollut selvää ettei valloittaminen on-
nistu suunnitellulla tavalla. Kuitenkinyllättä
en, uuden hyökkäyksen pelosta varusväki an
taittuija Kaarle sai vaivoikseen 1500 vankia
vartioitavaksi ja elätettäväksi. Nämä saivat
hirttouhkauksesta huolimatta hyvän kohtelun.
Ruotsalaisten omat tappiot kaatuneinaja haa
voittuneina olivat lähes samansuuruiset. Kaa
tuneidenjoukossa oli kapteeni Carl Gustafvon
Falkenberg Palttilan kartanosta Laitilasta. Vain
rusaat 6 kuukautta myöhemmin 28. 6. käytiin
Pultavan taistelu, joka tosiasiallisesti merkitsi
Ruotsin suurvalta-aseman loppua.

ri” kreivi Carl Piper. Vangeiksijäi myös sota-
joukon mukana seuranneita, lähinnä upseeri-
en perheenjäseniä vaimoja ja lapsia yhteensä
1 657henkilöä sekä lisäksi 3402 siviiliä, renke
jäja käsityöläisiä. Paripäivää aikaisemmin oli
Pultavassa jäänyt vangiksi 2800 karoliinia,
joten tässä Kaarlen Venäjänretken loppunäy
töksessäjäi vangiksi kaikkiaan noin 23 000
henkeä. Kaa rlea o ii ii istu i sen raa maa n 7i rkin

puolelle 1300 miestä.
Vangit vietiin vuoden 1709 lopulla Mos

kovaan, missä heidän täytyi loputtomanajono-
na kulkea tsaari Pietarin voitonkulkueessa lu
kuisten riemukaarien alitse kansan riemuitessa
ja pilkatessa voitettuja. Korkeimmat upseerit
sijoitettiin Moskovaan, jossa he muodostivat
eräänlaisen vankien keskushallinnon,joka avus
ti vankeja ja pyrki parantamaan heidän olo-
jaan tekemällä esityksiä ja valituksia viran-
omaisille. Alipäällystö ja miehistö joutuivat
kaivoksille, linnoitustöihinja suuri osa nimen-
omaan Pietarin kaupungin rakennustöihin.
Työstä maksettiin palkkaa sen verran, että sillä
pystyi juurija juuri hankkimaan elatuksensa.
Usein palkka jäi saamatta ja vankien olosuh
teet olivat m ii utenkin vaikeat.

Upseerit saivat periaatteessa asun ii o n ja
vaatteet, mutta elatuksensa heidän oli itse han
kittava. Monetjoutuivat aluksi myymään hen
kilökohtaiset varusteensa ja ne upseerit, joilla
oli esimerkiksi käsityötaitoa, saivat elantonsa

tajina. Vankien ylläpidon järjestäjänä keskei
nen asema oli kreivi Piperillä, joka varakkaana
miehenä henkilökohtaisin avustuksin ja lai
noin avusti pulassa olevia: tavan takaa hän
kirjoitti puolisolleen Ruotsiin ja pyysi tätä lu
nastamaan vekseleitä. Rahat toimitettiin edel
leen A’Iosko vai n A msterdamin kautta.

Joulun aikaan 1 71 4 siirrettiinjo lähes 70-
vuotias kreivi Piper yllättäen Pietariin, mistä
hänet myöhemmin vietiin Pähkinänlinnaan,
jossa hän vuonna 1716 kuoli. Avustustoimin
taa järjestelivät sen jälkeen Rehnsköldja Le
wenhaupt kuolemaansa 1719 saakka. Ruotsi;i
valtio ryhtyi myöhemmin maksamaan, tosin

epäsäännöllisesti, vangituille upseereille palk
kaa. Ylemmät upseerit saivat täyden palkan,
alemmatpuoletpalkasta. Sotavankien keskuu
dessa syntyi pietistinen herätysliike, joka myö-
hemmin sotavankien palattua kotiin vaikutti
myös Suo m en usko n n o lliseen elämään.

So ta t’a 1’i keudessa o levan so tilaa ii velvolli—
vaikkapa puuseppinä, inaalareina tai kaivaer- suus on paeta. Tietenkin huoli omaisista, koti-

Pultavassa kesäkuussa 1709 Kaarle XII:n siihen saakka voittamaton armeija kärsi musertavan tappion
ja antautui Perevolotsnajassa venäläisille. Kaarle XII:n onnistuipaeta Dnepr-joenyli Turkkiin. Ruotsin
tappioiden tie suuressa Pohjan sodassa alkoi. - Kuva MV
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ikäväja kurjat olosuhteet olivatpääasialliset syyt
pakenemiseen. Useat vangit onnistuivatkin pää-
semään pakoon. Seuraavassa muutamia esimerk
kejä.

Lauri Sacklinus oli Pohjanmaan rykmentin
pastorina Riikassa,jokajoutui vihollisen haltuun
heinäkuun alussa 1710, jolloin myös Sacklinus
jäi vangiksi. Hänen onnistui varsin pian eräiden
merimiesten avulla piiloutua ilmeisesti Riikassa
hollantilaiseen laivaan, jonka mukana hän tuli
Hollantiin ja sieltä edelleen Ruotsiin. Hänen
vankeusaikansa jäi harvinaisen lyhyeksi, sillä jo
vuonna 1711 hän sai nimityksen Mynämäen
kirkkoherran virkaan, jota hän ei kuitenkaan
pitkään hoitanut kun edessä oli uusi pakomatka
isonvihan tieltä

Luutnantti Wilhelm Ludvig Taubejäi vangik
si Pultavassaja sijoitettiin Wologdaan, josta hän
vuonna 1 7l5pakenipienellä veneellä Suhona-ja
Vienanjokea myöten noin 1 000 kilometrin pääs
sä olevaan Arkangeliin, sieltä hollantilaisella lai
valla Amsterdamiinja edelleen Ruotsiinja liittyi
u udelleen armeijaa n

Mielikuvituksellisin lienee päämajoitusmes
tariluutnantti Christoffer Stobtenpako Arkange
lista. Hän oli jäänyt vangiksi Viipurissa 15.
kesäkuuta 1 71 0. Stobe oli linnoitusasiantuntija
ja tsaari Pietariyrittisaada häntäjäämään Venä
jän palvelukseen. Kun hän ei tähän suostunut,
joutui hän epäsuosioonja painostuksen alaiseksi,
lähetettiin Arkangeliinja asetettiin erityisen tar
kan silmälläpidon alaiseksi. Stobte sai kiertoteitse
tietoja Ruotsista, että hänen uskottiin kuolleen ja
että hänen hyväystävänsäyrittilähennellä Stoben
nuorta vaimoa. Stobeta vartioitiin niin tark
kaan, ettei tavanomaista pakoa voitu ajatella-
kaan.

Keksittiin ovela suunnitelma, joka myös iv-
teutettiin. Vankien joukossa oli välskäri, joka oli
perustanut apteekin toisen vangin kanssa. Tällä
oli hyödyllinen taito valmistaa olutta ja keittää
viinaa, joten apteekissa oli tarjolla monipuolista
lääkitystä, josta kanta-asiakkaana tunnettu ku
vernööri myös oli erityisen kiinnostunut. Kuver
nöörillä oli kesy karhu,joka myöskin oli mieltynyt
olueeseenja ennenpitkää tottui asioimaan aptee
kissa omin päin ilman isäntäänsäkin.

Eräänä päivänä karhu oli hävinnyt. Sitä
etsittiin aikansa ja lopulta tultiin siihen tulok
seen, että karhu olipalannut takaisin Tapiolaan.
Todellisuudessa karhu nukkui ikuisia unta aptee
km kellarissa. Stob’e ryhtyi sairastamaan ja il
moitettiin, että hänellä on ankara ja tarttuva
punakuume. Kuvernöörinpalvelijatkävivätaika
ajoin katsomassa potilasta, joka oli vuoteen oma-
na. Jonkin ajan kuluttua palvelijoille ilmoitet
tim, että Stobe oli kuollut.

Kuvernööri lähetti pari virkamiestä tarkas
tamaan vainajaa. Kun he tulivat huoneeseen,
jossa vainaja makasi lakanan alla, lehahti heitä
vastaan sellainen löyhkä, että he pysähtyivät ja
sanoivat: “Hyvä on, haudatkaa pian!” Vuoteessa
ei maannutkaan Stobee, vaanjo mätänemistilas
sa oleva kuvernöörin karhu,joka olipuettu Stoben
pukuun, päässä syvälle vedetty yömyssy ja lima
“kasvojen “päällä. Itse kuvernööri osallistui suru-
saattoon kun hänen karhunsajuhlallisin menoin
saatettiin siunatun maan poveen.

Stobe ei itse osallistunut omiin virallisiin
hautajaisiinsa, vaan asteli kaupustelijaksipukeu
tuneena laukku selässä kohti Pietaria, mistä hän
edelleenjatkoi Suomen kautta Ruotsiin parahiksi
pelastamaan vaimonsapetollisenystävänsä käsis
tä. Tämä oli pidättänyt kaikki Stoben vaimol
leen lähettämät kirjeet uskotellen että mies oli
kuollut vankeudessa.46

Arkangel oli monien onnistuneiden vankia
kojen lähtosatama. Siellä olipakojajärjestämässä
Pultavassa vangiksi jäänyt aliupseeri Henrik
Gutovsky, joka onnistui järjestämään kotimat
kan useille sotavangeille. Lopulta vuonna 1720
häntä alettiin epäillä salaisista puuhistaan, joI-
loin hän lähti itseArkangelista Hampurin kautta
kotiin. Gutovsky oli Suomessa eri sotilasviroissaja
kuoli 1 781 melkein satavuotiaana yhtenä vii-
meisistä kaarlelaisista upseereista.47

Suuri osa sotavangeista menehtyi vankeusajan
koettelemuksissaja väkivallankin uhreina. Jotkut
siirtyivät tsaarin palvelukseen, jotkutjäivät käsi-
työläisinä Venåjälle ja perustivat perheen. Van-
geista yksikään ei palannut rauhan tultua tiz)isin
entisenä, pitkä vankeusaika, joillakin jopa 20
vuotta, ei voinut olla jättämättä pysyviä jälkiä
henkisesti vahvaankin ihmiseen.

Sillä aikaa kun Kaarle oli sotinut Puolan ja
Saksin alueella, tsaari Pietari oli saavuttanut Itä-
meren maakunnissa niin vahvan jalansijan, että oli
päättänyt perustaa Nevajoen suuhun uuden pää-
kaupunkinsa. Nevanlinna hävitettiin ja Nevanjo
en suussa sijaitsevalle Jänissaarelle tsaari perusti
Pietari-Paavalin linnoituksen sekä vastapäätä sitä
joen toiselle rannalle laivaveistämön. Tsaari raken
nutti ensimmäiseksi itselleen mökin, jossa oleske
ii mielellään usein myöhemminkin ja joka oli
Pietarille eräänlainen pako- ja lepopaikka. Näillä
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Käytettävissä on sukulaisten luvalla ollutyksi ainoa valokuva Kaarlen XJI:n soturista. Kuva on tosin
otettu paljon suuren Pohjan sodan päättymisen jälkeen (193 1). Kuvassa oikealla numero 44 on
ratsumestariJoakim Wittfooth,joka on syntynyt Turussa 1682. Vanhemmatolivat Turun kaupun
kikaartin majuri Henrik Wittfoothja Elin Festing.

Joakim Wittfooth oli korpraali Turunja Porin ratsuväkirykmentissä 1705, luutnantti 1709.
Hänjoutui vangiksi Pultavassa 28. 6. 1709ja oli sotavankinapääasiassa Solikamskissa,josta palasi
kotiin toukokuussa 1 722. Hänetylennettiin samantien ratsumestariksi, mutta hän erosi armeijasta
samana vuonna 1722. Wittfooth kuoli Turussa 43-vuotiaana 1725,jouduttuaan elämään sota van-
keudessa elämästään lähes 13 vuotta.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että tsaari Pietari asui Turussa oleskelunsa
aikana Joakim Wittfoothmn vanhempien talossa.
- Museoviraston vuonna 1931 ottama kuva.

rakennuksilla laskettiin kesällä 1703 perustus vaI-
takunnan uudelle pääkaupungille Pietarille (St.
Petersburg). Kaupungin nimeksi tuli Pietari pait
si tsaarin, aikalaislähteen mukaan myös apostoli
Pietarin mukaan ja se rakennettiin tsaarin paikalle
perustaman lujan linnoituksen ympärille.48Pieta
rin kaupungin perustaminen oli tsaarin mielessä
pitkään elänyt ajatus: sen avulla hän toteutti mo
nivuotisen haaveensa eli pääsi merelle ja sai perus-
tettua sataman Suomenlahden pohjukkaan Itäme
relle.
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¼llattuaan Pähkinänlinnan 11. lokakuuta
1 702, lähti ruhtinas Boris Seremetjev 20 000
miehen joukolla seuraavana kevää;,ä Nevan oi
keata rantaa pitkin kohti I\/evan situta, ruotsa
laisten hallussa olevan Nevanlinnan ea’ustalle.
Taari Pietari saapui Laatokalta Nevaa pitkin
paikalle 60 aluksen laivastolla.

Inkerin armeijan ylipäällikkö, ken raali
majuri Abraharn Cronhjort oli armeijoineen
siirtynyt Viipurin suuntaanjajättänyt huonos
ti varustetun Nevanlinnan oman onnensa no-
jaan. Linnake kesti hyökkäystä 6päivän ajan,
ui u tta ku n p uolustajien tykistön tim m ukset oli-
vat lopussa katsoi linnoituksenpäällikkö, eversti
1ohan Apollofparhaaksi antautua. Tämä ta
pahtui toukokuun 2. päivä.

Ruotsalaiset sota-alukset Astrilja Gea’da,
joilla ei vielä tiedetty linnakkeeii antautuneen,

Kaarle XII:n taistellessa armeijoineen Puo
lassa venäläiset valtasivat vähitellen itselleen Bal
tian ja Suomen alueita. Tartto ja sen ympäristö
vallattiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1701, ja
Suomenlahden pohjukan jouduttua venäläisten
haltuun alkoi Ruotsin Itämeren herruus lopulli
sesti murentua, minkä lisäksi katkesi maayhteys
Suomesta Viroon ja Liivinmaalle. Sen sorruttua
ruotsalaisten ote alkoi pettää eri puolilla Baltiaa.
Kesällä 1 704 murtuivat perätysten Tartto, Narva
ja Ivangorod. Kuningas Kaarle XII ei tämän jäI-
keenkään suunnannut katsettaan pohjoiseen, vaan
taisteli Puolan alueella. Niinpä tsaarin armeija
miehitti koko Liivinmaan. Riikaa, Diinamiindeä
(Väinänsuu), Pärnua ja Tallinnaa lukuunottamatta
Ruotsin merentakaiset valloitukset joutuivat vi-
hollisen käsiin. Vilja-aittana tunnettu Liivinmaa
oli pahoin hävitetty ja köyhtynyt.5°

Vihdoin syksyyn 1 7 1 0 tultaessa olivat kaik
ki Ruotsin valtakunnan Suomenlahden eteläpuo
leila sijainneet osat joutuneet venäläisten haItuun
ja tällöin tuli myös Suomen vuoro. Venäläiset
olivat yrittäneet valloittaa Viipuria jo vuonna
1706, mutta tuolloin yritys ei ollut vielä onnistu-
nut. Neljä vuotta myöhemmin venäläiset tulivat
sitten uudelleen ja tällä kertaa Viipuri ja Käkisal
mi joutuivat vihollisen haltuun.5’

Ruotsi kävi suurta Pohjan sotaa suomalaisille
entuudestaan tuttuun tapaan: talonpoikien oli
huolehdittava ruotusotamiesten varustamisesta ja

saapuivat7. toukokuutaNevajoensuulle. “Ty
kistön kapteeni “Pietari komensi sotilaansa
tamaan laivojen viereen ja valtaamaan ne.
Pahaa-aa vistamattomat ruotsalaiset tulivat
täysin yllätetyiksi, ja syntyneessä taistelussa
kaatui 58 ruotsalaista ja 19 jäi vangeiksi.
Ruotsa/aisalusten päälliköt rtjäyttivät alukset
ja kuolivat samalla itse. Miehistömääristä voi-
daanpäätellä, että alukset olivat varsin pieniä.

Tsaari Pietari riemuitsi: “Tämä on Venä
jän laivaston ensimmäinen voitto. “Pietari kir
joitti voitosta kaikille vstävilleen ja voittoa
ylistettiin vertaansa vailla olevana meritaiste—
liin i’oittona. “Tykistön kapteeni” Pietari ja
“luutnantti” Aleksander iWensikov saivat Py—
hänAna’rei,ksen ristit. Kaikki operaatioon osal
listuneet saivat mitali??, upseerit ketjuineen ja
sotilaat ilman ketjuja.

uusien pestaamisesta kaatuneiden , tais
telukyvyttömien ja sotavangeiksi joutuneiden ti

lalle, ja sotamiesten oli lähdettävä taistelemaan
meren taakse vieraisiin maihin. Tuttua oli myös
kruunun esittämien vaatimusten jatkuvuus: oli
maksettava uusia veroja, kontribuutiota (eli sota-
veroa) sekä varustettava matkaan nostomiehiä. So
dan jatkuessa velvoitteiden täyttäminen kävi en-
tistä raskaammaksi, kun miehet vaativat entistä
suurempia pestirahoja ja pestattavaksi sopivista
miehistä alkoi tulla puutetta ja sen mukana kiis
toja. Talonpojat alkoivat houkutella sotamiehiksi
naapureidensa renkejä, maksoivat näille ylimää
räisiä pestirahoja, pääsivät itse pälkähästä, mutta
jättivät naapurinsa selviytymään rengeittä vaikka-
pa kesken kiireisimpien peltotöiden. Moni talon-
isäntä joutui lopulta lähtemään itse sotaan. Tä
män seurauksena monia tiloja autioitui, sillä ko
tim jäänyt emäntä ei useinkaan kyennyt yksinään
huolehtimaan tilan vaatimista töistä. Eikä elämä
sujunut sota-aikana vaikeuksitta, vaikka isäntä
olisi saanut kotiin jäädäkin ja kyennyt hoitamaan
tilaa entiseen tapaan. Verorasitus ja uusien sota-
miesten varustaminen hankaloittivat aivan riittä
västi hänenkin eloaan ja oloaan. Kun säät olivat
1700-luvun alussa jälleen huonot ja sade vei esi
merkiksi vuonna 1708 suuren osan kipeästi kaiva
tusta sadosta, talonpojat joutuivat yhä useammin
jättämään verojaan rästiin ja elinolosuhteet vai-
keutuivat 52

‘ .;
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Nevanlinna ja Venajän laivaston ensimmäinen voitto49
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Kartta Kaarle XII:n sotaretkistä vuodesta 1700 alkaen. Karttaan on merkittypaitsi Narvanja Puolan
sotaretket, myös Pultavan tappiollinen taistelupaikka, sen jälkeinen pakoreitti Turkkiin sekä Kaarlen
ratsastus Euroopan halki Demotikasta Stralsundiin. Lähde: Luukko 1967.
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Karoliinipu vuksi kutsuttu sotilaskuosi ei
nimestään huolimatta ollut Kaarle-kuninkai
den keksimä. Itseasiassa puku perustui Rans
kasta lähtöisin olleeseen siviiliasuun,jota 1600-
luvun lopussa alettiin Euroopassayleisesti kiyt
tää myös sotilaspukuna. Kansallinen leima ja
tunnistettavuus taistelukentällä saatiin aikaan
asujen väriyhdistelmillä. Niinpä esikuvamaa
Ranska käytti sotilaspukujen päävärinä aluksi
harmaata ja myöhemmin valkoista. Tanska-
laisten pääväriksi tuli punainen, kun taas Ve
näjä otti asepuvuissaan käyttöön vihreän vä
rin, joka oli peräisin jo Pietarin Preobrazens
kojen leikkiarmeijan ajoilta.

Ruotsi-Suomen karoliiniarmerjan asepu
kujen pääväri oli vuodesta 1687 lähtien sini
nen. Takkien vuorija hihojen käänteet tehtiin
kuitenkin poikkeavan värisiksi. Käyttämällä
niissä eri väriyhdistelmiä voitiin eri rykment
tien sotilaat helposti erottaa toisistaan.

Karoliiniunivormun muodostivat pitkä,

hiemanpolvenyläpuolelle ulottuva sininen takki
taaksekäännetyinja sivulle napitetuin liepein,
reisien puoliväliin ulottuvat pitkät alusliivit,
polvihousut. polvien yli ulottuvatja housujen
päälle vedetyt sukat sekä matalat tylppäkärki
set solkikengät. Oikean ja vasemman jalan
kengällä ei ollut eroa. Miehistö käytti päähi
neenä 1780-luvulle asti sinistä karpuusia,
eräänlaista myssyä. Jikissa oli kaulusja pienet
nelikulmaiset hihakäänteet. Nämä hihakään
teet, takin vuori ja myöhemmin myös takin
kaulus olivat suomalaisilla jalkaväkirykmen
teillä keltaiset. Housut olivatjoko nahasta tai
keltaisesta kankaasta. Sukat olivat keltaisetja
ne oli kiristetty polven alapuolelta messinkisol
jella varustetulla nahkahihnalla. Lisäksi va
rusteisiin kuului musta kaulaliina. Leveäsuiset
käsineet ja vyö sekä olkavyöt olivat nahkaa.
Sotamiesten varusteisiin kuului myös sininen
viitta.

tin ii n ivo rm ujenjo ukostapoikkesi Pohjanmaan
;ykmentin puku. Ollessaan 1 700-lu vun alussa
Riikan varusväkenä rykmentti sai erehdyksessä
Jönköpingin rykmentille tarkoitetut asut. Tak
ki oli kylläkin sininen, mutta sen vuori ja
käänteet sekä housutja sukat olivat punaiset.
Näitä värejä rykmentti kz)itti 1780-luvulle
asti.

Aliupseerien, korpraalien, rumpalien ja
piipareiden asut poikkesivat heidän asemansa
ja tehtävänsä mukaisesti varusteiltaanja koris
teiltaan. Upseerien p u vuista an nettiin vuonna
1 697 tarkat määrykset. Niinpä väriltään si
nisten takkien tuli olla leikattuja kuosiltaan
samalla tavoin, ja niiden tuli olla kunkin
arvon mukaan samalla tavoin kaluunoin ko
risteltuja. Kultakaluunaa käytettiin muissakin
va rusteissa runsaasti. Upseerin arvo n m erkkei
hin kuului vielä hopeinen kaulakilpi, joka eri
arvoluokissa oli koristeltu eri tavoin, ja viiden
kyynärän (n. 3 metrin) mittainen puolikeihäs
(halvpik).

Suuren Pohjan sodan syttyessä suomalai
nen ratsuväki oli suurimmaksi osaksi puettuna
harmaisiin takkeihin. Ohjesäännön mukaan
miehistön varusteisiin kuului rintahaarniskan
etukappale, jonka oli oltava musketinluodin
kestävä. Upseerit kti)ttivätsekä rinta- että selkä-
kappaletta. Tykistön univormuun kuului mm.
sininen takki, nahkahousut, saappaat, sininen
karpuusi (myssy), kaksi sinistä kaulaliinaa sekä
“ryssänsarkasta “ valmistettu viitta.

Esimerkiksi vuonna 1701 tuotiin Englan
nista Tukholmaan sotaväen tarpeiksi sinistä
verkaa 50 000 vynärää (30 000 metriä) ja
keltaista verkaa 1 1 713 kyynärää (7030 met
riä). Seuraavana vuonna tuotiin kankaita suun-
nilleen yhtä paljon. Sodan kestäessä asepukui
hin tarvittavien kankaiden saanti vaikeutuija
olipakko tyytyä saatavissa oleviin materiaalei
hin. Niinpä 1710-luvun alussa suuri osa suo-
malaisista joukoista oli jälleen puettava sar
kaan.

2.2. Taistelu Suomesta

Pultavan taistelun jälkeen tsaari Pietari saattoi
kääntää katseensa jälleen Itämerelle ja hän teki
päätöksen Suomen ja ja kaikkien jäljelläolevien
Itämeren maakuntien valloittamisesta. Suomen
aluetta oli tarkoitus hyödyntää ennen kaikkea
Ruotsin valtakunnan tärkeisiin kohteisiin suunni
teltuja hyökkäyksiä toteutettaessa. Tanskan ja Puo
lan liittyminen uudelleen mukaan sotaan teki
Ruotsin aseman entistä tukalammaksi ja jätti Suo-
men jälleen yksin. Itäinen Suomi joutui luonnolli
sesti ensimmäisenä valtauksen kohteeksi . Talvella
1710 venäläiset joukot marssivat kohti Viipuria ja
niiden ylipäällikkönä toimi yliamiraali Feodor Ap

Viipurin menetys
Tanskan lähettiläs Juel, joka sai seurata

tsaarin seurueessa Viipurin piiritystäja antau
tumista, kirjoittaapäiväkirjassaan: “Saavuim
me, Jumalan kiitos, onnellisestija hyvin Viipu
riinjuuri oikeaan aikaan, kun voitonmarsseja
ja laukauksia ammuttiin kaikilla kaupungissa

raksin. Näiden joukkojen vahvuus oli noin 1 3 000
miestä. Viipurin linnoitus piiritettiin ja pakotet
tim antautumaan kesäkuussa 1710. Viipurin an
tautumisen taustalla oli miesylivoiman lisäksi toi-
saalta Suomen armeijan ylipäällikön, Viipurin lää
nin entisen maaherran Yrjö Lybeckerin epäonnis
tunut toiminta ja toisaalta Viipurin pyytämän
avun saamatta jääminen. Antautumista seuran-
neena päivänä tsaari itse juhlallisesti marssi valloi
tettuun kaupunkiin. Muutaman kuukauden kulu-
essa myös Käkisalmi sekä vielä Ruotsille kuulu-
neessa Baltiassa sijainneet Riika, Pärnu ja Tallinna
pakotettiin

ja laivoissa olevilla kanuunoilla; myöskin am
pui koko armeija pienillä pyssyillä. Pääami
raali Apraksinjohtipidot Siikaniemellä. Sama
Apraksin oli piirityksen aikana ollut ylipääl
likkönä; hänestä tehtiin sinä päivänä Pyhän
Andreaksen ritari, ja kenraalimajurit Bruceja

Karoliiniunivormuista suuren Pohjan sodan aikana53

Suomalaisten seitsemän jalkaväkirykmen

z• —E • •-- — - ---

Erilaisia suomalaisia ja ruotsalaisia univormuja suuren Pohjan sodan ajalta. Vasemmalta lukien
jalkaväen sotilas, ratsumies, rakuuna ja sissi. - Piirros 01.
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Birckho/tz saivat kumpikin jalokivillä koris
tellun tsaarin muotokuvan . . . Juotiin kovasti,
ja isäntä Apraksi;i, joka oli suuri juomain
rakastaja, piti hyvää huolta, että hän sai sen
minkä joku vieraistakin. Minäkin sain niin
paljon, että siinä oli liikaa, ja olisin monta
kertaa siirtyflytpQi5 mutta vaha’it pitivät käs
kystä silmällä, etten päässyt. Vihdoin laskeu
duin sotamiesten penkille n ukkuinaan, mutta
kohta senjälkeen tuli tsaari itseja nouti minut
monilla hyvillä puheilla takaisin...

Heinäkuun 1. päivänä lähtivät muuta-
mat rykmentit pois jotkin ahdistamaan Kä—
kisalmea, toiset takaisin Pietariin; niiden jou—
kossa oli myöskin Preobrazenskojen rykmentti,
joka oli tsaarin kaarti ja jota tsaari itse johti
kaupungin läpi. Venäläisten tapaan tarjottiin
kaikkialla, missä hän kulki ohi, viinaaja muita
juomatavaroita. . . Kun tsaari tuli kaupunkiin,
saatettuaan pois rykmentin, meni hän erään
Hermanniksi sanotun linnoitetun tornin hui

pulle. Siinä oli viidessä kerroksessa päällekkäin
tykkejä, joilla ammuttiin Siikaniemen esikau—
punkiin päinjajotka piirityksen aikana olivat
tehneet paljon vahinkoa. Mukaan oli otettu
viini-, paloviina- ja olutpulloja suurin jou
koin; jokaisen kerroksen kohdalla juotiin vah
vastija ylimmässä kerroksessa kaikkein eniten,
niin että useimmat eivät olleet suurestikaan
tolkuissaan.”

Juelkertoo myös valloitetun Viipurin olois
taja sanoo nähneensä venäläisten upseerien ja
sotamiesten ottaneen “kaikki naiset ja lapset,
jotka he tapasivat kadulla . . . Tsaari sai niistä
myöskin osansa lahjaksi. Toiset kii)ittivät van-
kejaan palvelustehtäviin taloissaan, toiset lii-
hettivät heitä sisä- Ventijälle taloihinsa ja kar
tanoihinsa, toiset taaspitivät omansa luonaan,
niin ettäpalatessani Pietariin saattoi kaikkial
ta ja varsinkin kasakoilta ostaa vaimoja ja
lapsia niin paljon kuin mieli teki, vieläpä
halvasta hinnasta.”

Näiden menetysten jälkeen oli Suomenlah
den eteläpuoli kokonaisuudessaan joutunut Pieta
rin ja venäläisten haltuun, minkä Turkissa oles
kellut Kaarle-kuningaskin koki raskaasti. Hän ke
hotti Ruotsin hallitusta kaikin keinoin huolehti-
maan Suomen puolustuksesta, jotta vihollinen ky
ettäisiin pitämään kauempana emä-Ruotsista. Suo-
mea puolustavan armeijan vahvuus oli pudonnut
alle 4000 mieheen, mutta siitä huolimatta ei Ruot
sista kyetty lähettämään apuvoimia. Vain murto
osa siitä lähes 50 000 miehen määrästä, jonka
Suomi oli sodan alusta lähtien asettanut valtakun

Kaarle Kustaa Armfelt (1666-1736), Suomen ar
meijan ylipäällikkö 1 713-1 4. Asettui vastarin
taan ylivoimaa vastaan mm. Kostianvirralla ja
A[apuella. Sodassa Norjaa vastaan 1718-19 johti
7500 miehen armeijaosaston Jämlandista Keski-
Norjaan ja Trondheimin seudulle. Paluumarssilla
yli tuntureiden, tammikuun alussa 1719, kovassa
lumimyrskyssä ja pakkasessa tuhoutui suuri osa
hänen joukoistaan. Rauhanteon jälkeen Armfelt
palasi Suomeen, jossa asui Isnäsin kartanossa Per-
najassa kuolemaansa asti. Armfelt korotettiin va
paaherraksi 1731 jajalkaväen kenraaliksi 1735,
jolloin hänestä tuli uudelleen Suomessa olevien
joukkojen ylzäällikkö. - Kuva TMM.

nan lippujen alle, oli nyt käytettävissä oman maan
puolustamiseen sen suurimman hädän hetkellä.
Viipurin menetys oli ollut paitsi sotilaallinen,
myös taistelumoraalin kannalta tuhoisa. Viipuri
oli toiminut vuosisatoja Suomen suojamuurina
itää vastaan ja koko maan valtasi epätoivo tappio-
sanoman saapuessa. Vihollisen tiedettiin käyttä
vän valtaamaansa linnoitusta muuhun Suomeen
suuntautuvien hyökkäystensä tukikohtana.55

Vuodet 1 7 1 1 ja 1 7 1 2 muodostuivat väli-
vuosiksi Venäjän ja Suomen välisissä sotatapah
tumissa, koska tsaarin pääarmeija kävi näinä vuo
sina sotaa muilla rintamilla eli lähinnä Turkissa.
Pultavan taistelun jälkeen Turkin Benderiin paen
nut kuningas Kaarle XII sai provosoiduksi sodan
Turkin ja Venäjän välille. Nämä maat solmivat
kuitenkin rauhan vuonna 1 7 1 2 . Tänä aikana Suo-
men uusi tarmokas ylipäällikkö Kaarle Nieroth
pyrki kokoamaan armeijan jälleen yhteen venä
läisten odotettavissa olevaa hyökkäystä varten. Suo-
men armeijan miesvahvuus saatiin nousemaan
7000 mieheen, mutta tilannetta heikensi miesten
huonohko laatu ja kurittomuus. Seuraavana vuon
na eli 1713 tsaari Pietari kykenikin jälleen kun-
nittämään huomionsa Suomeen, ja venäläiset ryh
tyivät suunnittelemaan koko Etelä-Suomen val
taamista. Pietarin kaupungista lähti länttä kohti
27 .4. 1 7 1 3 venäläinen soutu- eli kaleerilaivasto.
Maihinnousuarmeijaan kuului 1 2 000 miestä jal
kaväkeä ja tykistöä sekä lisäksi tiedustelutehtäviin
tarkoitetut 300 kasakkaa, ja kaikki nämä joukot
oli kuormattu noin 300 kuljetusalukseen ja -

parkassiin. Viipurista lähetettiin maitse erikseen
4000 miestä ratsuväkeä tehtävänään yhtyä pää-
joukkoon myöhemmin Uudenmaan rannikolla.
Voimakas 1 20 aluksen vahvuinen kaleerilaivasto
ja avomeritaipaleella myös purjelaivasto suojasivat
kuljetuslaivastoa. Yliamiraali Apraksin oli muo
dollisesti näiden joukkojen ylipäällikkönä, joskin
myös tsaari itse oli tällä matkalla mukana kontra
amiraalin (schoutbynacht) arvoisena.56

e- Venäläispelkoa levittivät jo ennen varsinais-
ta hyökkäystä kasvavat pakolaisten laumat, joiden
kauhukertomukset saivat yhä uudet ihmisryhmät
tempautumaan mukaan pakolaisvirtaan . Venäläis
ten varsinainen hyökkäys tuli lopulta kevätkesällä
1713, jolloin he nousivat maihin Helsingissä ja
Pernaj

Venäläinen laivasto ilmestyi Helsingin edus
talle 8. toukokuuta. Venäläisjoukkojen yhteinen
miesvahvuus oli noin 20 000, kun taas Helsingin

Viipurin pii;-itys 1 71 0. Etualalla Siikaniemeen ryhmitetty venäläistenpiiritystykistö tulittaa Viipurin
kaupunkiaja linnaa. - Kuva MV
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puolus tuksesta vas tanneella kenraalimaj uri Kaarle
Kustaa Armfeltilla oli käytettävissään vain 1800
miestä. Suomalaisten joukkojen olikin pakko jät
tää kaupunki, joka katsottiin parhaimmaksi poit
taa kuningas Kaarle XII:n antaman yleiskäskyn
mukaisesti ennen vihollisen tuloa. Tsaarin käskys
tä venäläiset yrittivät ensin sammuttaa tulipaloa,
mutta huomattuaan sen mahdottomaksi he antoi-
vat tulen tehdä tehtävänsä. Venäläinen kuljetus-
laivasto ja kaleerit jättivät Helsingin itsekin mel
ko nopeasti ruotsalaisen laivaston pelossa ja ne
purjehtivat Porvoon lähistölle Pernajanlahdelle,
jonne joukot lopulta myös rantautuivat. Venäläi
set saivat laivastolleen lujan tukikohdan Tervikin
lahdesta Pernajassa, joten heidän meritse tapahtu
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va huoltonsa oli pysyvästi turvattu. Ratsuväen
liityttyä laivastojoukkoihin Apraksin jakoi mie
hensä. Venäläiset jättivät Ryssöhön ja Tervikiin
varuskunnan, joka koostui kahdesta rykmentistä.
Päällystö ja alipäällystö mukaanluettuna Aprak
sinin kenttäarmeija koostui kesäkuun 17 1 3 lopus
sa noin 15 000 miehestä.58 Peter Henry Brucen
muistelmien mukaan koko armeija olisi ollut vah
vuudeltaan 20 000 sotilasta ja 4000 ratsumiestä.
Hän mainitsee ruhtinas Mihail Golitsynin tulleen
nimitetyksi näiden maajoukkojen ylimmäksi
komentaj aksi

Yrjö Lybeckerin johtama Suomen armeija, noin
•7000 miestä jalkaväkeä ja 3000 ratsuväkeä, vetäy
tyi jatkuvasti sisämaahan päin karttaen taistelu-

kosketusta vihollisen kanssa. Porvoon seutu jätet
tim alttiiksi venäläisten hävitykselle ja Helsinkiin
sekä Turkuun johtavasta tärkeästä rantamaanties
tä luovuttiin melko nopeasti ylivoimaisen viholli
sen edessä. Yhteyden katkettua omaan laivastoon
myös siihen saakka meritse tapahtunut sotatarvik
keiden ja muonan kuljetus armeijalle kävi mah
dottomaksi. Suomalaisten sotilaiden keskuudessa
syntyikin suurta tyytymättömyyttä tällaista so
dankäyntitapaa kohtaan ja elokuussa Lybecker kut
suttiin Tukholmaan vastaamaan toimistaan ja hä
nen seuraajakseen määrättiin kenraalimajuri Kaar
le Kustaa Armfelt. Tukholmassa oikeudenkäynti
Lybeckeriä vastaan venyi vuosien mittaiseksi. Hä
net tuomittiin vihdoin vuonna 1717 sodan aikana
tekemistään virheistä sotaoikeuden päätöksellä
“menettämään henkensä, kunniansa ja omaisuu
tensa” 60

Venäläiset eivät voineet suorittaa mitään
mittavampia operaatioita kuljettamatta suuria va
rastoja jatkuvasti mukanaan, sillä Suomi oli har
vaan asuttu maa eikä tieverkosto ollut valloittaji
en kannalta tarpeeksi kattava. Alussa venäläisar
meijan huolto oli helpompaa, sillä Suomen etelä-
rannikkoa pitkin joukkoja saatettiin huoltaa lai
vojen avulla. Venäläisten pääjoukot saapuivat myö-
hemmin kesällä maitse takaisin Helsinkiin. Kau
pungista tehtiin venäläisten operaatio- ja huolto-
keskus, jonne tuotiin ja varastoitiin suuret määrät
tavaraa Pietarista ja Viipurista.62

LYBECKERIN TUOMIO6’
Kuvaavaa Kaarle XIJ:n ajattelutavalle ja

eräänlaisena itseironian osoituksena oli tapa,
jolla hän suhtautui kenraaliluutnantti Yrjö
Lybeckerin saamaan sotaoikeuclen tuomioon.
Lybecker oli Viipurin läänin maaherraja kah
teen o tteeseen Su o m en p uolustuksen ylipäällik
kö. Hänet erotettiin tehtävistään virallisesti
25. helmikuuta 1714 ja sotaoikeus langetti
kolminkertaisen kuolemantuomion 1 8. maa-
liskuuta 1717.

Kaarlen saatua tiedon tuomiosta hän tie-
dusteli kenraaliluutnantti Hans von Liewenil
tä, mitä rikoksia Lybecker oli tehnyt ansaitak
seen niin kovan tuomion. “Ensiksi “, vastasi von
Liewen, “hän on kiyttänyt virka-asemaansa
omien etujensa hyväksi. “ “Se on vakavaa, tuo-

Läntisellä Uudellamaalla, Helsingistä Tur
kuun johtavalla maantiellä eversti Johan
Stiernschantzin noin 700 miehen vahvuinen osas
to yritti katkaista viholliselta pääsyn maan pää-
kaupunkiin Turkuun. Voimat osoittautuivat kui
tenkin liian vähäisiksi ja useiden kahakoiden jäl
keen Stiernschantzin saama tehtävä kävi ylivoi
maiseksi. Elokuun 28. päivänä 1713 noin 4000
miehen vahvuisen venäläisosaston ensimmäiset ra
kuunat saapuivat Turkuun. “Mikä valitus ja sur
keus Turussa ja koko sen ympäristössä; kaduilla ja
kujilla, teillä kylissä ja metsissä oli, sen tiedän
minä parhaiten todistaa, joka sitä omin itkevin
silmin olin näkemässä” , kertoo professori Lauri
Tammelin almanakassaan, “sillä minä hoidin vir
kojani yhtä mittaa elokuun 27. päivään, jolloin
kello 5 illalla läksin Turusta, ja vihollinen antoi
rumpujensa kuulua seuraavana päivänä kello 5
aamulla ns. Karjaportin ulkopuolella sekä heti sen
jälkeen kello 6 tuli kaupunkiin. . .

“63

Noiden 4000 venäläisen ryöstäessä Turkua
hajaantui muu osa venäläisistä, noin 10 000 mies-
tä, ympäröivälle maaseudulle kokoamaan muona
varoja. Tällöin ryöstettiin Raision, Maskun, Le
mun, Nousiaisten ja Rymättylän pitäjiä. Tsaari
Pietari saapui itse Turkuun syyskuun 2. päivänä,
mutta lähti paluumatkalle jo seuraavana päivänä.
Syyskuun 4. päivänä lähtivät myös hänen jouk
konsa paluumarssille kohti Helsinkiä. Saarros
tusuhan pelosta venäläiset eivät uskaltaneet vielä

mio on oikeudenmukainen”, totesi kuningas.
Seuraavaksi von Liewen totesi Lybeckerin lai
minlyöneen velvollisuutensa päällikkönä. Tä
mänkin kuningas totesi oikeaksi perusteeksi.
“Lopuksi”,jatkoi von Liewen, “hän on tehnyt
majesteettirikoksen puhumalla pahaa kunin
kaasta. “ “Siitä asiasta”, sanoi kuningas hymyil
len, “ei olisi häntä tarvinnut tuomita, sillä jos
kaikki, jotka ovat puhuneet pahaa minusta,
tuomittaisiin kuolemaan, ei Ruotsissa olisi
monta ihmistä jäljellä. “ Kuningas vielä ar
mahti Lybeckerin, vaikka yleinen mielipide
katsoi hänen hyvin ansainneen päänsä pölkyl
le. Lybecker tosin kuoli runsas puoli vuotta
tuomion jälkeen.
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Venäläisten maihinnousu Helsinkiin 8. 5. 1 713. Kaarle KustaaArmfeltin onnistui vihollisen musertavas-
ta ylivoimasta huolimatta torjua kaupungin etelä- ja itärantaan kohdistuneet hyökkäykset. Vasta
Hietalahteen, kaupungin länsipuolelle suunnattu maihinnousu pakotti Armfeltin saarretuksijoutumi
sen pelosta vetytymään kaupungista, jonka hän lähtiessään poltti. - Kuva MV
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jäädä Turkuun, sillä heidän kaleerilaivastonsa ei
ollut onnistunut ohittaa ruotsalaisten vartioimaa
Hankoniemeä. Samanaikaisesti, venäläisten olles
sa vielä Turussa, ruotsalaisten pieni saaristoeskaa
den oli saapunut Korppooseen ja Armfelt jouk
koineen oleskeli Hämeessä.64

Myöhemmin venäläiset sotajoukot marssi-
vat uudelleen Turkuun, ja näiden joukkojen mies-
vahvuus oli 15-17 000 miestä. Noin 3000 miestä
oli jätetty Helsinkiin puolustamaan kaupungissa
olleita varastoja. Turusta joukot etenivät länsiran
nikkoa pitkin pohjoiseen, saapuen Raumalle il
meisesti syyskuussa 1713 ja Poriin saman vuoden
marraskuussa 7000 miehen voimin ruhtinas Go
litsynin johdolla. Uuttakaupunkia venäläiset eivät
jostain syystä vielä tässä vaiheessa ottaneet hallin-
taansa. Laitilaan venäläiset tulivat syksyllä 1713,
mutta joukkoja asettui pysyvästi sinne ilmeisesti
vasta vuoden 1 7 14 puolella. Venäläiset ottivat
päämajakseen kirkonkylässä nimismies Henrik
Deutschin talon. Paikallisena päällikkönä oli ma
juri K.A. Anitskov, upseeri joka 400 miehen ka
sakkajoukon kanssa ilmeisesti Laitilan seudulta
lähtien teki ensimmäisen hävitysretken Ahvenan
maalle Kumiingeen kevättalvella 1714. Laitilan
kirkkoherraJacobus Lignipaeus oli paennut Ruot
sun ja seurakunnan sielunpaimenena toimi kappa
lainen Petrus Boelius, joka oli aikaisemmin toimi-

nut Uudenkaupungin koulumestarina. Boelius
joutui vihollisen taholta kovan käsittelyn koh
teeksi 65

“Vuonna 1714, tammikuun 13. päivänä on
Laitilan kappalainen, herra Pietari Boelius sidot
tu köysiin ja pahoin venytetty siitä edestä, ettei
hän voinut 6 tunnissa saada koolle 60 kyytihevos
ta. “ Boeliukselle annettu tehtävä lienee ollut lä
hes mahdoton täyttää, olihan Laitila tunnettu
“härkäpitäjä” , jossa hevosia oli vähän.66

Venäläisten syyshyökkäys johti suomalaiset
ja venäläiset yhteen Hämeessä, Pälkäneen Kos
tianvirran taistelussa lokakuussa 1 7 1 3 . Uuden
ylipäällikön Kaarle Armfeltin kcimentamien suo-
malaisten puolustusj oukkoj en j a venäläissotilai
den kohdatessa venäläisten onnistui päästä puo
lustajien selustaan, jolloin suomalaisten oli pakko
jälleen vetäytyä. Suomalaisjoukkojen vetäytyessä
kohti Pohjanmaan erämaaseutuja koko maa ete
läistä Pohjanmaata myöten oli venäläisten vallas
sa Savoa lukuunottamatta. Venäläisten maavoi
mien uudeksi ylipäälliköksi nimitetty ruhtinas
Mihail Golitsyn majoitti joukkonsa Satakunnan
ja Hämeen pitäjiin, kuten Ikaalisiin, Mouhijär
velle, Pirkkalaan, Kangasalaan ja Lempäälään.
Syksyn kuluessa venäläiset keräsivät tarvikkeita
ja rakensivat huomattavat varastot Hämeen-
linnaan. Marraskuussa 17 13 venäläiset järjestivät

;zr

Venäläisiä sotilaita suuren Pohjan sodan ajoilta. Vasemmalla kasakka, keskellä rakuuna ja oikealla
jalkaväen sotilas. - Piirros OJ.

talvimajoituksensa Poriin ja sen ympäristöön, ja
myöhemmin samassa kuussa miehitettiin Kris
tiinankaupunki venäläiskenraali Robert Brucen
johdolla. Suomalaisten Ruotsista odottamat apu-
joukot jäivät saapumatta, mikä ilmeisesti kuvasti
hallituksen kadonnutta uskoa Suomen puolusta
miseen Pälkäneen taistelun jälkeen.67
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Nuoruudenkuva ruhtinas Mihail Golitsynista
(1675-1730). - Kuva VenA.
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Kostianvirran taistelu Pälkäneellä 6. 10. 1713. Armfeltin puolustusasemat virran pohjoisrannan kan
naksella olivat hyvät, mutta venäläisten onnistui kiertää ne. Venäläiset rakensivat satoja lauttoja, joilla
he kuljettivat noin 6000 miestä yli Mallasveden Armfeltin joukkojen selustaan. - Kuva MV
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Pälkäneen taistelu
A rrnfelti;i p ii o liistiisasema Kostiz ii Virran

pohjoisranna//ii oli verraten hyvä. Asemia oli
varustettu sitojavalleilla niillä kohdin rantaa,

jossa virta oli mahdollista ylittää kahlaarnalla.
Kahlauspaikkojen puolustusta lujitettiin lisäk
si estein, ns. espanjalaisin ratsuin ja pohjaa;i
pystytetyin teroitetuinpaalitin. Vallitiisten taak
se sijoitettiin neljä patteria, yhteensä 7 kanuu
Jiaaja 2 haupitsia.

Armfi’/tin armeijassa oli noin 7200 taiste
lukykyistä miestä, joista kuitenkin noin puolet
oli ryhmitetty lähiseua’uille, aina Valkeakoskea
ja Lempäälää myöten estämään venäläisten
niaiia!olliset kiertoliikkeet. Lisäksi i2zmmerkos-
kelle oli sijoitettu pieni reservi. Armfeltin tar—
koitus oli ryhmittääjoukot uua’elleenja keskit
tää niitä, kun selviäisi mistä venäläisten pää-
hyökkiz)is tulisi tapahtumaan. Miksi näin ei
kuitenkaan tehty, on jäänyt epäse/väksi. Neljä
päivää kestäneia’en taistelujen aikana joukot
olisi ehditty keskittää ja ne olisivat voineet
vii ikii ttaa r’i tkaise riisti taistelu ii lopp ii tu lo k—
seen. Eräs olettamus on, että Apraksinin kaik
kiaan 15- /7 000 miehen vahvuiset venäläis
joukot osillaan sitoivat Arrnfl’ltin voimia myös
Lenipäälässä a Valkeakoskella.

Ap raksinin ‘:‘‘ ukkonsaja tykis—
tönsä Kostian virra n eteläp uolelle i’ihollisu iidet
alkoivat .3. lokakuuta. Nopeasti Apraksin kui
tenkin 011)1%/Si, ettei rili tiiniahyökkäys A r;nfi’l—
tin linnoitettua jokilinjaa vastaan tuottaisi
toivottua tulosta. Sen sijaan Apraksin päätti
sitoa Armfrltinjokilinjalla olevatjoukot taiste
luun ja osalla joukoistaan tunkeutuu Armfri
tin selustaan. Lähikylien p ii retu ista rake;i n nk-
sista otetuista hirsistä venäläiset rakensivat noin
500 lauttaa. Hanke ei luonnollisestikaan pysy-

Tsaari Pietari ei luonnollisestikaan tyytynyt
vielä Pälkäneen voittoon, vaan antoi Golitsynille
määräyksen aloittaa talvihyökkäyksen Pohjan-
maalle, jotta venäläiset siten voisivat heikentää ja
ajaa pois Armfeltin armeijan sekä samanaikaisesti
tehdä alueesta käyttökelvottoman ruotsalaisten
vastahyökkäykselle ja huollolle. Ilmeisesti yhtenä
tavoitteena oli nimenomaan laajentaa sotatoimet
koko Ruotsin valtakuntaa käsittäviksi. Ruotsin
armeija koostui tällöin kokonaisuudessaan 42 400

nyt salassajit Armfelt ryhtyi vastatoimiin. Hän
irroitti t’ uolustusasenzizssa olevista jo ukoistaan
eversti Stiernschantzin komentoon noin 1100
miehen vahvuisen reservin käytettäväksi tai-
peen mukaan.

Lokakuun 6 päivän vastainenyö oli tyyni
ja sumuinen. Venäläisten lautat, joille oli kuor
mattu 6000 miestäjalkaväkeä, lähtivät ruhti
nas Golitsyninjo/]dolla liikkeelle aamuvarhai
sella. Y’litettäi’ä matka jyfa/lasveden poikki oli
vähintään 3 kilometriä. Venäläisten lautat oli-
vatjo miltei perillä Mälkilän kylän rannassa,
kun Arinfrlt vihdoin sai tiedon uhkaai’tzsta
vaarasta. Arinfl’lt lähti heti liikkeelle 300 rat
siimiehen kanssa ja antoin Stiernschantzille
ka5k3” seurata jalkaväellä pikamarssia peräs
sään. Armfrltinjoukkojen hyökkiiys oli voima-
kas. “Kävimme heidän kimppuunsa erittäin
kiivaaasti tulittaen ja ajoimme heidät taakse-
päin veteen “. [ämä venäläisten etujoukko oli
kuitenkin vain yksi koli’nesta Golitsynin osas
tosta. ‘Jbisen noin 2000 miehen noustessa miii-
hin se hyökkäsi suomalaisten oikeaa sivustaa
vastaan. Venäläisten ylivoima kasvoi edelleen,
kun heidän vasen sivustansakin oli noussut
maihin.

Armfidt katsoi taistelun jatkiimiseii hyö
a’yttömäksija häneii o ii ii istuikin irrottaajouk—
konsajaperääntyä. Sitä ennen hän oli lähettä
nyt kenraalimajuri Robert Fredrik dc la Bar
relle käskyn irro ttau tita Kostiit ii virran asemis
ta. Käynnissä oleva hurja taisteluja onnistunut
torjuntajohti de la Barren kuitenkin kohtalok
kaaseen viivyttelyyn . Irta ii tu ui isen jälkeen osa
dc la Barren jälkijoukoista tuhoutui, ja Arm
feltin pieni armeija oli pahasti hajallaan.

miehestä, joista Suomen osuus oli noin 5000.
Golitsyn ryhtyi tsaarin käskyn mukaisesti valmis-
telemaan hävitysoperaatiota tammikuussa 1714.
Koska hän katsoi operaation vaikeasti toteutetta
vaksi huolto-ongelmien takia, hän valitsi parhaat
käytettävissä olevat joukot tähän vaativaan tehtä
vään. Näiden joukkojen yhteismäärä nousi 1 2 000
mieheen. Venäläisten miehitysjoukkojen koko
määrä ei kuitenkaan ole aivan tarkasti tiedossa
vuoden 1714 alussa. Paperilla Golitsynilla oli alai

suudessaan 25 000 miestä ja 17 rykmenttiä, mut
ta arviot joukkojen todellisesta kokonaismäärästä
liikkuvat jalkaväen osalta 13 000:ssa, ratsumiehiä
arvioidaan olleen 4000 sekä näiden lisäksi päällys
tön vahvuus eli yhteensä vahvuuden arvellaan ol
leen noin 18 000 miestä. Kenttäarmeija oli sijoi
tettu Porin seudulle. Tämän lisäksi Turkuun oli
sijoitettu viisi rykmenttiä ja merkittävät varus
kunnat lisäksi Helsinkiin ja Viipuriin.68

Venäläisten huoltovaikeuksista levinneiden
tietojen ja omaan henkilöönsä kohdistuneen ar
vostelun takia Suomen armeijan ylipäällikkö Kaar
le Armfelt päätti vielä ryhtyä puolustustaisteluun.

Helmikuun 19. päivänä 1714 Isonkyrön Napuella
käydyn verisen, venäläisille voitokkaan taistelun
jälkeen myös suuri osa Pohjanmaata joutui venä
läisten haltuun. Suomalaiset menettivät kokonais
tappioina noin 2500 miestä ja Armfeltin johtami
en suomalaisjoukkojen vahvuus Napuen taistelun
jälkeen oli enää noin 3000 miestä. Yliamiraali
Apraksinille osoittamassaan kirjeessä Golitsyn kir
joitti: “ Niin alkoi tulitaistelu, joka kesti kokonai
sen tunnin, ja toivon että suvaitsette uskoa etten
ole milloinkaan ennen ollut niin ankarassa tulessa
enkä olisi luullut milloinkaan sellaista edes näke
vänikään. Muttajumalan avulla ja hänen tsaarilli
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Napuen taistelu7°
Saatifail?! tiedo;i Golits)’Jlin armeijan lähes—

tymisestä A rinf/t päätti asettua vastarintaan.
Hän valitsi taistelupaikaksi Napuenja Taipa
teen kylien välisenpeltoaukean noin 3 kilomet
riä Isonkyrön kirkolta kaakkoon. Sinne hän
keskitti noin 4500 miehen vahvuisetjoukkon
sa,ja lähetti käskyn Pohjanmaan viisikkäilleja
lähipit/zjieii nostoi’äelle saapua myös lippujen
alle. jo 16. helmikuuta Armfelt ryhmittijouk
konsa taistelurintamaan. Jalkaväen 12 patal
joonaa, yhteensä noin 3000 miestä oli jaettu
kolmeksi ryhiizäksi, kukin neljän rivin syvyi
seksi linjaksi. Oikeata siipeä koinensi eversti
Otto Reinhola’ Yxkull, keskustaa eversti Otto
1ohan Maia’el/ja vasenta sivustaa eversti Oclert
Reinhold von Essen. Hieman runsaasta 1500
miehestä koostunut ratsuväki oli jaettu kum
mallekin sivustalle. Oikeaa sivustaa komensi
kenraalimajuri dc 1tt Barreja vasenta majuri
Christoffir Freidenfelt. Tykistö, yhteensä 8 tyk
kiä, oli sijoitettu pareittain jalkaväkirinta
man eteen nmjuriJohan Gabriel Klöverskölc/in
konientoon. Näiden vakinaisen armeijan mies-
teil lisäksi A rmfeltilla oli käytettävissään hie
man yli tuhat viisikästäja nostomiestä lähipi
tiijistä ja Vaasasta. Näitä pääasiassa keihäin
aseistettuja miehiä käytettiin kuormaston ja
sivustojen vartiointitehtäviin ja tykistön apu-
väkenä.

Helmikuun 16. ja 17. päivinä oli kova
pakkanen. Kahtena seuraavana päivänä sää
lauhtui, mutta sen sijaan pyrytti lunta nava
kan tuulen puhaltaessa kaakosta. Odottelemi
nen oli ankara koettelemusjo ennestään kurjas
sa kunnossa ja huonoissa varusteissa oleville
joukoille niiden ollessa leiriytyneinä nuotioi
den ympärille taistelujäijestyksessä. Mieliala
piristyi kuitenkin sotakomissaari Friskiuksen
käydessä armeijan luona Napuen aukeilla ja
lii vatessa, että uk1itiden palkka maksettai—
sun niille upseereilleja kuukauden päivärahat
niille miehille, jotka vapaina tai vankeina
selviytyisivät hengissä taistelusta, sekä kaatu
neiden omaisille. “He innostuivat niin”, kertoo
Armfr/t, “että sotaiseen tapaan heristelivät ki
väärejäja vakuuttivat kaiken haluavansa kes
tää. Tämä oli sellainen uskollisuuden ja mie
huullisuuden osoitus, ettei heidän asennettaan

voida kylliksi kiittää.”
Vasta 19. päivänä helmikuuta Golitsynin

runsaan 9000 miehen vahvuinen armeija lähti
leiristään, jossa se oli levännyt edellisen vuoro-
kauden rasittavan marssin jälkeen, ja saapui
Kyröjoen vartta Napuen aukean itälaitaan.
Pääjoukko kaarsi Kuirilan kohdalla oikealle
Feodo ) Tsekinin ratsu väen jatkaessa etenemis
tääli pitkin jäätynyttä joen jäätä. Huomates
saan vihollisen aikeet iskeä suomalaisten va
sempaan sivustaan Armfrltsuoritti nopeaii ryh
m itysm u u toksen etu vasem malle siten, ettäpää-
voimat olivat koko ,iaati kröjoen ko illisp no/ei-
la. Napuen ky/aän Amfrltjätti vain pienen,
eversti Johan Reinho/d l2iziben johtainan jal
kaväkiosaston, ja dc la Barren ratsuväen, jota
muutaman sadan metrin päässä tähysti Jeki
nin venäläinen ratsu väki.

Heti kun rintaman muutos oli suoritettu,
Armfrltinjoukot hyökkäsivät. Rynnäkkö suon
tettiin voimalla kahdeksi linjaksijärjestynyttä
venäläistä jalkaväkeä vastaan. Mukaan raa
hatut muutamat kanu unat tulittivat vihollista
vain 30 askeleen päästä ja repivä kartussituli
iski vastustajan rintamaan aukkoja. Eversti
Yku/lin oikea sivusta ampui ainoanyhteislau
kauksen vasta 12- 15 askeleen etäisyydeitä, ja
sen jälkeen alkoi pistimin ja miekoin kå)tji
vimmattu kamppailu mies miestä vastaan.
Taisteluselostuksen m ukaa n se m uodostu i niin
rajuksi, että kuolleetja haavoittuneet kasaan-
tuivatkuuden taiseitsemän miehen korkuisiksi
rö)ikkiöiksi, joidenyli tuskinpääsi kapuamaan.
Venäläisten vasen sivusta horjuijajättäen jäi-
keensä kuusi kanuunaa se tungettiin taakse-
päin.

Eversti von Essenin johtama vasen sivusta
ei kuitenkaan nIeilest)Inytyhtä hyvin. Syynä ei
ol/utpäättäväisyyden tai taiste/utahdon puute,
vaan vihollisen ylivoima. Venäläiset kvkenivät
osalla joukoistaan kiertämään äärimmäisenä
0 ikealla olevien po rilaisten viii tainan käijen ja
karkasivat sen kimppuun takaapäin. Jiiste/un
ratkaisi kuitenkin se, että edellisten lisäksi ve
näläinen ratsuväki oli metsän suojassa kaarta
nut vasemman sivustan taakse iskien nyt von
Essenin pataljoonien selustaan. Suomalainen
vasemman siiven ratsuväki ei kyennyt tasapai

ilottamaan taistelua Armft’ltinjoukkojen eduksi
eikä Taubenjohtama Napuen varaväki ennät
tänyt riittävän nopeasti mukaan. De la Barren
ratsuväki taas ei uskaltanut lähteä apuun, pe
läten saavansa selkäänsäylivoimaisen Tsekinin
ratsuväen, vaan murtautui taistelien pakosal
le. Tsekininjoukot lähtivät osaksi takaa-ajoon,
osan iskiessä suomalaisen jalkaväen selustaan.

Armfeltjoukkoineen olijokapuolelta saar
rettu. Taistelun loppuvaihe oli sekasortoinen
hajallejoutuneiden osastojen yrittäessä raivata
itselleen perääntymistietä. Ratsuväki selvisi
paremmin kuinjalkaväki,jonkapääosa tuhot
tim taijoka hajosiympäröiviin metsiin. Kaik
ki tykit menetettiin, samoin kuin suuri määrä
sotalippuja. A rmfelt itse kertoi selviytyneensä
metsien ja kiertoteiden kautta erittäin vaival
loisesti turvaan kolmantena päivänä. Taiste
lun hajottaman miehistön vähitellen kokoon-
tuessa tappiosta alkoi hahmottua todellinen
kuva. Pahimmin oli kärsinytjalkaväen rinta-
man vasen siipi. Porin rykmenttija sen niiapu
rina ollut vajaa Viipurin rykmentti olivat mil

sen majesteettinsa onnellisten tähtien avulla ky
kenimme saavuttamaan voiton vihollisesta. “ Erääl
le suomalaisten edustajalle hän lausui taistelun
jälkeen tunnustuksen koko Suomen armeijan
osoittamasta urhoollisuudesta, mutta ihmetteli
toisaalta, miksi toivotonta taistelua Suomessa oli
jatkettu, kun väestö oli uupunut ja kärsi puutetta
lähes kaikesta. Venäläisten sodankäyntitaito osoit
ti huomattavaa kehitystä sitten Narvan taistelun
päivien, ja Napuen voitto turvasi heille koko Ete
lä-Suomen hallinnon Pohjanmaata myöten.69

Vain muutama päivä Napuen taistelun jälkeen
ruhtinas Golitsyn miehineen marssi Vaasaan ja
otti kaupungin hallintaansa. Kun myös Pietarsaa
ri ja muita Pohjanmaan rannikkokaupunkeja vai-
lattiin, oli lähes koko asuttu Suomi Venäjän jouk
kojen hallussa. Alkoi seitsenvuotinen vihollisaika,
isoviha, jonka ajan Golitsyn kokonaisuudessaan
vietti Suomessa. Hänellä oli’ aluksi maamme’sivii
iihallintokin käsissään. Hän asetti virkamiehiä,
valvoi näiden toimia, järjesti verotuksen, määräsi
pappeja seurakuntiin ja huolehti oikeudenkäytös

tei kokonaan tuhoutuneet. Suomalaisten tap
piot kaatuneina, haavoittuneina ja vankeina
olivat 2449 miestä. Venäläiset tilastoivat tap
piokseen 1422 miestä, mutta oikeampi luku
lienee ollut noin 1750 miestä.

Pohjan maan viiden nysmiesten kapteeni
Collin de Clair, joka kapteeniluutnantti Mdr
ten Theleffin kanssa kävi Napuen taisteluken
tällä muutamia päiviä taistelun jälkeen, ker
too jI rmfeltille antamassaan raportissa löytä
neensä “eversti von Essenin ruumiin makaa-
masssa rykiiienttinsä kaatuneidenjoukossapal
jaanaja alastomana. Hänen ruumiinsa korja
sin, ostin hänelle kirstun ja huomenna, jos
1tiinala suo, lähetän hänet Uudenkaarlepyyn
kaupunkiinja haudatan hänet kirkkoon. Rat
sumestari Aksel Buren ruumiin tapasimme
paljaana; samoin viipurilaisten kapteenin
Strandeenin sekä muutaman toisen upseerin,
jota emme tunteneet. Nuo kolme ruumistapa
nimme erääseen aittaan Isonkyrön kirkon luo-
na. Ratsumestari Burelle annoin tehdä kirstun,
vaan en muille, koska täällä ei ole lautoja.”

tä. Ainakin varhaisempi tutkimus katsoo Suomel
le olleen todella onneksi, että juuri Golitsynin
kaltainen sivistynyt ja ihmisystäväliinen mies oli
tänä levottomana ja sekasortoisena aikana voitta
jan ylimpänä edustajana maassamme.7’

Armfelt ja hänen jäljelle jäänyt armeijansa
kokoontui myöhemmin Raahen seudulla täyden-
nettäväksi ja lepäämään. Helmikuun lopussa ja
maaliskuussa 1714 Golitsynin ratsuväki eteni koh
ti Kokkolaa ja monet Pohjanlahden rannikkokau
pungit ehdittiin tuhota pahasti, niiden joukossa
Kristiinankaupunki, Vaasa, Uusikaarlepyy ja Pie
tarsaari. Tsaari Pietari antoi kaikkiaan vain kaksi
kertaa tällaisen nimenomaisen käskyn hävittää
Suomea, toisen kerran vuonna 1712 Kymijoen
ylityksen yhteydessä ja toisen kerran Napuen tais
telun jälkeen Pohjanmaalla. Samaan aikaan ke
väällä 1 7 1 4 tsaari suunnitteli uutta yritystä saada
Ruotsi suostuvaiseksi rauhalle. Hän valmisteli ka
leerilaivaston toteuttamaa hävitysretkeä Ruotsin
rannikkolle painostaakseen Ruotsia.72
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Suuren Pohjan sodan tykistöstä73
ijikistö oli kohonnut 1600-luvun loppuun

men ness/i armeijoiden kolman neksi perusosak
si. Aselaji;i rooli sodankz)’nnissä oli kasvanut
koko ajan ja taitavasti kiiytettynä tykistöll/i
saattoi olla ratkaiseva vaikutus taistelun kul
kuun. Kenttdtykistö koostui vaitaosin melko
keveistä, kolmei, tai kuuden naulan tykeistä.
12—naiilaisia tykkejäkin oli käytössä, mutta
niiiie,i heikkoutena oli hankala liikuteltavitus.
1, 7 tonnia painavan tykin kuljettamiseen tar—
l’ittiin 12 bevosen valjakko. Piiritys—ja linnoi—
tiistykit olivat vielä näitäkin raskaanipia, 16—

JOi_J0pG 24-najilaisia. Tykit olivat lyhyitä, suus
talaa’a ttil via ja rihlaainatto ui ia, jo ten ii iitä
k/iytettiin ainoastaan /yheltä etäisyya’eltä ta
pahtii i’iiiii suorasuuntaustuleen. 7’boktis kan—
tama liikkui 300—400 metrissä. Kantama ei

ollut suuri mutta tulinopeus oli huomattava.
Pienillä kolmen naulan t’keillä pystyttiin am

p ii niaa ii useita lii i, ka ii ksia ui iii ii ii tissa.

}“li 200 metrin et/iisyycleltä ammutut kuu—
t o Ii jia yleensä u mp i ra ii taa. J(olmen na ii

kuula painoi noin puolitoista kiloa ja kuuden
,iaiila,i kuula noin kolme kiloa. Niitä kiytettä
esst oli tähdättävä sotilaiden polviin tai hevos

ten mahan alle. Kuulien nopeuden ollessa noin
200-250 metriä sekunnissa ne aiheuttivat hir
vittäl)ääjälkeä osuessaan miehistöön tai ratsu—
joukkoon. Lyhyem millä etäisyyksillä käytettiin
kartusseja tai raehau leja. Ka rtussit o livat pah
1)i-, 1ii1- tai rautavaippoja, jotka oli täytetty
/jiijykuiililla, piinsiruilla tai yksinkertaisesti
vain 1)(i ii halla ro m u Ila, ku ten katken neilla,
1liostlt neilla na ii lo illaja vii ii veilla tai in etallin
palasilla. Raehaulit oli pakattu kangizsi’aip

p(lii ii )ypäleen ui ii o too n . IV’iillä ii ui m ii ttaessa

tykki toimi haiilikon tavoin syytäen jatku vasti
haulipilviti viholliseji rivistöön.

Lineaaritaktiikan aikakautena kevyitä tyk—
kejä kuljetettiin usein hyökkäävdii rivistein
ui ukanaja ii iilläpyrittiin ampumaan vihollis—
viii ta n’iii hajalle en nen siihen ui u rta ii ui m ista.

Kaarle XIJ:;i noustessa valtaistuimelle valta-
ku ii na ii tykistö o Ii osap uilleen tasa ,‘ertain en
rna ii ii erinaa ii a ym eijo iden tyk is tojo ii kkojen
kanssa. Aiemmin Kustaa ii Aado/fin aikana
saa on tettujohtoasema o Ii tosin ni enetettj4 ui ii t—

ta kalustolliset parannukset, o;’€anisaation ke
hittäminen ja ennen kaikkea tehostunut kou
lutus olivat kohottaneet aselajin toiminta-ar

Su uren Pohjan sodan alkaessa Suomessa
toimivat Olavinlinnan, Helsingin, Vaasan ja
todennäköisesti myös Viipurin tykistöosastotsek/i
ken ttäarmeijan m itkiina to imin ii t ken ttäosas
to. Se oli venäläisten kanssa taistelukosketuksis
sa vuodesta l7O2alkaen. Linnojen osastotalis
tettiin kenttäosaston päällikölle kapteeni Kih
niile vuonna 1,70,7.

PuIta va n tappio ii jälkeen valtaku n nan so

Ahvenanmaalla oli pelätty koko loppuvuoden
1 7 1 3 , että venäläiset ulottaisivat hävitysretkensä
sinne milloin tahansa. Tämän uhan takia ruotsa
laiset lähettivät pienen, vain 170 miehen vah
vuisen joukon Ahvenanmaalle. Vuoden 17 14 huh
tikuussa ruotsalainen kapteeni Anton Wrangel
saapui Ahvenanmaalle, tarkoituksenaan yrittää
turvata Ahvenanmaa ja sen ympäristö ruotsa

tavoima järjestettiin uudelleen. Suomen tykis
töosasto sai täydennystä Tukholmastaja Tallin
nasta. Samassa yhteydessä voitiin jossain mää
rin parantaa myös kalustoa. Vuonna 1711
Suomen tykistöosasto käsittipienen esikunnan,

komppaniaosaston, talliosastonjajoukon käsi-
työläisiä. Kokonaisvahvuus oli 1 62 miestä,
kunnes seuraavana vuonna sitä nostettiin 329
mieheen. Hevosia osastolla oli 362. Kärsitty
ään ratkaisevan tappion Napuella vuonna 1714’
Armfeltin armeija vetiiytvi vähäisine tykistöi
ileen Oulun seudulle.

laisille.74 Ahvenanmaalaisten pelko venäläishyök
käyksestä oli ollut täysin perusteltu, sillä nämä
todella suunnittelivat koko Ahvenanmaan valtaus-
ta vuodenvaihteessa 1 7 1 3- 14. Ruhtinas Golitsyn
lähetti jäitä pitkin venäläisiä kasakoita Ahvenan
maalle maaliskuun lopussa 1714, ja tällöin venä
läiset ensimmäisen kerran saapuivat Ahvenanmaan
saaristoon Kumiingeen. Tämä noin 400 miehen

voa. Vuonna 1700 koottu kenttätykistö
rykmentti seurasi hallitsijaa aina Pultavaan
asti.

Asehistoriallisen yhdistyksen Arma Aboa ry.n kaarlelaistykki valmiina tulittamaan.

2.3. Suomi menetetään
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vahvuinen majuri K.A. Anitskovin komennossa

ollut kasakkaosasto ei vielä ottanut Ahvenanmaa

ta hallintaansa. Myöhemmin Suomessa sissitoi
minnallaan kuuluisaksi tullut Tapani Löfving koh
tasi heitä myös muutamaan otteeseen.75

Venäläisten toimettomuus Ahvenanmaan
suhteen johtui siitä, että pääosa sen kaleerilai
vastosta oli talvehtinut talven ja kevään 1714
Pietarissa. Heti jäiden lähdettyä laivasto suuntasi
kohti Suomenlahden läntisempiä osia. Ensimmäi
set venäläisen saaristolaivaston alukset saapuivat
Helsinkiin kesäkuun alussa. Kaikkiaan venäläinen
laivasto koostui noin sadasta aluksesta, joista 80
jatkoi eteenpäin Hankoniemelle saakka. Siellä ve
näläiskaleerit joutuivat kuitenkin pysähtymään.76

Keväällä 1 7 14 alkoivat varsinaiset sotatoimet
vihdoin myös merellä. Ruotsin laivasto oli saapu
nut amiraali GustafWattrangin komennossa Han
koniemen itäpuolelle, jonne se jäi tarkkailemaan
venäläisen laivaston liikehdintää ja odottamaan
sen saapumista alueelle. Vasta kesäkuun lopulla
ilmestyi Apraksinin johtama noin 80 kaleerin
vahvuinen soutulaivasto Tvärminnen kohdalle.
Ruotsalaiset onnistuivat pitkään estämään venä

Riilahden taistelu 27. 7. 1 7J478

Amiraali Wattrangin johtama ruotsalainen
laivasto-osasto oli saapunut Hankoniernen alu
eelle jo huhtikuun lopussa. Tähän laivasto-
osastoon kuului kaikkiaan 13 linjaliiivaa, 4
fiegattia, 1 1 kaleeriaja muitapienempiä aluk—
sia. Wattrangin alusten vahvuudestaja niiden
aikaisesta liikkeellelähdöstä ilmeni, että Ruot
sissa todella ymmärrettiin emämaata uhkaava
vaara,ja vihollisen kaleerilaivastonpääsy Han
koniemen länsipuolelle haluttiin estää kaikin
keinoin. Tsaari Pietarin tarkoituksena oli vaI-
lata saaristolaivaston avulla Ahvenanmaa ja
hyökätä sen jälkeen avomerilaivaston avulla
Ruotsin rannikolle. Tämä operaatio vaati kui
tenkin ensin pääsyä puolustajienja Hankonie
men ohi.

Venäläinen Apraksinin johtama kaleeri—
laivasto saapui Tvärminneen vasta 29. 6. 1714,
mikä johtui laivaston viipymisestä Pietarissa
huomattavasti odotettua pidempään. Apraksin
jäi odottamaan ttz)idennystä 80 kaleerinsa Ii-
säksi. Heinäkuun 10. päivänä odotetut 20

läisen kaleerilaivaston kulun Hankoniemen ym-
päri ja siten pääsyn Turun saaristoon. Lähes kuu-
kauden molemminpuolisen tarkkailun jälkeen asia
sai nopeasti uuden käänteen, kun tsaari Pietari
saapui itse paikalle. Venäläiset saavuttivat ruotsa
laisen laivaston 26.-27. heinäkuuta. Heidän on-
nistui lopulta päästä ruotsalaisten huomaamatta
Hankoniemen länsipuolelle, jossa venäläislaivasto
tuhosi ruotsalaisen laivasto-osaston Riilahden luo-
na. Lähes sadan kaleerin ja noin 13 500 miehen
jalkaväen avulla venäläiset pääsivät pian koko Suo-
men lounaisen saariston herraksi. Riilahden meri-
taistelu oli ruotsalaisille merkittävä tappio. Hol
lantilaissyntyinen , Ruotsi n palveluksessa ollut
amiraali Gustav Wattrang vetäytyi laivastoineen
suorinta reittiä Ruotsin puolelle valtakunnan ran
nikon suojaksi. Kenenkään estämättä venäläiset
purj ehtivat tämän j älkeen Ahvenanmaan saaris
toon. Uhka Tukholmaa vastaan siis kasvoi, mutta
ruotsalaisten merivoimien liikkeistä tietämätön
Apraksin ei uskaltanut johtaa laivojaan Ruotsin
puolelle, vaan tyytyi sen sijaan tukemaan venäläi
siä maavoimia niiden painostaessa Armfeltin ar
meijaa yhä kauemmas pohjoiseen.77

kaleeria saapuivat Helsingistä ja ne liitettiin
päävoimien yhteyteen. Apraksin pysyi kuiten
km passiivisena odottaen tilanteen kehittymis
tä. Myöskään ruotsalaiset eivät osoittaneet mi-
tään aktiivisuutta. Saatuaan vaht’istuksia ami
raali W4ittrangilla oli k/i)tettävissään kaikki-
aan 1 6 linjalaivaa, 3fregattiaja 4pieneinpää
alusta avomerilaivastosta sekä 1 tykkiprooniu,
2 kevyttä fregattia, 6 kaleeria ja muutamia
saaristopursia saaristolaivastosta.

Lillinnassa oleskellut tsaari Pietari saapui
itse Tvär,ninneen 20. 7. Tällöin tapahtumat
saivat uutta vauhtia. Ruotsalaisen osaston sul
kiessa venäläisiltä kaleereilta pääsyn Hanko-
niemen ohi tsaari suunnitteli niiden siirtämis
tä maitse niemen kapeimman kohdan Drage
tin yli sen länsipuolelle. Saatuaan vihiä näistä
valmisteluista amiraali Wattrang lähetti 25.7.
suomalaissyntyisen schoutbynahct (kontra-ami
raali) Niilo Ehrenskiöldin Dragetin länsipuo
lelle torjumaan vihollisen yritystä. Tsaari luo-
pui pari päivää kestäneiden valmistelujen jäI-

vahvuinen venäläinen saaristolaivasto kärsi roh
keassa läpimurtautumisessaan, oli yhden kale
erin menetys karilleajon takia ja sen 180-
henkisen i iehistön jo u tu m inen ruotsalaisten
vangiksi.

Kun venäläiset kaleerit olivatpäässeet sou
tamaan Hankoniemen ympäri, schoutbynahct
Niilo Ehrenskiöldin johtama pienempi taiste
luosastojoutuipahasti saarroksiin. Ehrenskiöl
din osasto koostui t-ykkiproomu Elefantenista
sekä kuudesta kaleerista ja kolmesta saaristo-
purresta. Osaston vahvuus nousi 941 mieheen,
joista noin kaksi kolmasosaa oli maavoimien
sotilaita. Osaston pienuudesta huolimatta Eh
renskiöldpäätti ryhtyä taisteluun, eikä suostu-
nut venäläisten esittämään antautumisvaati
mukseen. Ruotsalaisia vastassa oli sadan kale
erin ja 20 000 miehen vahvuinen ylivoima.
On tosin todettava, että hyökkizykseen osallistui
vain venäläisten etuvoima eli noin 35 kaleeria.
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Venäläiset saavuttivat ratkaisevan merivoiton Hiinkoniemen Riilahdessa 27. 7. 1714. Tsaarin
nopeiden so ii tukaleereiden o n n istui ohittaa tyvenessä ruotsalaisten , a m iraali Wittranginjohtamii
avomerilaivastoja samalla Hankoniemi. Tie Turun saaristoonja Ahvenanmaalle oli auki. Sitä
ennen oli kuitenkin lyötävä schoutbynacht Ehrenskiöldin pieni, 1 0 alusta käsittävä taisteluosasto.
Kuvassa tsaari Pietarin johtama etuvoima, runsaat 20 kaleeria, hyökkää ruotsalaisten alusten
kimppuun. Venäläisten ylivoimajohtaa vähitellen tuloksiinja ruotsalaisten alukset uppoavat tai
ne vallataanyksi toisensajälkeen. - Kuva MV

keen niemen ylityshankkeesta ja päätti sen si
jaan tehdä rohkean yrityksen kiertää kaleereil
la soutaen ulkokautta ruotsalaiset laivat, jotka
tyynen sään vallitessa makasivat paikallaan
lähellä niemen kärkeä. 35 venäläistä kaleeria
onnistuikin tässä, joskin osan oli kierrettävä
ulompaa, koska ruotsalaiset ryhtyivät hinaa
maan venäläisten yrityksen huomattuaan sou
tuveneillä laivojaan ulommaksi. Tällöin heiltä
jäi kuitenkin kokonaan vartioimatta rannikon
tuntumassa oleva väylä.

Tätä I¼ttrangin tekemää kohtalokasta
virhettä hyväkseen kit)ittäen tsaari lähti var
hain 27. 7. aamulla päävoimiensa kanssa liik
keelle pitkin vapaaksi jäänyttä, ruotsalaisen
osastonja niemen välitsejohtavaa viz)ilää. Ruot
salaisille tuli nyt kiire hinauttaa laivojaan
takaisin rannikolle päin, mutta venäläiset ka
leerit ennättivät soittaa pois alta ennen niiden
tuloa. Ainoa tappio, minkä koko sadan kaleerin
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Venäläisten hyökkä’tjien onnistui päästä puo
/ustusrin tainiin seliistaan , ja vuo ro n perään
va/lattiin kaikki ruotsa/aisalukset, viimeisenä
Ehrenskiöldin lippulaiva Elefanten. Haavoit
tunut Ehrenskiö/dja hänen 580 alaistaanjou
tuivat vangeiksi, kaatuneita ja kadonneita oli
ruotsalaisten puolella 361 . Ehrenskiöldjoutui
olemaan Venjällä sotavankeudessa vuoden
1721 rauhaan saakka.

Venäläisten tappioista tiedot ovat hieman
epämääräisempiä. Ilmeisesti kuolleita oli kui
tenkin noin I3Oja haavoittuneita noin 340,
eli yhteistappiot olivat noin 470 miestä. Mo
nissa ruotsalaislähteissä on esiintynytjopa kym
menkertaisia lukuja, mutta nämä eivät voi
pitää paikkaansa. Myöskään kaleereita ei ve
näläisten puolelta kovin paljon tuhoutunut,
sillä muutaman viikon kuluttua Apraksin oli
Ahvenanmaalla 70 kaleerin kanssa, ja juhli-
vaa tsaaria seurasi Pietariin noin 20 kaleerin
saattue. Tämän Riilahden (tai Hankoniemen
= Gangut) voitonjälkeen Ventzjä alettiin lukea
merivaltojen joukkoon. Tsaari Pietari otti “ar
mollisesti “ vastaan hänelle tarjotun ylennyksen
kontra-amiraalista vara-amiraaliksi. Venäläi
setpitävät Hankoniemen voittoa erittäin mer

kittävänä, jajuhlivat sitä ensimmäisenä Venä
jän laivaston merivoittona.

Kun tieto venäläisten pääsystä Hankonie
men länsipuolelle oli saapunut Tukholmaan, he-
rätti se hallituksen piirissä levottomuutta ja aihe-
utti kiireellisiä joukkojen keskityksiä Ruotsin ran
nikon, ennen kaikkea pääkaupungin suojaksi, ja
venäläisille jäi vapaa pääsy Ahvenanmaalle. Venä
iän voittoisa kaleerilaivasto lähtikin jo aivan elo-
kuun alussa Riilahden alueelta kohti länttä ja
eteni Turun kautta Ahvenanmaan saaristoon. Pa
rissa viikossa Ahvenanmaa oli kokonaisuudessaan
heidän hallussaan, ja ilman vastarintaa edenneet
venäläiset saivat myös suuren määrän kirkon ja
yksityisten ihmisten omaisuutta.79

Elokuun 13. päivänä 1714 Apraksin kokosi

Apraksin, Feodor Matvejevits
Apraksiniii kerrottiin polveutuvan mongo

lialaisista esivanhemmista, ja hän oli eittämät
tä tsaari Pietari 1:n luoman “uuden ½’niijän”
huomattavimpia miehiä, kannattaen tsaarin
uudistuksia ja ottamalla itsekin osaa niihin.

koko kaleerilaivastonsa Ahvenanmaan länsiranni—
kolle. Tsaari Pietari oli aiemmin suunnitellut, että
Ahvenanmaan valtauksen j älkeen j atkettaisi in suo-
raan Ruotsin puolelle käyttäen Ahvenanmaata tu
kikohtana. Ahvenanmaalle oli kuitenkin päästy
myöhemmin kuin alunperin oli suunniteltu, ja
toisaalta amiraali Apraksin luuli koko ruotsalais
laivaston odottavan venäläisiä Tukholman edus
talla. Niinpä päädyttiin vaihtoehtoiseen suunni
telmaan, jonka mukaan Ahvenanmaalle jätettiin
ainoastaan muutamia aluksia, ja loput lähtisivät
Suomen rannikkoa pitkin pohjoiseen taistelemaan
Armfeltin joukkojen rippeitä vastaan ja tekemään
Pohjanmaalta hyökkäyksiä Ruotsin rannikolle.

Hän toimi sekä /ena/an laivaston yliamiraali—
na että maajoukkojen ylipäällikkönä. Aprak
sin ei koskaan saanut merimieskoulutusta,
mutta hän perehtyi meriasioihin siinä määrin,
että tsaari nimitti hänet vuonna 1 706yliami
raaliksi, ja tsaarin lisäksi Veniijän laivaston
luominen on luettava lähinnä hänen ansiok
seen. Toisaalta m o net ulkomaiset tarkkailijat
antoivat Apraksinista vähemmän mairittele
via lausuntoja, esimerkiksi Veniijälle vangiksi
joutunut ruotsalainen Lauri Ehrenmalm väitti
Apraksinin vainpelon takia suosineen Pietarin
refo rmejaja o 1/een iu o n tee/taa 12 itserakas. Lins
kan /ähetti/äänä toiminutJue/sanoi, että vaik
ka Apraksin näytti hyvin ystävä//ise/täja mii-
kava/ta mieheltäja oli sangen kohtelias, hän ei
ymmärtänyt meriasioita, ja että tsaari vain
näön vuoksi oli asettanut hänet yliamiraa/iksi
haluten välttää ulkomaalaissyntyisiä y/immil
lä paikoilla.

Kuitenkin Apraksinin toiminta ensin In
kerinmaal/aja sittemmin Suomessa sekä meri-
että maavoimien päällikkönä osoittaa, ettei
häneltä puuttunut sotilaallista taitoaja kykyä,
vaikka hänessä ei ollutkaan sellaista ripeyttä,
rajua voimaa sekä lujaa päättäväisyyttä kuin
tsaari Pietarissa. Apraksin oli luonteeltaanfleg
maattinen, toimissaan hidas ja varovainen ja
toimi mieluiten tarkasti tsaarin antamien oh
jeiden mukaisesti, ei ominpäin. ibisaalta Ap
raksinin kerrotaan olleen itsekäs, ja hänen käs
kyaikansa Suomessa todistaa ainakin kovuu
desta ja ääämä8’

Tsiiari Pietari 1 aluksensa kannella. i2iiteilija
KB. Akkuratovin maalaus. - Kuva VenA.
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600 miestään joutuvat sotavankeuteen. - Kuva VenA.

Riilahden taistelun loppuvaihe. Venäläiset kaleerit piirittävätja entraavat schoutbynacht Ehren
skiöldin lippu/aivan, tykkiproomu Elefantenin. HaavoittunutEhrenskiöldsamoin kuin hänen lähes Apraksin, Feodor Matjejevits (1661-1730),

Kuva VenA.
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Eräs syy Ahvenanmaan hylkäämiseen oli se,
että sitä ei katsottu voitavan käyttää pidempää
aikaa laivaston sijoituspaikkana. Ajateltiin, että
esimerkiksi keväällä aikaisin jäistä vapautuva Uu
sikaupunki olisi paljon parempi tukikohta Ruot
sun tehtäville hyökkäyksille. Uudessakaupungissa
alukset olisivat paremmassa turvassa talviajan.
Kaiken lisäksi Ahvenanmaan ja muun Suomen
väliset kulkuyhteydet katsottiin talvisaikaan hy
ym epävarmoiksi. Niinpä Ahvenanmaalla vierail
lut Pietari 1 palasi laivastosaattueessa takaisin Pie
tariin, ja Apraksin lähti elokuun 22. päivä 70-80
kaleerin kanssa nousemaan Suomen rannikkoa
pohjoiseen. Ahvenanmaa jäi käytännössä “ei-ke
nenkään-maaksi”.8° Tultaessa syksyyn 1714 ve
näläinen kenraaliluutnantti Robert B ruce marssi
3000 ratsumiehen ja 2300 miehen jalkaväenosas
ton kanssa jälleen Pohjanmaalle. Syyskuussa Bru
cen joukot saapuivat Kokkolaan. Jo elokuun lo
pussa Apraksinin noin 80 aluksen kaleerilaivasto
poistui Ahvenanmaalta kohti pohjoista tukemaan
venäläisiä maajoukkoja. Vaasasta osa kaleereista

Vuoiiiia 1 658 syntynyt WolmarAnton Sclip—
penbach oli eräs KaarIeXII:n armeijan etevim
piä komentajia suuren Pohjan sodan alkuvai
heissa. Hänjäi vangiksi Pultavassa kesäkuussa
1709, ja siirtyi sittemmin Ventijän palve/uk
seen. Kenraalimajuri von Schlippenbach tais
teli venäläisten riveissä näiden valloittaessa
Suomea vuonna 1713-14’mm. kenraali Kaarle
Armftltia vastaan. A”Iielenkiintoisen yksityis—
kohdan ajan sotilastavoista taljoaa tieto,jonka
mukaan WA. von Schlipenbachinpoika Chris
ter Reinhold von Schlippenbach taisteli saman-
aikaisesti Kaarle XII:njoukoissa eli isänsä vas-
tapuolella. Poikakin olijoutunut vangiksi Tön
ningenissä 1 713, mutta onnistui pakenemaan
ja liittyi uudelleen Ruotsin armeijaan, jossa
taisteli everstin arvoisena. C’hrister Reinhold
von Schlz»enbach kaatui Kaarle-kuninkaan
Norjan retkellä Fredrikstenissä.

Syksyllä 1714 WA. von Schlippenbach

lähti Ruotsin puolelle Uumajaan. Venäläisjouk
koja oli yhteensä noin 600 miestä, ja he operoivat
kenraalimajuri W.A. von Schlippenbachin alai
suudessa. Tämä vain noin vuorokauden mittainen
hävitysretki oli ensimmäinen, jossa ruotsalaiset
saivat kokea venäläisten hävitysvimman omalla
maaperällään. Toisaalta tämä ensimmäinen retki
oli vielä suhteellisen “siisti” verrattuna myöhäi
sempiin, sillä tavallisen kansan asuntoja ei maini
ta poltetun lainkaan. Syyskuussa Apraksinin kalee
rilaivasto saapui myös Uuteenkaarlepyyhyn. Näi
den uhkien takia ja kuultuaan tiedon kesäkuun
lopulla tapahtuneesta Savonlinnan antautumisesta
Armfelt näki parhaaksi perääntyä Pohjanmaalta ja
marssia Pohjanlahden ympäri Ruotsin puolelle.

Venäläisten ylivoimaiselta näyttävä sodankäyn
ti oli täten ajanut Armfeltin armeijan kokonaan
pois Suomen alueelta. Pohjanlahden rannikon Ou
luun asti miehittäneet venäläiset eivät vielä tässä
vaiheessa yrittäneetkään seurata Armfeltin jouk
koja Ruotsin puolelle.82

ko?nensi 600 miehen vahvuista venäläisosas
toa,joka teki ensimmäisen maihinnousun Ruot
sin puolelle Uumajaan. Kaupunkia oli puo
lustamassa 320 sotilasta ja 160 talonpojan
muodostama osasto. Schlippen bachin osasto
nousi maihin vähän matkaa kaupungin etelä-
puolella ja marssi kolmena kolonnana kohti
kaupunkia niin nopeasti, että porvaristo kii
reesti ehti paeta juuri ennen vihollisen tuloa
jättäen kaiken omaisuutensa jälkeensä. Myös
kaupunginpuolust-ajatpakenivatpaniikin vaI-
lassa ja ampumatta yhtään laukausta, koska
kuvittelivat vihollisjoukon paljon suuremmak
si kuin se itse asiassa olikaan. Venäläiset saivat
saaliikseenjoitakin täydessä lastissa olleita aluk
sia, mutta kaupunkia ei tällä ensimmäisellä
retkellä poltettu eikä muutenkaan pahasti hä
vitetty. Sen sijaan Uumajan eteliipuolella ollut
Nordmalingin pitijä ;yöstettiinja 83

Venäläisten piirtämä
kartta vuodelta 1713.
Kartta kuvaa Pohjan-
lahteaja siitä lö)ityvät
niin Uusikaupunki
(Nitsad), Vaasa (Vasa)
kuin Uumajakin (Ou
mea). Ahvenan maa
puuttuu kartasta ko
konaan, mikä johtuu
ilmeisesti siitä, että ve
näläiset eivät vielä
vuonna 1713 olleet itse
kä)meet siellä. - Kuva
VenA.

Po3Mr6paA
Ka,rra

CJBZPHOII
:\CTPAHbI

Uumajan maihinnousuja Wolmar Anton von Schlippenbach
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Lokakuussa 1 7 1 4 Armfelt saapui Tornioon
yhdessä noin 4000 miehen armeijansa kanssa.
Näistäkin noin 1000 oli sairaita. Tämän Länsi-
pohjaan kokoontuneen suomalaisarmeijan huolto
oli erittäin raskasta, koska alueelle oli lisäksi ko
koontunut suuri määrä Pohjanmaalta saapuneita
suomalaisia pakolaisia.84

Venäläinen kaleerilaivastokin joutui käänty
mään takaisin kohti etelää lähinnä muonitus
vaikeuksien takia aivan syyskuun lopulla. Matka
oli erittäin myrskyinen, ja kun laivasto saapui
Uuteenkaupunkiin 3 1 . lokakuuta, oli matkalla
menetetty myrskyn takia kuusi kaleeria, osa mie
histöineen. Apraksinin luovutettua kaikkien Suo-

messa olevien venäläisten sotavoimien ylipääl
likkyyden ruhtinas Mihail Golitsynille hän lähti
itse Pietariin, ja kaleerilaivasto jäi talviteloilleen
pääosin Uuteenkaupunkiin ja osittain myös Tur
kuun. Tarkoitus oli seuraavana vuonna eli 1715
aloittaa Ruotsin rannikoiden hävitys näistä tuki-
kohdista käsin.8’

Vuoden 1 7 1 4 aikana käydyt taistelut olivat
olleet venäläiselle miehitysarmeijalle suuri me-
nestys. Armfeltin komentama armeija oli perus-
teellisesti lyöty eivätkä sen rippeet enää kyenneet
uhkaamaan venäläisiä miehitysjoukkoja. Venäläis
miehitys tapahtui ilmeisesti pelkästään sotilas-
strategisista Syistä ja oli suunnattu lähinnä Ruot

Veniijän kaleerilaivasto
Venäjän ka/eerilaivasto,jonka merkiiyssuuren Pohjan

sodan taisteluissa oli erittäin suuri ellei sodankrynnin
kannalta peräti ratkaiseva, oli tsaari Pietari 1:n luomus.
Kiileerin esikuva oli saatu Välimerelti missä niitä oli
käytetty satoja vuosia. Tsaarilla oli laivojen suunnittelussa
ja rakentamisessa asiantuntijana amiraali Ivan Botzis,
netsian palveluksessa ollut kreikka,zinen, joka tunsi
lyz)in Välimeren kaleerien rakenteetja kizyttötiivan. nä
jän kaleerit rakennettiin aluksi 1600-luvun lopulki [sta
tokan rannalla, mutta kun venäläiset olivat valloittaneet
Nevanlinnan toukokuussa 1703 (osittain kaleerien avul
ki), kaleerien rakentaminen tapahtuipääaiassa Pietariin
kiireestisiytetyillti telakoilla.

Aluksi rakennettiin varsin suuria, 50 metriäpitkiä
kaleereita,jotka kuitenkin osoittaut’uivathankaliksi käyt
tää. Näissä aluksissa oli 5-JO iykkiä, 28 airoparia ja
jokaisessa airossa 5-6soutajaa. Sittemmin yhdyttiin ra
kentaniaan hieman pienempiä aluksia, joiden pituus oli
42 metriä ja leveys 6 metriä. Valtaosa inioden 1713
tienoillajasenjälkeen rakennetuistaaluksista olipituutlel
taan3Ometriä, leveycleltään 6metriäjayväykseltään 1,5
metriä. Niissä oli2O airoparia,jokaisessa 2-4 soutajaaja
ai;vjenpituusolinoin l2rnetriä. Lisäksikaikissa kaleemris
sa, myössuuremmissaoli 1 tai2kolmikulmnaistalatinalais-
purjet-ta.

Soutajat olivat jalkaväen sotilaita, joita kezyessä
kaleerissa oli 80-120, minkä lisäksi aluksessa olipäällystö
ja 1O-15mneri-jaykkimiestä. Keskimä2iräiseksi miehiiyk
seksi voitaneen laskea 150 miestä. Tykistöä oli yhkstä
kolmeen, noirnaalistiyksi raskas (24-naulainen)ja kaksi
kemyttä (12-naulaisia). 1j’kitolirjjoitettu keukmn. Lisäksi
aluksessa saattoi olla keiyitä pa17’astykkejZ, nikhakoja.
Kileerin keulassa oli useinjo kreikkalais-ja roomalaiska
leereista tuttu tmskupuomi’jota käytettiin myös miehis
tön entraus-ja maihinnoususiltana.

Miehistöä vatten ei ollut mit&in suojaa, päällystöä
varten oli kajuutta aluksen perässä. Kun soutulaivasto
liikkui saaristossa, alukset tavanomaisest-i rantautuivatja
miehistö nukkui maissa nuotioicksi luona. Venäläisillä oli
myös käytössään ns. kasakkakaleereita, joissa oli kannen
alla tilat 20-30 hevoselLe.

Avomerellä myrskyssä kaleerit olivat avuttomia ja
haaksirikkoja tapahtuiusein. Saaristonsuojassajatyvenel
läsäällä ne olivatylivertaisia, matalakulkuisina nepystyi-
vät käyttämään hyväkseen saariston mata/atkin väylät.
Niillä voitiin tehdä nopeita iskuja rannikolle ja taas
inottautua ennen kuin vastustaja oli ennättänyt myhtyä
va,statoimiin. Ruotsalaiset myhtyivätsuunnittelemaan ka
leerrita 1715-16, mutrasuunnitelmatjohtivatsaaristolai
vaston rakentamiseen vasta 1700-luvun lopulla.

Venäläinen kaleeri latinalaispurjeineen. - Kuva VenA.

Suomenja Viron-Inkerinmaan vaioitus 1702-171 6. Tärkeimmät taistelupaikatja venäläisten etenemi
nen ajankohtineen.
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sia vastaan, minkä takia tsaarikin katsoi välttä

mättömäksi jättää Suomeen suurehkon määrän

sotilaita, vaikka maan omat puolustusjoukot oli—

km tehty vaarattomiksi. Sota Ruotsia vastaan jat

kui edelleen, ja miehitetty itäinen puolisko valta-

kunnasta sai siksi toimia venäläisten joukkojen
86

Kun Kajaanin erämaalinnoitus oli vuonna

1 7 1 6 antautunut venäläisille, oli Suomen valloi
tus saatettu loppuun. Ruotsin oma puolustus oli
Suomen menestyksen vuoksi suuresti vaikeutu
nut, ja emämaata uhkaava vaara Venäjän taholta
kasvanut moninkertaiseksi . Toisaalta on todetta
va, että Pietari 1 oli menettänyt valloitussodissaan
siksi paljon miehiä, että hänen seuraavat suunni
telmansa osoittivat jo entistä suurempaa varovai
suutta ja jatkuvaa rauhantahtoa87

Miksi venäläisjoukot sitten kykenivät näin me-
nestyksekkäästi valloittamaan Suomen? Tärkeimpä
nä syynä oli varmasti se, että Ruotsin armeijaan oli
Suomesta viety hyvin paljon miehiä. Joidenkin tieto-
jen mukaan Kaarle XII:n armeijaan oli otettu palve
lukseen yhteensä noin 60 000 suomalaismiestä, ja
näistä oli tLssä vaiheessa jäljellä enää 10 000, joista
vain osa oli asekuntoisia. Emämaa Ruotsista ei voitu
edes kuvitella saapuvan apua joukkojen muodossa,
joten suomalaiset vastasivat yksin omasta aluees
taan. Toisaalta venäläisten sotilastaito oli kehitty
nyt tsaari Pietarin aikana ja he olivat opiskelleet
länsimaista sodankäyntiä. Aiemmin esimerkiksi
jalkaväen tärkeää roolia ei oltu päällystön toimes
ta lainkaan huomioitu. Tsaari oli erityisesti opis
kellut länsivaltojen käyttämää lineaaritaktiikkaa,
joka nyt sisällytettiin myös venäläisten sotaoppei
hin. Tämän seurauksena venäläinen jalkaväki tuli
paljon liikkuvammaksi ja osoittautui taisteluken
tällä aikaisempaa tehokkaammaksi. Jotta lineaari
taktiikkaa voitiin käyttää, joukot piti kouluttaa
tehokkaasti ja niiltä vaadittiin tiukkaa kurinalai

88

Venäläiset panivat sodankäynnissään myös
suuren painon hyökkäykselle, koska oli huomattu
sen vaikutus taistelumoraaliin. Usein näet havait
tim, miten ehdoton hyökkäyskäsky kohotti mo
raalia omien joukkojen keskuudessa. Katsottiin
lisäksi, että voitto oli varmistettu jos omat joukot
olivat lukumääräisesti suuremmat kuin viholli
sen. Napuen taistelu osoitti, että myös venäläisten
taktinen taito oli kehittynyt. Taistelun kuluessa
Golitsyn käytti taitavasti ja oikea-aikaisesti ratsu
väkireserviään, mikä sitten ratkaisi voiton venäläi

sille. Suomen valtauksessa myös venäläinen laivas
to oli näyttänyt tehokkuutensa.89

Jo Napuen taistelun jälkeisinä kuukausina
alkanut sissisota muodostui seuraavien sekasor
toisten aikojen yleiseksi sodankäyntitavaksi Suo-
messa. Kapteeni Pietari Långströmin, vänrikki
(myöh. luutnantti) Erik Sahimanin ja erityisesti
kuuluisaksi tulleen Tapani Löfvingin ja monien
muiden nimiin liittyy lukuisia kuvauksia rohkei
den, mutta järjestäytymättömällä toiminnallaan
maahan jääneiden virkamiesten työtä suuresti häi
rinneiden soturien eli kivekkäiden seikkailuista.
Mitään sotilaallisesti merkittävää he eivät pysty-
neet aikaansaamaan, joskin loivat turvattomuutta
ja epävarmuutta muutenkin sekaviin oloihin.90

Näiden sissien liikuskelu oli sangen vaaral
lista vihollisia kuhisevassa maassa. Heiltä vaadit
tim suurta kekseliäisyyttä ja rohkeutta, ja usein he
saivatkin suuremman maineen kuin varsinaisen
sodan taistelijat. Toisaalta he tuottivat oman maan-
sa asukkaille paljon kärsimystä, esiintyivätpä usein
jopa Ruotsin hallituksen eli laillisen esivallan edus
tajina, ja vaativat sen nojalla asukkailta veroja ja
kyytejä ja muita palveluksia. Lounais-Suomessa-
km liikkui näinä vuosina komennuskuntia, joita
lähetettiin joko Ahvenanmaalta tai sitten Ruotsin
puolelta.9’

Erik Sahlman kertoo olleensa komennettuna
Ahvenanmaalta Suomen puolelle, jossa hän Uu
denkirkon (Kalannin) pitäjässä Kainun talossa
anasti venäläisten sinne keräämät rahat. Kahdeksan
miestä mukanaan hän oli hyökännyt taloon, sai
seitsemän kuormallista “piootuja (rahoja)” ja kul
jetti ne rannikolle poisvientiä varten. Myöhem
min vuonna 1719 Sahiman oli jälleen Suomessa,
ja hän kertoo surmanneensa 38 venäläistä ja otta
neensa vangiksi 7, minkä lisäksi hän oli hankki-
nut 140 sota- ja ratsumiestä, jotka hän vei Arm
feltille Ahvenanmaan kautta Ruotsiin. Sahiman
oli osallistunut myös Isonkyrön Napuen taiste
luun, jossa hän haavoittui rintaan.92

1 7 1 0-luvun puolimaissa myös Tapani Löf
ving oli ahkerassa toiminnassa. Hän kulki kump
paniensa kanssa, milloin hänellä. sellaisia oli, Ah-
venanmaan kautta ja liikkui Turun seudulla. Jou
duttuaan usein vaaralliseen tilanteeseen hän pelas
tui rohkealla toiminnallaan ja kekseliäisyytensä
avulla, esiintyen milloin kerjäläisenä, milloin jon-
kun voudin renkinä, milloin minäkin. Löfving
oleskeli jopa venäläistenkin parissa näiden tietä-
mättä, että heidän vihollisensa oli heidän keskel

Kesällä 1715 Löfving oli jälleen vakoiluret
kellä Suomessa, ja retki kesti heinäkuusta marras-
kuulle saakka. Tukikohtanaan Löfvingillä oli Veh

Löfvingin päiväkirjasta
“Aamulla 1 1 . päivä lokakuuta tuli kolme

venäläistä pyytäen paloviinaa; saatuansa sitä
sanoivat he itsellään olevaii ruhtinaan (Golit
synin ?) määräyksen ottaa pois viinapannut;
ottivat niin Heikki talonpojalta rahaaja parin
villasukkia sekä kirveen. Kun he olivat men
neet ulos ja aikoivat tulla lisää ottamaan,
asetuin sisälleja paniil maata siksi kunnes he
palasivat, jolloin näin millä tavalla alkoivat.
Minulla oli tyhjä viinalekkeri pääni alla; sen
he tempaisivat väkisin pois. Pyysin heitä juo-
maan tyhjäksi; he heittivätlekkerin menemään
ja rupesivat kiroilemaan, vetivät miekkansaja
löivät pöytään. Minä nousin ylös ja sanoin
olevani herra Strane/manin (Taivassalon kap
palainen, aiemmin U:gin varapastori) renki,
ollen perimässä tsaarin armeijalle vaaclittuja
ulostekoja, ja sanoin voivani panna heidät
köysiin ja viedä ruhtinas Golitsynin luo.

He vetosivat kirjallisiin määrtyksiin,joita
he tahtoivat näyttää minulle, jos lähtisin hei-
dän kanssansa rantaan. Minä sanoin seuraa-
vani heitä, taitoin kappaleen aidanseipäästäja
kävin heidänjälessään. He riitelivät vastitanja
vaativat minua kt),mään edellänsä, jolloin he
pian olisivatpistäneet minun kuoliaaksi. Mut
ta minä seurasin perässä rantaan saakkaja löin

Sissien toiminta muodosti siis todellisen on-
gelman paikalliselle väestölle. Alunperin sissitoi
minta oli lähtenyt liikkeelle Inkerinmaalta, ja
myöhemmin kuningas Kaarle XII laillisti sen.
Sissit tekivätkin Ruotsi-Suomen armeijalle palve
luksia mm. hävittäessään vihollisen varastoja, mut
ta venäläiset kostivat heidän toimintansa siviilivä
estölle. Venäläiset uhkailivat usein kokonaisten

maan seudut, ja seuraava tarina kertoo Löfvingin
oleskelusta Taivassalossa, jossa hän yöpyi Poovalan
talossa.

toista toisensa perästä, kun he eivät voineet
näyttää määrz)iksiänsä. Niin pian kuin olim
me tulleet rantaan, meni 2 heistä siltaa myöten
ineripuotiin, missä heidän veneensä oli, ja yh
den piti tulla jälestäni. Kun nyt tulin ovelle,
seisoivat nämä siinä kirveinensä ja olivat vä
hällä lyödä minua rintaan, minä käännyin
äkkiäympäri, ja silloin oli edessäni se, joka tuli
jälessäni; häntä töttäsin heti seipäälläni rin
taan, niin että hän lensi takaperin mereen.
Juoksin kiireimmiten maalle, silloin ne kaksi
muuta taas tulivatperässäni, mutta heitä minä
hyväilin oikealla Ruotsin tavalla nuijallani.
Tultuansa toiseen kylään olivat he kertoneet
tavanneensa erään pirun, joka oli sanonut ole-
vansa Strandmanin renki; hän oli vähällä lyö-
dä meidät kuoliaaksi, ja oli pikku paholainen;
varmaankin on hän entinen ruotsalainen sota-
mies, j. n. e. - Niin tuli talonpoikaistalo vapau
tetuksi, ja kaikki talossa olivat iloisia. Sen yön
makasin vielä siellä. 12:nnen päivän aamulla
tuli talonpoikiaja venäläisiäjalkavaimoja kort
teeriini kiittämään minua siitä, että niin hy
ym olin kurittanut venäläisiä edellisenäpäivä-
nä. Sitten lähdin Krööpilään ja olin siellä
yötä. ‘

kylien asukkaita talojen polttamisella ja hirttämi
sellä, mikäli sissejä autettaisiin. Monesti talonpoi
kien tiedetäänkin avustaneen venäläisiä sissien ta
kaa-ajossa. Sisseihin suhtauduttiin ilmeisesti ai
van yleisesti vihamielisesti, ja monesti tämä viha-
mielisyys kohdistui koko entiseen ruotsalaiseen
esivaltaan, joka oli päästänyt maan turmioon.9’

lään.9’
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Tapani Löfving

Tapani Löfving syntyi Narvassa ruotsalai
sen aliupseerin, Mdrten Löfvingin ja Carin
Winterin lapsena jouluaattona 1689. Neljä-
toistavuotiaana poika lähetettiin viipurilaisen
kauppiaan palvelukseen, missä hän oli viisi
vuotta. Vuodesta 1708 alkaen hän oli rajama
juri Simon Affleckin, pahamaineisen Simo
Hurtan palveluksessajajoutuijo tuolloin teke
misiin venäläistenpartiojoukkojen kanssa Kar
jalassa. Vuoden 1 71 1 alussa hän liittyi möns
träyskirjurina Turun jalkaväkirykmenttiin.
Hänellä oli aivan ilmiömäinen kielipää, hän
puhui sujuvasti suomea, ruotsia, saksaa ja
näjää. Sen lisäksi hänellä oli verrattomat näyt-
telijänlahjat puhumattakaan hänen neuvok
kuudestaan ja rohkeutlestaan, toisin sanoen
hänellä oli ne ominaisuudet, jotka vakoojaja
sissi tarvitsi voidakseen menestyksellä suorittaa
tehtävänsäja säilyä lisäksi vielä hengissä. Hä
nen kirjurinuransa jäi lyhyeksi, vain kolmen
kuukauden pituiseksi, ja hän siirtyi kentälle,
operoiden lähinnä Varsinais-Suomenja Ahve
nanmaan alueillayli 10 vuoden ajan.

Hän esiintyiyhtä hyvin venäläisenä upsee
rina kuin suomalaisena talonpoikana. Kerran-
km vuonna 1715 hän tuli Turkuun, esiintyen
kurjanayksisilmäisenä kerjäläisenä, kulkiym-
päriinsä ja tutki venäläisten joukkojen vah
vuudet. Hän menijopa vihollisen päämajaan,
jossa itse ruhtinas Golitsyn säälistä antoi hänel
le almun, JO kopeekkaa. Sen lisäksi hänen

onnistui selvittää Turussa olevan kaleerilaivas
ton vahvuusja toimittaa täydellinen raportti
Ruotsiin. Löfvingkohosi vänrikiksi, sitten luut-
nantiksi, nimitettiin vuonna 1718 kapteenik
si, mikä arvo kuitenkin vahvistettiin vasta
1729.

Kuten moni muukin upseeri rauhan tul-
tua, myös Tapani Lbfvingjäi vakanssien puut-
teessa ilman asuntoajapalkkaa. Hän vuokrasi
ja viljeli 1 724-29 ratsutilaa Helsingin pitäjäs
sä. 1730-luvulla hän anoi avustusta Holstei
nin herttualta Karl Fredrikiltä ja saikin sitä
viiden vuoden ajan, mikä seikka antaa oikeu
den olettaa, että hän olisijo aikaisemmin ollut
Holsteinin herttuan kannattaja. Painostaak
seen ja saadakseen eläkettä Ruotsin valtiolta
hän kb)ihyyteeensä vedoten pyysi vapautusta
kuninkaalle tekemästään uskollisuudenvalasta
voidakseen pyrkiä Puolan tai Venäjän palve
lukseen. Anomus hylättiin perustellen päätöstä:
“koska hän pitkään ja hyvin on palvellut ja
voisi vielä tulevaisuudessakin olla hyödyllinen “,

ja ehdotettiin, että hänet otettaisiin uudelleen
armeijan palvelukseen tai annettaisiin kruu
nuntila asuttavaksi. Löfving sai majurin ar
von, eläkkeenja asuttavakseen Hommansnäsin
tilan Porvoon pitäjässä. Tapani Lbfving eli
hyvissä voimissa 88-vuotiaaksi, kaikki hänen
lapsensa ja kolme vaimoaan kuolivat ennen
häntä.

3. ISONVIHAN AIKA

Kuvanpistooli on saatu Kansallismuseoon vuonna l896Loviisan museosta, missä sitä onpidetty Tapani
Löfvinginpistoolina. Aseen kahvanpäässäon kaiverrusStef Löfvi 1711, muttaaitouson epävarma. Aito
taikka ei, itse Tapani Löfving oli oman aikansa aito salainen agentti ja partiomies, kuuluisin ja
menestyksekkäin niistä sisseistä, jotka toimivat Suomessa suuren Pohjan sodan aikana. - Kuva MV
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Venäläinen sotaväki oli sijoitettu eri puolille Suo-
mea miehitysjoukoiksi sen jälkeen, kun Armfeltin
johtama suomalaisarmeija oli vetäytynyt Ruotsin
puolelle. Sijoituspaikat vaihtelivat alueiden stra
tegisen merkittävyyden mukaan valloituksen eri
vaiheissa. Voidaan jopa katsoa, että venäläisten
joukkojen päällikkyyttä ei oltu missään vaiheessa
keskitetty yhden komentokeskuksen alaisuuteen,
vaan armeija oli jaettu pienempiin kokonaisuuk
sun ja se oli levittäytynyt suurimpaan osaan maa-
ta. Lounais-Suomi toimi usein venäläisten pääar
meijan sijoituspaikkana talvikuukausien aikana.
Rannikkokaupungeissa kuten Helsingissä, Turus
sa ja Vaasassa oli myös huomattavia määriä
venäläisjoukkoja. Myös Hämeenlinnassa oli jatku
vasti pysyviä joukko-osastoja. Itäisessä Suomessa
joukot oli sijoitettu Viipurin, Käkisalmen ja Sa
vonlinnan linnoituksiin. Ajoittain myös muilla
seuduilla saattoi olla hetkellisesti suuriakin jouk
koja, ja esimerkiksi Uudessakaupungissa oli 8000
miehen sotilasosasto vuonna 1 7 1 5 96 Tämä Uudes
sakaupungissa olleiden joukkojen määrä tuli to
distuksi myös Tapani Löfvingin toimesta, sillä
keväällä 1 7 1 5 hän kertoi marssineensa “Uuteen
kaupunkiin katsomaan vihollisen sotalaivastoa
sekä yhdeksää sinne tänne ympäristöön sijoitettua
jalkaväkirykmenttiä, mistä kerroin Hänen Ylhäi
syydelleen. .

Venäläiset miehittäjät säästivät maan par
haiten siellä, missä väestö alistui heidän tahtoon
sa. Tällaisia seutuja olivat lähinnä Uusimaa, Häme
ja Lounais-Suomi. Pohjanmaalla jotkut talonpojat
sen sijaan nousivat vastustamaan venäläisiä, mistä
oli seurauksena maakunnan melko täydellinen hä
vitys. Papit kehottivat kansaa alistumaan, sissit
puolestaan vaativat ihmisiä aktiiviseen vastarin
taan; luotettava ja arvovaltainen johto puuttui
kaikkialla. Isonvihan jälkeen esiintyneet lukuisat
syytökset kansan venäläisystävällisyydestä hei jas
tivat sitä eripuraisuutta, johon maan miehitys oli
kansan johtanut. Kun luottamus lailliseen esival
taan oli mennyt ja Kaarle-kuninkaan paluu osoit
tautui turhaksi toivoksi, nähtiin antautumisessa
ainoa tie pelastukseen.98

Miehitysvuosien aikana Suomessa olleiden
venäläisjoukkojen miesvahvuus vaihteli. Vali
tettavasti venäläisjoukkojen määrästä ei ole tark
koja tietoja, mutta maan valtauksen jälkeen venä
läissotilaiden määrä oli vähintään 10-15 000.
Joukkojen määrä lisääntyi sittemmin (mm. po
liittisista syistä kuten Ahvenanmaan kongressin
takia) ja vuodesta 1719 lähtien miehitysjoukkojen
määrä oli ilmeisesti jopa 20-30 000 miestä. Kun
venäläiset tekivät joukkojensiirtoja, marssivat so
tilaat tavallisesti ns. rantatietä Turun, Helsingin,
Viipurin ja Pietarin välillä. Toinen usein käytetty
marssireitti kulki Helsingin, Turun ja Hämeen-
linnan kautta Pohjanmaalle. Ne kylät ja pitäjät,
jotka sattuivat jäämään marssireittien varrelle, jou
tuivat luonnollisesti kärsimään suuremmista rasi
tuksista kuin kauempana reiteistä olevat alueet.99

Ylintä valtaa Suomessa käytti lokakuusta
1714 lähtien jatkuvasti ruhtinas Mihail Golitsyn,
joka oli venäläisten miehitysjoukkojen ylipäällik
kö. Hänen komentopaikkansa oli Turussa. Vuon
na 1 7 1 7 Turun kenraalikuvernöörikunnassa oli
ainakin 25 venäläistä rykmenttiä. Tiedustelija Ta
pani Löfvingin mukaan jo edellisenä vuonna Tu
run lääniin oli saapunut useita ratsujoukkoja ja
rakuunoita. Tästä voidaan päätellä, että jo vuonna
1716 Turussa ja sen lähiympäristössä oli huomat
tava määrä rykmenttejä. Olettamus perustuu tie-
toon, jonka mukaan 1500 venäläistä kuoli erää-
seen tautiepidemiaan vain muutaman kuukauden
aikana vuonna 17 16. Samana vuonna Tapani Löf
ving raportoi Ruotsiin, että lokakuussa Turussa
oli 170 kaleeria ja että 30 pienempää venettä
rakennettiin vielä talven kuluessa.’°°

Suomen ja Ruotsin välillä oli jatkuva vii-
kottainen postiyhteys vuoteen 1714 saakka. Sen
jälkeenkin yhteys toimi, mutta ei enää niin sään-
nöllisesti. Varsinkin Ahvenanmaan ja Turun väli-
nen yhteys toimi kuitenkin jatkuvasti erittäin
hyvin. Postikuriirit kulkivat Ahvenanmaan kaut
ta, ja tiettävästi venäläiset suhtautuivat heidän
liikkumiseensa sangen vapaamielisesti eivätkä yrit
täneet estää postin kulkua, joten tiedot pääsivät
liikkumaan melko hyvin Suomesta Ruotsiin saak
ka.’°’

Varsinais-Suomen pitäj iä käytettiin jatku
vasti venäläisten joukkojen ja päällystön sijoitta
mispaikkana. Joillakin rykmenteillä (esim . viipu
rilainen rykmentti) oli huomattavasti enemmän
veroja maksavia pitäjiä kuin toisilla. Tämä johtui
siitä että toiset rykmentit olivat paljon suurempia
kuin toiset, mutta toisaalta myös pitäjien veron-
maksukyvyssä oli eroja. Suomen valtauksessa ve
näläisten joukkojen huolto perustui siihen, että
elintarvikkeet ja muut hyödykkeet saatiin miehi
tetyiltä alueilta. Tästä syystä kansan verotuksen
järjestäminen oli eräs venäläisten ensimmäisistä
toimenpiteistä heti valloituksen jälkeen. Lähteistä
selviää myös , että huomattavan suuri osa rykmen
tinkomentajista näyttää olleen saksalaisia tai bal
tiansaksalaisia tai ainakin saksalaista syntyperää.’°2

Turun, Helsingin, Hämeenlinnan ja Porin
lähistön pitäjissä oli pysyviä joukkoja. Vuosina
17 17-18 ainakin siis 25 venäläistä rykmenttiä oli
majoitettuna tälle läntisen Suomen alueelle. Ve
näläiseen täysilukuiseen rykmenttiin kuului 1000-
1200 miestä, joten näiden 25 rykmentin koko-
naisvahvuus oli luultavasti 25 - 30 000 miestä.
on vaikea yksityiskohtaisesti selvittää, miten näin
suurten venäläisjoukkojen oleskelu vaikutti taval
lisen väestön elämään Suomessa. Näiltä ajoilta
peräisin oleva lähdemateriaali on kirjoitettu muis
tim vasta tapahtumien jälkeen, joten sitä leimaa
näkemysten subjektiivisuus. Lisäksi lähdemateri
aali keskittyy lähinnä huomiotaherättäviin tapauk
sun, joten isonvihan aikaisista tapahtumista muo
dostuva kuva ei ole niiden perusteella täysin kat
tava. Toisaalta on aivan selvää, että venäläisten
sodankäyntitapa oli todella raskas paikallista väes
töä kohtaan. Kansan parissa venäläisten sotatapoja

kohtaan olikin paljon pelkoja, erityisesti pelättiin
sekä venäläisten että valloitusvaiheessa myös suo-
malaisten käyttämää ns. poltetun maan taktiik
kaa. Erityisesti siviiliväestö joutui julmien väki-
vallantekojen kohteeksi, ja pahinta oli raakojen
erillisten joukkojen, kuten kasakkojen ja kalmuk
kien käytös. Myöhemmin olennainen vaikutus ve
näläisten käytökseen näyttää olleen sillä tavalla,
jolla paikalliset asukkaat suhtautuivat heidän vaa
timuksiinsa. Jos vastarinta venäläisiä kohtaan oli
avointa, koko seutu joutui kärsimään kollektiivi
sen rangaistuksen venäläisten 103

Venäläiset katsoivat kuitenkin samalla, et
teivät he voineet köyhdyttää ja hävittää alueita
liikaa. Tämä menettely olisi voinut vaarantaa hei-
dän huoltoaan ja tulevia sotilasoperaatioitaan. Ve
näläisten upseerien valloituksen yhteydessä anta
mien ns. universaalien eli yleisohjeiden avulla vä
estöä yritettiin suojella venäläisten joukkojen vä
kivaltaisuudelta, mutta monia pahoinpitelyjä ja
jopa murhia pääsi silti tapahtumaan ilman mitään
oikeudellisia seuraamuksia. Siviilihallinnon kau
della väestölle tuli paremmat mahdollisuudet olla
yhteydessä venäläisen miehitysvallan kanssa. Täs
tä syystä olosuhteet maassa ilmeisesti jopa parani-
vat, sillä väkivalta siviiliväestöä kohtaan laski ai
nakin yleisesti tarkasteltuna. Vuodet 1717-18 toi-
vat siis pientä helpotusta Suomen väestön elä-
mään, vaikka se jatkuvasti koko venäläismiehi
tyksen ajan olikin kovaa ja niukkaa. Yksityisiä
väkivallantekoja siviiliväestöä kohtaan sattui run
saasti varsinkin sotatoimien yhteydessä, mutta ne
tapahtuivat usein ylemmän venäläispäällystön tie-
tämättä tai ainakin

3. 1 . Miehittäjän armoilla - venäläiset
miehitysjoukot

4

3.2. Venäläishallinto Suomessa isonvihan aikana

Kun venäläiset olivat saaneet miehitettyä suu-
rimman osan maata, lamaantui myös aikaisempi
hallintojärjestelmä osittain virkamiesten paetessa
miehitysjoukkojen tieltä. Venäläisten tar
koituksena ei ilmeisesti missään vaiheessa ollut
liittää Suomea ainakaan kokonaisuudessaan Venä
jän yhteyteen. Venäläiset halusivat ainoastaan pi
tää Suomen miehitettynä ja hyödyntää maan re
sursseja oman armeijansa ylläpidossa Ruotsiin

suunniteltua, lopulliseksi iskuksi aiottua suur-
hyökkäystä silmälläpitäen. Hyötyäkseen valloite
tun maan resursseista tarvittiin organisaatio, joka
huolehti mm. veronkannosta. Venäläiset tarvitsi-
vat paljon uusia luotettavia virkamiehiä, sillä suu-
ri osa aiemmista virkamiehistä oli paennut Ruot
sun ja toisaalta monia jäljellejääneitä pidettiin
venäläisten silmissä epäluotettavina)°’

Paitsi tekstissä myöhemmin käsiteltäviä ve
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roja, venäläiset pyrkivät hyödyntämään Suomea
myös muilla tavoin. He ottivat Suomen tuotannon
laajasti omaan käyttöönsä ja varsinkin alkutuotan
to pyrittiin viemään suuressa määrin Venäjälle.
Venäjän kasvavaa laivastoa varten oli suoritettava
laajoja hakkuita, jotka varsinkin Etelä-Suomessa
hävittivät metsiä ja sitoivat työkuntoisia miehiä
metsä- ja ajotöihin. Suomen kaupan tuottavin ar
tikkeli terva oli myytävä yksinomaan Venäjän tar
peisiin, samoin Suomessa laaj oihin mittasuhteisiin
kohonneen pellavateollisuuden tuotteet. Elintar
vikkeiden hankinta sekä Venäjän tarpeisiin että
täällä majailevan sotaväen ja virkamiehistön käyt
töön vähensi sodan muutenkin heikentämää karja-
kantaa. Harvojen koteihinsa palaavien miesten oli
lisäksi osallistuttava sodassa tuhoutuneiden tai rap
peutuneiden yleisten rakennusten kunnostamiseen,
joten yksityisten ihmisten asumukset jäivät rau
hantekoon saakka ja pitkälle sen jälkeenkin kor

j aamattomiksi j a usein j opa asuinkelvottomiksi 106

Suomen pääelinkeino, maanviljelys, ei se-
kään päässyt isonvihan aikana elpymään. Esimer
kiksi vuonna 1 7 1 9 oli Turun kenraalikuvernööri
kunnassa suoritetun kylvön suuruus tuskin kol
matta osaa siitä määrästä, mikä 1690-luvun alussa
oli samalla alueella vuosittain kylvetty. Karjan ja
työvoiman puute vaikeutti viljelysten hoitoa ja
kalastus pysähtyi melkein täydellisesti ulkomaisen
tuonnin varassa olleen suolan puutteen vuoksi.
Suomen kaupankäynti oli melkein pysähdyksissä,
koska omistava porvarisluokka oli paennut Ruot
sun. Venäläisten käskyn mukaisesti oli kaikki kau
pankäynti Ruotsin ja Suomen välillä lopetettava,
joskaan tätä laitonta kauppaa ei kyetty kokonaan
estämään. Koko Suomen 1 600-luvulla syntynyt
vähäinen teollisuus oli muutamia rautaruukkej a
lukuunottamatta täydellisesti pysähdyksissä ison-
vihan ajan.’°7

Ruotsin vallan aikainen ruotuvelvollisuus
jatkui ns. manttaalimiesten otossa. Sekä rusthollit
että ruodut olivat velvollisia asettamaan Venäjän
armeijaan jalkamiehiä, jotka koottiin ensin Pieta
riin ja vietiin sieltä myöhemmin keisarikunnan
etelärajalle, jossa uhkasi sota Persiaa vastaan. Kai-
kista rasituksista tämä ihmisvero oli ehkä vaikein
ja tuskallisin suorittaa, ja monet epätoivoiset teot,
piilottautumiset ja karkaamiset kuvastavat isonvi
han aikaisen suomalaisen väestön aseetonta taiste
lua ylivoimaa vastaan. Näitä manttaalimiehiä otet
tim venäläisvallan aikana kaikkiaan noin 2000,

joista vain nelisensataa palasi rauhan tultua ko
tim. Muut olivat jääneet sille tielleen palvelles
saan tsaarin armeijassa.’°8

Venäläismiehittäjien ongelmat eivät päätty
neet Suomen valloittamiseen. Heidän piti jatku
vasti puolustautua ruotsalaisten mahdollisen vas-
tahyökkäyksen varalle, piti kukistaa valloitetuilla
alueilla esiintynyt vastarinta ja lisäksi vielä huol
taa omat joukkonsa. Pitääkseen Suomen väestön
tiukasti ohjaksissaan venäläiset katsoivat parhaak
si keinoksi kovan terrorin ja väkivallan, mikä oli
toisaalta sekä venäläisille että ajalle ominainen
tapa. Ajan kuluessa venäläisten omien joukkojen
huollosta tuli yhä suurempi ongelma, sillä miehit
täjät eivät luottaneet ruotsalaiseen hallinnolliseen
koneistoon ja niin venäläisten oli perustettava
oma kiinteä organisaationsa päästäkseen hyöty-
mään Suomen niukoista resursseista.’°9

Miehitysajan ensimmäisinä vuosina venäläi
set sotilasviranomaiset olivat korkeimmat viran-
omaiset Suomessa. Alue jaettiin kahteen hallinto-
piiriin, joista itäisemmän hallintokeskuksena oli
Viipuri ja läntisemmän Turku. Aivan alussa rajat
eivät olleet kovin tarkkoja, mutta ajan kuluessa ne
pääsivät vakiintumaan. Itäiseen alueeseen kuului-
vat Viipurin, Savonlinnan ja Käkisalmen läänit ja
läntiseen Uudenmaan, Hämeen sekä Turun ja Po
rin läänit mukaanlukien eteläinen Pohjanmaa. Tä
män jaon ansiosta viranomaisilla oli paljon tehok
kaampi kontrolli maan hallintoon, koska alue oli
jaettu kahteen pienempään osaan. Toinen syy ja-
koon olivat ilmeisesti venäläisten suunnitelmat,
joiden mukaan Viipurin alue tultaisiin mahdolli
sesti myöhemmin liittämään pysyvästi Venäjään.°

Sotilashallinon aikana molempien alueiden
hallintoa hoidettiin samalla tavalla. Korkeimmat
upseerit johtivat hallintoa omilla alueillaan. Va
ruskunnista tehtiin hallintokeskuksia, joista pois-
päin mentäessa venäläisvalta heikkeni asteittain
sitä pienemmäksi mitä kauemmas tultiin. Paikal
liset vallanpitäjät saivat käyttää hyvin itsenäistä ja
laajaa toimintavaltaa. Tsaari Pietari antoi pian
korkeimman päätösvallan suos ikil leen Alexander
Mensikoville, josta näin tuli itäisen alueen ylin
johtaja. Länsiosan maasta sai hallintaansa toinen
tsaarin suosikki, hänen kaukainen sukulaisensa
yliamiraali Feodor Apraksin. Mensikov ja Aprak
sin eivät itse varsinaisesti johtaneet hallintoa pai
kan päällä Suomessa, vaan he lähettivät käskynsä
maassa olleille ää’

Mensikov, Aleksander
iviensiko ym kerro taan olleen alit lperin so—

keri/eipurin poika ja leivoksien kaupustelija.
Hän oli Pietarin ystäviä jo tämäti Preobraz
jenskojessa oleskeliin ajoilta, ja tsaari korotti
hänet sittenirnin kerta toisensajälkeen lopulta
aina ruhtinasarvoon asti. Mensikov oli ovelaja
osasi mukautua Pietarin joskus hyvinkin ar
vaamattomiin oikkuihin. ffänjoutui myös syy-
tetyksi i;äärinki,ytöksistä, joistajoku muu olisi
menettänytpäänsä, muttajoista Mensikov sel
visi oveluutensa ansiostaja osatessaan oikealla
tavalla miellyttää tstlari Pietaria. Tsaari antoi
Mensikoville ino ii ia tärkeitä luo tta iii ustoimia,
ja jo ennen Itä-Suomen luovuttamista hän
vastasi Virostaja Inkerinmaasta. iodesta 1714
lähtien hänelle luovutettiin myös Itä-Suomen
ylin johto, ja siellä hän määräsi mm. verot.
!vlensikovin vaikutus Suomessa ei ilmeisesti ol
liii- kovin suuri eikä pitkäaikainen, päin vas-
tom kuin Apraksinin. A”Iensikou hallitsi aliiei
taan lähinnä kirjeillä, ainakaan Suomessa hän
eijuurikaan u”2Mensikor kohosi Ve
niijällä huomattavaan asemaanja toimi erääs
sä vaiheessa jopa koko valtion kakkosmiehenä
tsaarinjälkeen. Pietari Suuren kuoleman jäi-
keen hän leskikeisarinna Katariina 1:n aikana
oli itse asiassa Veniijän hallitsija.

Länsi-Suomessa päällikkönä ja ylimpänä vir
kamiehenä toimi ruhtinas Mihail Golitsyn. Häntä
on perinteisesti tutkimuksessa pidetty hyvänä ja
taitavana päällikkönä. Hänen kerrotaan olleen ys
tävällinen ja ymmärtäväinen sekä omia alaisiaan
että suomalaisia kohtaan. Tsaari luotti hänen neu
voihinsa enemmän kuin kenenkään muun, mistä
johtuen hän sai erityisen korkean aseman miehi
tysjoukoissa. Uusimmassa tutkimuksessa Golitsy
nia ei enää ole täysin vapautettu vastuusta kaikista
hänen hallintoaikanaan tapahtuneista kauheuksis
ta.1’3

Koska maassa oli paljon eritasoisia venäläi
siä upseereita ja hallintosuhteet olivat monella
tavalla epäselvät, ei Golitsynin auktoriteetti ulot
tunut kovinkaan kauas hänen hallintokeskuksensa
ulkopuolelle. Toisaalta on hyvin vaikea selvittää,
kenen käskystä jotain on tehty tai kenen vastuulla
jokin tietty tapahtuma on tarkkaan ottaen ollut.
Yleisesti ottaen Golitsyn kykeni olemaan lempeä

ja ymmärtäväinen vain sellaisissa tapauksissa, joissa
ei ollut mitään rikollisuuteen viittaavaa. Muun-
lainen käytös olisi sekä suomalaisella että venäläi
sellä puolella tulkittu heikkoudeksi, mikä olisi
entisestään vaikeuttanut maan oloja ja toisaalta
heikentänyt Golitsynin omaa asemaa. Jotkut Go
litsynille kirjoitetut valitukset osoittavat, että hän
ei juurikaan välittänyt, vaikka Suomesta käsin
pidettiin yhteyksiä Ruotsiin eikä suhtautunut kiel
teisesti kansan taholta tulleisiin ehdotuksiin, joita
toteuttamalla hän hyötyi myös itse. Niinpä hänen
kerrotaan tokaisseen Vehmaan kirkkoherralle, et
tei kirjeiden lähettäminen Ruotsiin haitannut mi-
tään, “koska minä en lainkaan välitä enkä pelkää
mitä Tukholmassa tapahtuu” . Kun jotkut suoma
laiset naiset anoivat häneltä oikeutta tulla kaste
tuksi ortodoksiseen uskoon sillä tekosyyllä, että
he olivat muka menossa naimisiin venäläisten so
tilaiden kanssa, hän määräsi näille raipaniskuja
tarkistettuaan heidän väitteensä paikkaansapitä

Alexander Mensikov (1 670-1 729). - Kuva VenA.
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Golitsyn, Mihail
c;o/its’ii yiityi vanhan liettualaisen ruhti

nassuvun jäsenenä 1. 1 1. 1675. Nuorta ruhti
nasta kasvatettiin huolellisesti Iänsieurooppa
laiseen henkeen. Golitsyn antautui sotilasuralle
jo 12-vuotiaana, ja hän oli sittemmin mukana
kaikissa Pietari I.n ktmissä sodissa kehittyen
erääksi tsaarin parhaista sotapääliiköistä. Go
litsyn aloitti uransa Azovassa 1696, oli sitten
niitkana kukistamassa streltsien kapinaa tvfos
kovassaja kun suuri Pohjan sotapuhkesi, hän
oli mukana kaikissa sen vaiheissaja enimmäk
seen kaikissa sen ratkaisevimmissa taisteluissa.
Golitsyn oli jo Narvassa 1 700, jolloin hän
haavoittui; valloittiimassa Pähkinälinnaa 1702
- va/loitus oli suurimmaksi osaksi hänen an
siotaan; samoin Nevanlinnan ja Narz’an vai-
loituksissa 1703ja 1704;ja myöhemmin Bal
tiassa, Liettuassa ja Ukrainassa. Venäläisten
voitto Ljesnajan luona 1 708 oli etupäässä Go
litsynin aikaansaama, ja Pultavassaja Perevo
lotshnajassa 1 709 Golitsyn niinikään taisteli
Ruotsi-Suomea vastaan. Sodan kestäessä Golit
syn oli jatkuvasti kohonnut sotilasarvoissa ja
Ljesnajan voiton jälkeen hän oli noussut jo
ken u116

Kun venäläiset aloittivat Suomen valloi
tuksen 1 71 0 Viipurin piirityksellä, oli Golitsyn
jälleen mukana. Sitten hän seurasi Suomeen
1713 hyökkääviä venäläisiä joukkoja ja otti
ansiokkaasti osaa Pälkäneen Kostianvirran tais
teluun lokakuussa 1713. Hän oli sen 6000-
miehisen osaston päällikkö, joka lähti lautoilla
kiertämään Mallasvettä pitkin päästäkseen
suonialaisten selustaan —ja ratkaisi sillä taiste
lun. Tämän huomattavan voiton jälkeen Go
litsyn nimitettiin Länsi-Suomessa taistelevien
venäläisten maajoukkojen ylipäälliköksi. Ruh
tinas Golitsynia kuvataan urhoolliseksi, rehel
liseksi ja oikeamieliseksi soturiksi, joka lem
peän kohtelunsa takia saavutti sotamiestensä
luottamuksen, m utta esiintyi voitetuillekin
valistuneena ja ihmisystävällisenä. Suomessa
hän pyrki lieventämään kansan kärsimyksiä
yrittäen pitää kurissa upseereidensa ja sota-
miestensä kä)ittäytymistäja suojaamalla asuk
kaita venäläisten väkivallanteoilta. Suomalai
set tu rva utuivatkin häneen luottamuksellisesti
tehden valituksia ja pyytäen verohuojen n tista.

Jos Golitsyn sai tietää väärinkäytöksistä, hän
toimitti tutkimuksenja rankaisi ankarasti syyl
lisiäjopa mestauttamallakin, välittämättä sii
tä, olivatko väkivallantekijät sotamiehiä vai
upseereja. Osoituksena siitä, että hän venäläis
ten mielestä suojeli liiaksikin suomalaisia, on
venäläisten hänelle antama liikanimi “suoma
laistenjumala’Y’7

Eräs Golitsyniin liittyvä tarina kertoo, että
hän olisi antanutjoidenkin suomalaisten mat
kustaa Uppsalanyliopistoon opiskelemaan kor
keamman sivistyksen hankkimiseksi. Tämä
kertoisi suomalaisten sivistystasosta huolehti-
vasta ruhtinaasta. Venizjähän oli koko ajan
sodassa Ruotsin kanssa eli tämän mukaan suo-
malaiset olisivatpäässeet vihollismaahan opis
kelemaan. 118 Golitsyniin liittyy toinenkin mie
lenkiintoinen tarina,jasen mukaan hän lähet
ti vuonna 1715 Pietariin tsaarin nähtäväksi
120-vuotiaan suomalaismiehen. Tsaari oli ent-
täin innostunut miehen tapaamisesta, ja pyysi
häntä jäämään hoviinsa. Mies halusi kuiten

km palata takaisin Suomeen kotiseudulleen,
koska oli tottunut elämään siellä. Tarinan ken-
tonut Peter Henry Bnuce mainitsee kuulleensa,
että mies olisi ollut elossa vielä kuusi vuotta
myöhemminkin eli Uudenkaupungin rauhan
solmimisen aikaan!”9 Golitsynin toiminnan
taustalla vaikutti varmasti tieto tsaani Pietarin
hanrastuksesta keräillä kaikenlaisia enikoisuuk
sia. Pietarilla lienee ollut kiinnostusta pitää
miestä “nttelyesineenä “ muiden kummajais
tensa joukossa.

Rauhan palattua 1721 Golitsyn lähti ve

mättömäksi. Tällaisten kertomusten toden-
peräisyyttä voi toisaalta epäillä, sillä ne ovat lähin-
nä omana aikanaan kiertäneitä anekdootteja. Kan
san silmissä Golitsynia ei kuitenkaan pidetty vas-
tuullisena koviin otteisiin, sillä muuten hänen
jälkimaineensa ei olisi muodostunut niin hyväksi
kuin sittemmin on tapahtunut.”4

Korkeimpana virkamiehenä Golitsyninteh
täviin kuului mm. virkamiesten ja pappien nimit
täminen, ja myös oikeudenhoito oli viime kädessä
hänen vastuullaan. Usein Golitsyn kuitenkin an
toi paikallisille komendanteille oikeuden käyttää
todellista valtaa alueillaan. Tämän johdosta länti
nen puoli maasta jaettiin useisiin pienempiin osiin,
joilla kullakin oli hyvin itsenäinen asema. Golit
synilla itsellään oli valvonnassaan Varsinais-Suomi
ja Satakunta.”

Miehitysvuosien alussa Suomen papistoa
käytettiin kotimaisena avustajana, koska kirkko
oli yksi niistä harvoista instituutioista, jotka toi-
mivat edes jotenkuten. Venäläiset vaativat pappe
ja mukaan hallintotehtäviin ja edellyttivät, että
nämä auttoivat heitä sekä kyyditysten järjestämi
sessä että varsinkin erilaisten maksujen ja verojen
kantamisessa. Venäläiset odottivat myös, että pa
pit noudattivat viivyttelemättä ja nurisematta hei-
dän käskyjään ja kutsujaan. He eivät muutenkaan
kunnioittaneet papillista arvovaltaa, vaan käsitte

näläisten joukkojensa mukana Suomesta. Ve
ntijällä hän kohosiyhä korkeampiin sotilasase
mun, ensin sotamarsalkaksi 1724 ja sota-
kollegion presidentiksi 1730. Keisaninna An
nan astuessa valtaistuimelle 1730 hän yritti
yhdessä veljensä kanssa saada Veniijälle perus-
tuslaillisen hallitusmuodon. Hän kuitenkin
epäonnistui, joutui epäsuosioon ja välttyi ii-
meiseltä kuolemantuomiolta ainoastaan sen
johdosta, että kuoli samana vuonna
10. 12. 1730.120

livät monia pappeja kurittaen ja halventaen. Myö-
hemmin verot kerättiin nimismiesten ja voutien
toimesta, ja näillä kaikilla oli vastuullaan oma
alueensa. Virkamiehet olivat henkilökohtaisesti
vastuussa siitä, että verot todella kerättiin, minkä
ansiosta kaikki suorittivat tehtävänsä. Itä-Suomes
sa olot järjestettiin aluksi samalla tavalla kuin
lännessäkin, mutta kun Länsi-Suomessa siirryttiin
siviilihallintoon, idässä sotilaallinen hallinto jat
kui. Perustettiin Viipurin komendanttikunta, joka
alkoi vähitellen hallinnollisesti orientoitua kohti
Inkerinmaata ja Viroa. Näin tuli esille alueen
tärkeys Pietarin alueen turvallisuuden varmistaja
na. Tämä Viipurin komendanttikunta oli hyvin
suuri, se kattoi koko Itä-Suomen ja Karjalan kan
naksen.’2’

Sotaväen majoitus, huolimattomuudesta tai
tahallisuudesta syttyneet tulipalot, ryöstöt ja kirk
koihin kohdistunut vandalismi sekä autioiksi jää-
neiden maatilojen ja muun omaisuuden epäselvät
omistusoikeudet aiheuttivat suurta tuhoa sota-
vuosien ja niitä seuranneiden miehitysvuosien ai
kana. Ainoakaan kaupunki ei säästynyt ainakin
jonkinasteiselta hävitykseltä, ei juuri ainoakaan
kirkko. Johtavan yhteiskuntaluokan puuttuminen
tuntui kipeältä sekä isonvihan aikana että väestön
myöhemmin vähitellen palatessa takaisin hävitet
tyihin 123

Ruhtinas Mihail Golitsyn (1675—1730).
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Eurajoen kirkkoherra Lagus122
Kirkonmiesten toiminnasta ison vihan ai

kana lienee tiinutiaatuisin tapaus. joka liittyy
Eurajoen virkaatekevään kirkkoherraan Juha-
na Lagukseen.

Isonvihan aikana, ilmeisestijoskus vuoden
1 71 4 kuluessa, tuli venäläisjoukko ryöstäniään
Eurajoen kirkkoa ja viemään mukanaan sen
kellot. Juhana Laguksen johdolla talonpojat
r))htyivät vastarintaan. Heillä oli tallessa nos
toväkikomppanian aseet ja kirkolla syntyikin
kiivas taistelu. Venäläiset olivat kellotapulissa
ja ampuivat sieltä 25 musketilla, jolloin yksi
talonpoika kaatui ja toinen haavoittui vai-
keasti. Vihollinen joutui kuitenkin lopulta pe
rytymään ja luopumaan kirkon ryöstöstä.

Lagus joutui jälkeenpäin monta kertaa
venäläistenpahoinpitelyn kohteeksi, mutta hän
pysyi toimessaan koko isonvihan ajan ja sai
osakseen seurakuntalaisten jakamattoman kii
tollisuuden ja ihailun. Rauhan tultua seura-
kuntalaiset halusivat Laguksen vakituiseksi
kirkkoherrakseen ja he tekivät siitä anomuk
sen, jossa esittivät mm. seuraavaa:

Läntinen Suomi vapautui sotilashallinnosta vuon
na 1 7 1 7 ja tällöin muodostettiin siviilihallinto
järjestelmä, jonka huipulla oli kenraalikuvernööri.
Hänen alaisuuteensa kuului koko Suomen alue
lukuunottamatta Viipurin komendanttikuntaa.
Eräänä syynä siviilihallintoon voivat olla muutok
set venäläisessä ulkopolitiikassa, sillä pitkään suun-
niteltu suurhyökkäys Ruotsiin päätettiin tuolloin
siirtää myöhemmäksi. Alussa koko Länsi-Suomen
hallinto oli Apraksinin käsissä, mutta vuonna 1719
Venäjän valtiokamarikollegio otti Turun kenraali-
kuvernöörikunnan omaan hallintaansa, eikä esi
merkiksi veroja voitu enää kerätä ilman kollegion
suostumusta. Kamarikollegio vaati tarkastettavak
seen myös vuosien 1717-18 tilit, ja sen alaisuu
teen tuli verojen lisäksi koko elinkeinoelämä. Suo-
messa korkein valta oli kenraalikuvernöörillä tai
maaherralla. Kenraalikuvernööri toimi paitsi maan
ylimpänä virkamiehenä myös Turun alueen laa

“Muuten olisivat kuolleet ruumiimmejää-
neet hautaamattaja lapsemme kasvaneetpaka
noina. Ja on hän partiojoukkojen kautta kirk
koajalla usein vedetty alas saarnastuolista ja
meidän kanssani m e mo n issa t’aaroissa pahoin
pidelty. Kuii he yösydännä tulivat kellojamme
anastamaanja kirkkoa ryöväämään, lähti hän
kohta sanan saatuapappilasta meille avuksi, ja
vaikka vihollinen 25 musketilla ampui kello-
tapulista, täytyi heidän kuitenkinjättää kellot
ja kirkko koskematta, niin että meistä ainoas
taan yksi talonpoika sai surmansa ja yksi pa
hoin haavoittui. Ja myös on hän usein ollut
kovassa vankeudessa, paitsi monta muuta vai-
vaa, joita ei nyt ennätetä luettelemaan.”

Tässäkin tapauksessa kävi valitettavasti niin
kuin yleisesti muuallakin. Papit, jotka olivat
uhrautuneetja asettaneet itsensä vaaraan pysy-
en paikallaan vihollisen miehittäessä maan,
eivätsaaneet esivallan taholta kiitostaja riittä
vää arvostusta, vaan viran saipakoon lähtenyt
kirkonmies Sitomeen palattuaan.

mannina, mutta oli kuitenkin miehitysjoukkojen
komentaj an ruhtinas Golitsynin 124

Kenraalikuvernööriksi tuli ruotsalaissyntyinen
30-vuotias henkivartiokaartin upseeri Gustav Otto
Douglas. Hän oli syntynyt skotlantilaisperäiseen
sukuun vuonna 1687. Dougias oli luonut nopean
uran Kaarle XII:n armeijassa, mutta Pultavan tais
telun (1709) jälkeen hän joutui venäläisten van-
giksi ja hänet vietiin sotavankeuteen Vologdaan.
Siellä ollessaan hän joutui taloudellisiin vaikeuk
sun, mikä osin selittää hänen siirtymisensä Venä
iän palvelukseen vuoden 1 7 1 7 tienoilla. Dougia
sin ura eteni nopeasti myös Venäjän armeijassa.
Toimiessaan kenraalikuvernöörinä häntä pidettiin
pahana tyrannina, ja hänen petollisuutensa entistä
kotimaataan Ruotsia kohtaan herätti myös epä
luuloa. Ankaruudestaan j a kovuudestaan huoli-
matta Dougias sai aikaan huomattavia parannuk
sia verojen keräämisessä ja niiden tasapuolisessa

jakamisessa verovelvollisten kesken, pystyi elvyt
tämään lamassa olleen oikeuslaitoksen ja kir
kollisen hallinnon, sekä loi uusia mahdollisuuksia
täysin keskeytyneelle kaupankäynnille. Ver
rattaessa Dougiasin alaisen Länsi-Suomen oloja
sotilasviranomaisten hallinnassa olleeseen Itä-Suo-
meen kyetään havaitsemaan ainakin jotain positii
vista hänen toiminnassaan. Toisaalta hänen kans
liastaan lähti monia kitkeriä kirjoituksia ja alaiset
joutuivat usein kohtaamaan hänen kovan tem
peramenttinsa. Douglasin mainitaan myös otta
neen väkisin suomalaisia miehiä Venäjän armei
jaan. Ruhtinas Golitsynin kanssa Douglasin oli
vaikea tulla toimeen, samoin kuin myöhemmän
Uudenkaupungin rauhanneuvottelijan Osterman
nin kanssa. Kun Venäjän kamarikollegio otti oh
jat käsiinsä, monia Douglasia itseään hyödyttäviä
liiketoimia tuli julkisuuteen. Uudenkaupungin
rauhan jälkeen Dougias nimitettiin Viron oloista
vastaavan komitean johtoon, ja hän kuoli lopulta
vuonna 1 77 184-vuotiaana yksityishenkilönä Poh
jois-Virossa. Dougias oli Venäjällä ollessaan men
nyt naimisiin toisen venäläisten puolelle siirty
neen ruotsalaisen, kenraalimajuri W.A. von Schlip
penbachin tyttären kanssa.’25

Paikallishallintoa varten kenraalikuvernöö
rikunta jaettiin kolmeen pienempään piiriin tai
laamannikuntaan, joiden määrä nousi nopeasti vii-
teen. Hallinnon johtavia virkamiehiä kutsuttiin
laamanneiksi, mikä on hieman harhaanjohtavaa,
sillä heidän tehtävänkuvansa muistutti enemmän-
km maaherran toimintaa. Piirijako noudatti mo
nessa suhteessa ruotsalaista läänijakoa, joskin pie
nin muutoksin. Varsinais-Suomi muodosti Turun
piirikunnan ja Satakunta Porin piirikunnan. Ve
näläiseltä puolelta ei suhtauduttu kovin tarkasti
hallinnon muodostamiseen, tärkeintä oli järjestel
män toimivuus, eivät sen toiminnan yksityiskoh
dat. Niinpä Dougias noudatti entisten ruotsalais
ten maaherrojen toimintatapoja, koska alemmalla
tasolla toimivien kotimaisten virkamiesten uskot
tim työskentelevän paremmin aiemman tutun jär
j estelmän mukaan . Kenraalikuvernöörin kanslias
sa työskenteli kahdesta sihteeristä, kamreerista,
kääntäjästä, rahastonhoitajasta ja kansiistista koos
tuva

Piirikunta jaettiin vielä pienempiin aluei
sun, ja kukin vouti huolehti niistä pitäjistä jotka
olivat toistensa naapureita. Tavallisesti tällainen
voutikunta koostui kolmesta tai neljästä pitäjästä.
Esimerkiksi Turun piirissä oli yhdeksän voutikun

taa ja Porin piirissä yksitoista. Voutien alaisuudes
sa toimivat samat virkamiehet kuin aiemminkin:
nimismiehet, pitäjänkirjurit sekä silta- ja jahti
voudit. Pappien työpanosta tarvittiin jatkuvasti
vähemmän, kun voudit alkoivat huolehtia veron-
kannosta. Vähemmän vaurioituneissa kaupungeis
sa toimi yleensä maistraatti niin kuin ennenkin.
Suuri osa niiden
heidät oli pakko
pahtui ilmeisesti

Viivojen selitykset:

jäsenistä oli tosin paennut, ja
korvata uusilla. Rekrytointi ta
jäljelle jääneiden porvarien kes

—.— .— Suomija Käkisalmen lääni

Turun kenraalikuvernöörikunnan ja
Viipurin komendanttikunnan välinen

— - — - — Veniijän amiraliteetin hallitsema alue

Kenraalikuvernöörikunnan eri piirien
rajat

- Vuoden 1721 raja.

Lähde: Ockuperat område 1983.

Siirtyminen siviilihallintoon

.%

‘ Oq—e/

Kartta venäläisten hallintoalueista Suomessa vuo
desta 1717 lähtien. 1. Turun piiri 2. Helsingin
piiri 3. Hämeenlinnan ja Porvoon piiri 4. Porin
piiri5. Vaasanpiiri 6. Viipurin komendanttikun-
ta.

raja
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kuudesta. Maistraattien päätehtävänä oli veron-
kannosta huolehtiminen. Vuonna 17 17 tapahtu
nut siviilihallintoon siirtyminen ei kuitenkaan
tuonut suurta helpotusta miehitysjoukkojen
harjoittamaan sortoon, vaan sotilasviranomaiset
pyrkivät hyödyntämään myös siviilihallintoa voi-
dakseen ylläpitää kuuliaisuutta ja kunnioitusta
kansan 127

Sotilashallinnon aikana kaikki korkeimmat
virkatehtävät olivat venäläisten komendanttien
hallussa. Kun siviilihallinto sitten muodostettiin,
haluttiin hallintokoneiston muistuttavan mahdol
lisimman paljon maassa aikaisemmin ollutta ja
tuttua ruotsalaista järjestelmää. Laamanneiksi va
littiin baltialaisia aatelismiehiä, jotka olivat aikai
semmin olleet ruotsalaisten viroissa ja tunsivat
siksi ruotsalaisen järjestelmän. He osasivat ruotsia
ja pystyivät oppimaan nopeasti myös suomea. Ke
nelläkään ei kuitenkaan ollut kovin suurta intoa
ryhtyä laamanneiksi tai voudeiksi venäläisten pal

Henkilötietoja laamanneista’3°
Laamannin virka ei ollut helppo, sillä siinä

joutui olemaan vaikeissa olosuhteissa kahden
tulen välissä. Toisaalta on myös ilmeistä, että
venäläisten tekemät henkilövalinnatkaan ei-
vät olleet tysin onnistuneita. Yhteisenä piir
teenä kaikilla laainanneilla oli se, että he olivat
baltialaista aatelia ja että heidän upseerin-
u ransa Ruotsi,i armeijassa o Ii päättynyt suuren
Pohjan sodan alkuvuosina. Heidän elämän-
vaiheistaan on niukalti merkintöjä sodan aIka-
misen jälkeen.

BerndtJohan v. Tiesenhausen oli kapteeni-
na de la Gardien liiviläisessä jalka-
väkirykmentissäja erosi vuonna 1 703. Majuri
Martin Brummer palveli Uudenmaan jalka-
väkirykmentissä, kunnes hänetpidätettiin Rii
kassa 1 709 ja lähetettiin vangittuna Tukhol
maan. Hänet myös erotettiin Iaamannin viras
ta. Karl Gustav Lilliefelt oli kapteeni Liewenin
liiviläisessä jalkaväkirykmentissä. Hän erosi
vuonna 1705ja oli Iaamannina myös Virossa.
Georg Fromhold von Essenistä ei ole löytynyt
varmoja tietoja, hänen nimeään ei ole Kaarle
XII.. n upseeriluettelossa.

Maan väkiluku, joka varovaisten laskelmien
mukaan oli ollut ennen suuria kuolonvuosia jon-
km verran yli 400 000, oli isonvihan aikoina
tuskin 200 000. Nälkävuosien aiheuttaman suu-

velukseen, koska he joutuivat olemaan henkilö-
kohtaisesti vastuussa esimerkiksi veronkannon toi-

128

Eri alueiden laamanneina toimivat siviilihal
linnon aikana seuraavat henkilöt’29

-Porvoon alue: Berndt Johan von Tiesenhausen
(17 17-2 1).

-Helsingin ja Porin alue: aluksi vain yksi laa
manni, Martin Brummer (1717-19), ja myöhem
min Helsingin alueesta huolehti Karl Gustav Lii-
liefeit (1719-21). Lilliefeit toimi myös kenraali-
kuvernöörin sijaisena kun Douglas vieraili ulko-
mailla.

-Porin aluetta hallitsi 1719-21 Georg From
hold von Essen

-Vaasan alue: ensin Otto Johan von Tiesenhau
sen (1717-18), sitten Joakim Schmiedefelt (17 18-
20). Lopuksi liiviläinen Wolmar Adolf Stackel
berg (1720-2 1).

Otto Johan von Tiesenhausenin sukutau
lusta löytyy merkintä “unmiindig” eli holhouk
senalainen. Hän oli kuitenkin toiminut kap
teenina Kaarle XII:n armeijassaja Vaasan his
torian mukaan häntäpidettiin hyvänäja tasa-
puolisena laamannina. Christian Joackim
Schmiedefrlt oli ratsumestari Turun läänin rat
su väkirykmen tissä, ku n nes sai ero n saira iiden
takia vuonna 1703. Hän palveli kuitenkin
vielä myöhem m in inajurin arvoisena vuonna
1 706. Hänet erotettiin laamanninvirasta “poh
jattoman “ omanvoitontavoittelunja mielen vi-
kaisuuden tähden, hän raateli rintansa parta
veitsellä ja kuoli saamiinsa vammoihin heti
Uudenkaup u ngin rauhansopimuksen jälkeen
2. 1 0. 1 721. Schmiedefrltin ensimmäinen puo
liso oli piispa Johannes Gezeliuksen tytär.

Wolmar AdolfStackelberg oli vänrikkinä
Iiiviläisessä jalkaväkirykmentissä 1 700. Hän
saavutti hyvät suhteet lääninsä väestöön, niin
että häntä pyydettiin jäämään virkaansa myös
rauhanteon jälkeen. Ruotsin hallitus eli valta-
neuvosto ei tähän kuitenkaan suostunut.

ren väestönkadon lisäksi olivat tulleet sodan aikai
set kulkutaudit, joista hävittävin oli vuoden 1710
rutto sekä kymmenientuhansien suomalaisten jou
tuminen Venäjälle. Vaikka osa heistä rauhan tul-

Voidakseen huoltaa joukkojaan Suomessa miehi
tyksen aikana venäläisille oli ensiarvoisen tärkeää
saada järjestettyä organisoitu verotuskäytäntö. Saa-
dakseen tehokkaimman hyödyn Suomen resurs
seista venäläiset vaativat veroja osittain rahana,
osittain viljana. Aina vuoteen 1 7 1 7 saakka verotus
oli järjestetty venäläisten kannalta puutteellisesti.
Kun venäläinen siviilihallinto samana vuonna as
tui voimaan, alettiin myös verojen kirjaamiseen
vaatia suurempaa tarkkuutta. Venäjällä vuonna
1 7 1 9 perustetun kamarikollegion eräänä tehtävä-
nä oli tarkastaa juuri verojen kirjanpitoa)32

Ruotsalainen, ennen suurta Pohjan sotaa
käytössä ollut verotusjärjestelmä oli ollut hyvin
monimutkainen. Kun ruotsalaiset itsekin näkivät
sodan 1 600-luvun lopulla olevan joka tapauksessa
tulossa, väestölle määrättiin ylimääräisiä veroja
valtion sotatalouden kohentamiseksi. Valtiovalta
keksi yhä nerokkaampia verotusmuotoja. Tulisijo
jen verotus oli ennestään tuttua, mutta vuonna
1 7 1 2 pantiin verolle myöskin miesten peruukit ja
naisten tukkanauhat. Ja myöhemmin, aina kun
venäläiset olivat vallanneet jonkin alueen Suomes
ta, yksi heidän ensimmäisistä toimenpiteistään oli
verotuksen järjestäminen. Kun koko maa oli val
loitettu ja miehitetty venäläisten toimesta, alet
tim muodostaa järjestelmällisempää verotuskäy
täntöä. Papit saivat tehtäväkseen laatia luetteloita
seurakuntiensa kylistä ja maatiloista, ja niihin
merkittiin myös maanomistajien varallisuus, eri-
tyisesti kylvöalan suuruus sekä hevosten, härkien
ja karjan määrä. Listat käsittivät myös kuninkaan-
kartanoita ja rälssitiloja, joita verotettiin samalla
tavalla kuin muitakin tiloja. Ainoastaan pappilat
oli vapautettu veronmaksusta.’33

Pitäjät oli jo Ruotsin vallan aikana jaettu
verotuskokonaisuuksi in , j oita kutsuttiin mant
taaleiksi. Jokainen manttaali maksoi yhtä suuren

veromäärän, mutta tilojen lukumäärä vaihteli
manttaaleittain riippuen niiden suuruudesta ja
maksukyvystä. Turun j a Porin laamannikunnassa
manttaalia kohden oli 4-6 tilaa. Veroista tärkein
oli ns. kontribuutio eli sotavero, joka maksettiin
osittain rahana ja osittain viljana. Vuonna 1713
ruhtinas Mihail Golitsyn määräsi kontribuution
suuruudeksi kutakin manttaalia kohden neljä tyn
nyriä 14 kappaa (687 litraa) kauraa, 8 kappaa (37
litraa) ryynejä tai papuja ja 40 leiviskää (340 kg)
heinää sekä 60 kuparitaalaria. Vuosina 1714 ja
17 1 5 vero oli samansuuruinen, kunnes vuonna
1 7 1 6 yliamiraali Apraksin määräsi kontribuutioksi
6 tynnyriä (934 litraa) ruista ja 12 venäläistä
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Siviilihallintoon siirtymisen perimmäinen
syy oli tehokkaamman verotuksen tarve. Päävero
tusmuotona oli vuonna 1 7 1 7 edelleen kontribuu
tio. Sen suuruudeksi määrättiin 8 ruplaa rahana ja
6 tynnyriä 23,5 kappaa (yhteensä 1042 litraa)
ruista manttaalia kohden, ja nämä määrät säilyivät
samansuuruisina rauhaan saakka.’35 Vilja kerät
tim makasiineihin Turkuun, Helsinkiin, Hämeen-
linnaan tai Vaasaan, ja rahat vietiin kenraalikuver
nöörikunnan kansliaan Turkuun, jossa kamreeri
Juhana Schmidt tai kassanhoitaja Eerik Curling
ottivat ne vastaan. Manttaalilistojen mukaan Tu
run kenraalikuvernöörikunnassa oli vuosina 1 7 17-
18 noin 2500 manttaalia. Kontribuution suuruu
deksi tuli täten 19 995 ruplaa ja 16 950 tynnyriä
(noin 2,6 miljoonaa litraa!) viljaa vuosina 1717 ja
17 18. Jos koko summa laskettaisiin rahassa, kont
ribuution arvo olisi ollut 53 895 ruplaa.’36

Kaupunkeja verotettiin tiettyjen määrätty-
jen summien verran, jotka olivat riippuvaisia por
variston varallisuudesta ja kaupasta. Tämä kau
punkien kontribuutiomaksu oli vuosina 1717 ja
1718 yhtä suuri eli yhteensä 2420 rupiaa, ja tästä

tua palasikin kotiin, oli enemmistö kuitenkin jää-
nyt matkalleen: Euroopan eri taistelukentillä kaa
tuneet suomalaiset, sotavankeudessa kuolleet up
seerit ja sotilaat, vapaaehtoisesti Venäjälle lähte
neet ja väkisin sinne viedyt. Kun lisäksi otetaan
huomioon Ruotsiin pysyvästi jääneet suomalaiset

sekä vihdoin kaikki sodan rasituksiin ja sen seura-
uksiin kotimaassa kuolleet, tuntuu pikemminkin
ihmeelliseltä, että edes toistasaataa tuhatta suo-
malaista oli elossa kaikkien niiden kokemusten
jälkeen, mitä isonvihan aika oli Suomelle merkin-
nyt.’3’

Venäläisten verotusjärjestelmä ja veronkanto
Turun alueella
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Turun piiri maksoi 1400 rupiaa. Vuonna 1718
Turku maksoi korotuksen jälkeen kontribuutiota
1000 rupiaa ja Uusikaupunki 300 rupiaa. Kau
punkien maksettavaksi määrätty veromäärä jaet
tim asukkaitten kesken siten, että kullekin mää
rättiin veroäyriosuus varallisuutensa mukaan, ja
palvelijatkin maksoivat osansa. Kaupungit jaet
tim veroalueisiin, joissa joku tehtävään valittu
porvari huolehti veronkannosta. Pormestarit oli-
vat vastuussa koko kaupunkien verojen keräämi
ä137

Apraksinin määräyksen mukaisesti vuodes
ta 1717 lähtien kannettiin ns. rehu- tai muonave
roa, joka oli huomattavasti raskaampi kuin kont
ribuutio. Rehua tarvittiin venäläisen miehitysar
meijan hevosille. Rykmenttien komentajat kään
tyivät tavallisesti ensin Golitsynin puoleen, joka
määräsi veroalueet, jonka jälkeen kenraalikuver
nööri Douglas määräsi halutun rehun määrän.
Esimerkiksi vuonna 1 7 1 7 rehuveron suuruudeksi
tuli rahassa laskettuna 97 977 ruplaa, mikä oli
lähes kaksi kertaa niin suuri kuin kontribuutiove
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Paitsi rykmenttien kautta, Apraksin ja muut
korkeat upseerit seurueineen saivat lisäksi omat
päivämaksunsa. Yhden päivämaksun suuruus oli
rahassa 1 1 ,2 ruplaa, ja Apraksin sai koko Turun
kenraalikuvernöörikunnasta 67 2 0 ruplaa vuonna
1 7 1 8 . Rykmentit ja upseerit perivät päivämak
sunsa niistä pitäjistä, jotka heille oli osoitettu.
Talonpojat eivät kyenneet tuottamaan kaikkea
määrättyä kauraa, koska sitä viljeltiin Suomessa
vain pieniä määriä. Sen takia upseerit saivat usein
päiväannoksensa rahana. Kauran tilalla voitiin toi-
mittaa myös ohraa, tynnyri ohraa vastasi kahta
tynnyriä 139

Näiden pääverojen lisäksi vuosittain vaadit
tim myös monia muita veroja. Eräs tällainen oli
ns . kuvernementtivi rkakunnan palkka, j ota Doug
las Apraksinin määräyksestä peri itselleen ja vir
kamiestensä palkaksi. Myös tullilaitos toimi huo
limatta kaupankäynnin suhteellisen pienestä mää
rästä. Pikkutulli, jota maksettiin kaikista kau
punkeihin tuotavista tavaroista, määrättiin elo-
kuussa 1717. Myös isotulli tai meritulli, jota
peri ttiin ulkom aantavaroista , määrätti in samana
vuonna. Tullikirjureiden päiväkirjojen ja erityis
laskelmien mukaan tullia kerättiin 619 ruplaa
vuonna 1717 ja 4638 rupiaa vuonna 1718.’°
Lisäksi eri alueilta kerättiin monia tilapäisveroja,
ja niiden ohella väestön täytyi toimittaa rykmen

teille ruokatavaroita, kuten voita, juustoa, ryynejä
ja teuraseläimiä. Venäläiset ottivat sadon niiltä
autioiksi jääneiltä tiloilta, joiden pellot oli kui
tenkin viljelty. Eräs tilapäinen, vuodesta 1718
lähtien paljon rasitusta tuonut vero oli Ahvenan
maan rauhanneuvottelujen varustaminen. Erilai
sia tarve-esineitä ja ruokatavaroita vaadittiin väki-
sin ja osa niistä korvattiin rahalla. Kaikkien näi
den maksujen lisäksi väestö joutui hoitamaan kyy
dityksiä, majoituksia ja muita palveluja, joita ve
näläinen sotaväki Suomessa vaati.’4’

Turku oli isonvihan aikana tärkeää aluetta.
Turun kaupunki oli kenraalikuvernementin
hallintokeskus. Koska kenraalikuvernööri Doug
las oli samalla Turun piirin laamanni ja johti
paikallista hallintoa, hän kykeni valvomaan, että
piirin verotus hoidettiin hyvin tarkasti. Vuonna
1 7 1 7 piirin veronkannosta huolehti yhdeksän vou
tia ja kolme pappia. Douglas itse kutsui voutejaan
kruununvoudeiksi, eikä näillä ollut voudintoimen
sa lisäksi mitään muuta ammattia. Jos voudit
laiminlöivät rehuveron toimittamisen venäläisille
joukoille, heidät tuomittiin maksamaan sakkoja
ja erotettiin voudin tehtävistä. Joskus Dougias
vaati kaikkia vouteja yhteisesti hoitamaan vero-
jenkeruun loppuun asti. Venäläisten tekemän
manttaaliluettelon mukaisesti veronkerääjien kes
ken jaettiin alueet, joita esimerkiksi vuonna 1718
hoitivat Eric Fingerroos (Vehmaa), kappalainen
Gabriel Salonius (Uusikirkko ja Uusikaupunki),
kappalainen Pietari Boelius (Laitila) ja pastori
Strandman 142

Kamreeri Schmidtin ja kassanhoitaja Cur
lingin kuiteista käy selville, että voudit ja papit
kykenivät erittäin hyvin keräämään kaiken sen
minkä vaadittiinkin, ja tämä onnistui varmasti
Douglasin harjoittaman tiukan valvonnan takia.
Esimerkiksi veronkerääjä Forstenin alue jaettiin
vuonna 1 7 1 8 pienempiin osiin, jotta veronkanto
tulisi tehokkaammaksi kuin edellisenä vuotena.’43

Verojen kannossa noudatettiin suurta anka
ruutta, sillä venäläisten sääntönä oli, ettei rästejä
saanut ilmaantua. Veronkantajat olivat niistä itse
henkilökohtaisesti vastuussa, lähinnä siis starostit
eli vanhimmat, joiden tehtävänä oli koota verot
manttaalinsa muilta talonpojilta. Alussa veronke
ruun suorittaneiden pappien tilalle saatiin myö-
hemmin varsinaisia vouteja, joiden apuna toimi-
vat myös nimismiehet. Kaupungeissa taas maist-
raatin jäsenet, etupäässä pormestarinviran hoita
jat, olivat vastuussa verojen ottamisesta. Laaman

nit puolestaan velvoitettiin huolehtimaan siitä,
että voudit ja pormestarit hankkivat ne kukin
omasta piiristään, ja viime kädessä täytyi kenraali-
kuvernöörin vastata koko kenraalikuvernöörikun
nasta tulevista veroista. Ankarista käskyistä huoli-
matta verojen keräys kävi joskus vaikeaksi, jolloin

Isoviha on Suomen historiassa poikkeuksellinen
ajanjakso siinä mielessä, ettei koskaan ennen eikä
myöskään koskaan sen jälkeen maasta ole muutta
nut suhteellisesti niin paljon väestöä pois sodan
tieltä.’45 Pakolaisuus oli muodostanut jo suuren
Pohjan sodan alkuvuosina vakavan ongelman, kun
Itämerenmaakunnista virtasi pakolaisia, erityises
ti inkeriläisiä Itä-Suomen kaupunkeihin. Kun ve
näläiset valloittivat Viipurin ja Käkisalmen vuon
na 1710, alkoi varsinainen pakolaisuus myös suo-
malaisten osalta kohti länttä. Ihmiset olivat enem
män peloissaan venäläisten kuin muiden tiedetty-
jen vihollisten takia, ja tämä johtui vielä tuoreessa
muistissa olevista venäläisten menettelytavoista
edellisissä sodissa sekä venäläisten osoittamasta
julmuudesta varsinkin sodan ensi vuosina Itäme
renmaakunnissa. Puheet venäläisten hirmuteoista
kulkivat pakolaisten edellä saattaen ihmiset kau
hun valtaan. Toisaalta myös puolustuksen kannal
ta vihollisen tieltä väistymistä pidettiin tarpeelli
sena, koska siten ehkäistiin viholliselta elintarvik
keiden ja muiden tarpeellisten varusteiden saanti.
Ihmiset eivät myöskään halunneet oman etunsa
vuoksi olla vetäytyvän ruotsalaisarmeijan tiellä.
Niinpä pakolaisvirrat suuntautuivat länteen ja
pohjoiseen. Pakolaisuus Suomesta Ruotsiin kiih
tyi kesällä 1713, jolloin venäläiset nousivat mai
hin ä’46

Pakolaisuuden eräänä taustatekijänä oli ku
ninkaan määräys. Jo Helsingin polttamisen yh
teydessä sovellettu “poltetun maan taktiikka” oli
nimittäin peräisin kuningas Kaarle XII:n vuonna
171 1 antamasta määräyksestä, jonka mukaan si
viiliväestö oli vaadittava poistumaan ravaroineen
uhatuilta alueilta ja jättämään maa autioksi jäI-
keensä, ettei vihollinen voisi saada mitään elatuk

‘47

alkoi sadella erilaisia muistutuksia ja varoituksia.

Jollei veroja sittenkään saatu voutien tai muiden
viranomaisten toimesta kokoon, lähetettiin hei-
dän avukseen sotilaita. Näitä mainitaan aina ol
leen saatavil la, kun veronkeruussa tarvittiin
apua. 144

Silminnäkijäkuvaus professori Lauri Tammeli
nilta: “Vielä kaikuu korvissani se huuto ja valitus,
huokaus ja vaikerrus, mikä teillä ja metsissä kuu-
lui; vanhoja ja sairaita vedettiin reillä ja purilailla;
pienet imeväiset lapset parkuivat äitiensä rinnoil
la; suuremmat lapset olivat sidottuina kärryihin ja
hevosiin; raskaina olevat naiset synnyttivät met
sissä; kaikki ihmiset olivat sellaisen parkunan,
hämmennyksen, pelon ja vavistuksen vallassa, että
kivikovankin sydämen täytyi siitä heltyä ja antau
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Aluksi pakolaiset etsiytyivät länteen ja pohjoi
seen eli lähinnä Pohjanmaalle. Ihmiset ottivat
mukaansa kaiken arvokkaan omaisuutensa, mistä
johtuen matkanteko oli usein hyvin hidasta. Kir
konkellot ja muut arvoesineet kätkettiin turvalli
sun paikkoihin, usein ne haudattiin yksinkertai
sesti maan alle. Pakomatka Ruotsiin tapahtui kah
ta eri reittiä. Lyhyempi ja yksinkertaisempi oli
purjehtia ensin Ahvenanmaalle. Sieltä voitiin sit
ten jatkaa Ruotsiin, kun se katsottiin välttämättö
mäksi. Osa pakolaisista purjehti luonnollisesti
myös suoraan Ruotsiin. Tätä merireittiä suosivat
lähinnä rannikon asukkaat, joilla oli mahdollisuus
käyttää veneitä. Toinen tie Ruotsiin oli paljon
hankalampi, nimittäin maatie Pohjanlahden ym-
päri. Matka oli pitkä ja koko ajan piti yrittää ehtiä
ennen peräytyvää ruotsalaisarmeijaa. Napuen tais
telun (19.2.1 7 14) jälkeen Pohjanmaalla leimahti
tsaarin antaman hävityskäskyn vuoksi paniikki,
joka kuitenkin hetkeksi laantui ennen kuin venä
läiset seuraavana syksynä toden teolla hyökkäsivät
alueelle. 149

Suomesta isonvihan aikana lähteneiden pa
kolaisten määrää on vaikea selvittää, mutta eri
yhteyksissä on päädytty 10 000:n ja 20 000:n
välille. Tarkkaa lukua on mahdoton saada selville,

3.3. Pakolaisuus Suomesta isonvihan aikana
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mutta säilyneiden tietojen avulla voidaan esittää
melko tarkkoja laskelmia. Lukumäärän laske
misessa on kuitenkin otettava huomioon useita
seikkoja. Ensinnäkin monet Ruotsiin matkalla ol
leet pakolaiset saattoivat jäädä matkalla saaris
toon, eikä tällaisten henkilöiden määrästä ole pal
joakaan tietoa. Toisaalta Ahvenanmaalta lähti pal
jon väestöä pakoon jättäen saariston melkein tyh
jäksi. Myöskään Ruotsissa olleiden pakolaisten
määrä ei ole aivan selvä, sillä siellä luetteloitiin
vain sellaiset tulijat, jotka joutuivat jollain tavalla
tekemisiin paikallisten viranomaisten kanssa. Näi
den eri näkökohtien yhteisvaikutuksesta on pää-
dytty hyvin todennäköiseltä tuntuvaan noin
20 000 pakolaisen määrään.’5°

Mistä pakolaiset sitten muuttivat ja mihin?
Yleistäen voidaan sanoa, että ihmisiä muutti kai-
kuta niiltä alueilta, jotka venäläiset valloittivat.
Tästä seuraa se päätelmä, että aivan poh
joisimmasta osasta maata pakolaisuus ei ollut mer
kittävää. Vuonna 1 7 1 0 venäläiset valloittivat Suo-
men kaakkoisinta kolkkaa, ja Karjalasta ja Savosta
lähti ihmisiä jo tuolloin. Osa muutti Pohjanmaan
rannikolle saakka, osa vaelsi läheisiin erämaihin ja
rakensi sinne omia piilopirttejään. Varallisuus il
meisesti vaikutti tähän muuttomatkan pituuteen,
lähinnä aateliset ja porvarit muuttivat ensin Län
si-Suomen rannikolle ja sittemmin Ruotsin puo
lelle.’5’

Rannikoilla asuneiden vilkkaaseen muut-
toon löytyi monia syitä. Ensinnäkin heillä oli
ollut enemmän kontakteja ruotsalaisten kanssa.
Toisaalta rannikkoseutujen asukkailla oli mahdol
lisuus käyttää veneitä, eikä liikkuminen veneen
kanssa ollut yhtä raskasta kuin lähteä kulkemaan
pitkiä matkoja maantietä pitkin. Hämeestä etsiy
dyttiin pääasiassa erämaihin. Ihmisillä ei ollut
mahdollisuutta paeta kauemmas, koska venäläis
ten hyökkäys tuli niin nopeasti, eikä ihmisillä
myöskään ollut vaunuja tai vastaavia kulku-
välineitä, joihin irtain omaisuus olisi voitu lasta-
ta.’52

Pohjanmaalta pakolaisuus oli hyvin yleistä.
Ero Etelä-Suomen saaristolaisisiin oli kuitenkin
siinä, että pohjalaisilla oli enemmän aikaa valmis-
tautua pakoon. Sota levisi Pohjanmaalle vasta
vuonna 1714. Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan välil
lä on myös luonnollinen eroavaisuus. Eteläiseltä
Pohjanmaalta pako alkoi jo talvella 1714 Golitsy
nin joukkojen hävittäessä näitä seutuja, kun taas
pohjoisemmista osista muutettiin vasta myöhem

min. Ahvenanmaan saaristosta pakolaisuus oli lä
hes totaalista. Tämä pakeneminen alkoi vuonna
1714, kun venäläiset valtasivat saaret ja jatkui
vielä seuraavanakin vuonna, jolloin venäläisillä oli
koko alue jo hallinnassaan. Ahvenanmaalle jäivät
lähinnä vain sellaiset ihmiset, jotka eivät uskoneet
kykenevänsä elättämään itseään Ruotsissa edes ker
jäämällä. Tällaisia olivat lähinnä sairaat ja van-
hukset. Kökarista ei muutetttu niin suuressa mää
rin, koska se oli sivussa tapahtumien kulusta.
Ahvenanmaan pääsaarelta osa väestöstä muutti
erämaihin kuten muuallakin Suomessa, mutta
mielenkiintoisen yksi tyiskohdan mukaan osa kum
lingelaisista oleskeli Iniössä isonvihan aikana.’53

Tutkimus on kyennyt antamaan jonkinlai
sen kuvan myös pakolaisten sosiaalisesta taustasta.
Yleisesti voidaan todeta, että maaherrat jäivät pai
koilleen niin pitkäksi aikaa kuin mahdollista. Kun
viimeinen maaherra, Pohjanmaan Lorenz Clerk
pakeni lokakuussa 1 7 14, olivat kaikki lääninsih
teerit ja kamreerit jo muuttaneet. Läänintason
virkamiehistä pakeni noin sata. Näistä noin puo
let oli Turun ja Porin läänistä sekä Ahvenanmaal
ta. Lähes yhtä paljon pakeni virkamiehiä Pohjan-
maalta, kun taas muista lääneistä ei paettu näin
suuressa määrin. Alemmista virkamiehistä vain
harva pakeni Ruotsiin. Kun kuningas Kaarle XII
sitten oli neuvonut alamaisiaan pakenemaan, myös
Turun akatemian professorit noudattivat kehoi
tusta. Kaikki yksitoista professoria pakenivat, ja
kaksi heistä kuoli pakomatkan aikana jouduttu-
aan venäläisten vangeiksi Ahvenanmaalla. Nämä
olivat politiikan ja historian professori Johannes
Munster sekä lääketieteen professori Petter Hielm.
Tämän lisäksi pakenivat Turun hovioikeus sekä
maan molemmat tuomiokapitulit.”4

Papiston keskuudessa pakeneminen oli hy
ym tavallinen ilmiö. Eräänä syynä tähän olivat
venäläisten sotilaiden tiukat ja usein raa’at toi-
menpiteet heitä kohtaan. Venäläiset nimittäin oli-
vat sitä mieltä, että luterilaiset papit houkutteli
vat siviiliväestöä tekemään vastarintaa valloittajia
kohtaan. Kun Ruotsin valtaneuvosto huomasi pap
pien muuton lisääntyvän niin paljon, että se hait
tasi jäljelle jääneen väestön jokapäiväistä elämää,
rajoitettiin muuttoa siten, että joka seurakuntaan
oli jäätävä ainakin yksi pappi. Koska lähes kaikki
kirkkoherrat olivat jo muuttaneet, jäi seurakun
tim lähinnä kappalaisia. Yhteensä Suomesta muut-
ti 161 pappia, näistä nelisenkymmentä Varsinais-
Suomesta. Koulunkäynti ei kokenut yhtä suuria

vahinkoja pakolaisuudesta, sillä vain 26 opettajaa
siirtyi emämaan puolelle.’”

Kaupungeissa pakoon lähtemistä lykättiin
yleensä niin kauan kuin mahdollista, ja Turussa ja
Helsingissä ihmisten pakenemista viivytettiin
kunnes lähtö oli ehdottomasti välttämätöntä. Aja-
teltiin, että olisi maalle vahingoksi, jos kauppiaat
ja käsityöläiset lähtisivät jo varhaisessa vaiheessa.
Kun sitten lopulta pakomatkalle jouduttiin lähte
mään, oli monilla niin kiire, että heidän oli pakko
jättää irtain omaisuus jälkeensä. Kaupungeista pa
kenevat olivat lähinnä varakkaita porvareita ja
virkamiehiä. Itä-Suomesta ja Hämeestä ei paen
nut niin paljon tavallista kansaa kuin muualta
maasta. Näiden alueiden rahvas etsiytyi lähinnä
erämaihin . Sitävastoin Turunmaan , Pohjanmaan
ja Uudenmaan rahvaallekin oli aivan tavallista
muuttaa Ruotsiin.’56

Huolimatta siitä, että edellämainitut ihmi
set pakenivat Suomesta, tämä ei luonnollisesti-
kaan tarkoittanut, että jokin alue olisi kokonaan
tyhjentynyt. Miehityksestä tuli vähitellen arki
päivää, monet palasivat takaisin erämaamökeis
tään ja elämä jatkui aivan kuin ennenkin joitakin
poikkeuksia lukuunottamatta. Eräs tällainen oli
virkamiesten pakeneminen, mikä teki normaalin
oikeudenkäytön ja hallinnon hyvin hankalaksi.
Samaan suuntaan vaikutti pappien pakeneminen,
mikä jätti seurakunnat suureen avuttomuuden ti

laan.’57
Kun tarkastellaan pakolaisten sijoittumista

ruotsalaiseen yhteiskuntaan, täytyy huomioida,
että myös Ruotsi oli joutunut kärsimään sodasta.
Varsinaiset sotatapahtumat eivät ulottuneet Ruot
sun saakka kuin vasta 1710-luvun lopulla, mutta
maan talous oli joutunut kokemaan sodan vaiku
tukset jo pitkään. Ne pakolaiset, jotka olivat pur
jehtineet Etelä-Suomesta, saapuivat suureksi osaksi
Tukholman alueelle ja sen lähisaaristoon. Loka-
kuussa 1 7 14 lasketaan pääkaupungissa olleen noin
8000 pakolaista. Tukholmassa oli vakinaisia asuk
kaita tuolloin tiettävästi noin 20 000. Pakolaiset
yrittivät elää pääkaupungissa, mutta hyvin nope
asti he huomasivat, miten kallista siellä oli asua.
Tästä johtuen monet muuttivatkin muihin osiin
maata. Ne pakolaiset, jotka taivalsivat maantietä
pitkin Pohjanlahden ympäri, saapuivat Länsi-
pohjaan. Maakunta oli köyhä, mistä johtuen alu
eella oli vaikeuksia huolehtia lähes 8000 pako-
laisesta. Myös kenraali Armfeltin johtama suoma
lainen armeija majoitettiin Länsipohjaan, mikä

entisestään pahensi tilannetta. Monien pakolais
ten olikin jatkettava etelämmäs, jotta he eivät
joutuisi näkemään nälkää. Kaikki eivät kuiten
kaan edes kyenneet jatkamaan 15

Paenneista virkamiehistä vain Turun hovi-
oikeuden, Turun akatemian, maistraatin ja läänin-
hallituksen sekä Turun tuomiokapitulin virka-
miehet kykenivät jatkamaan työtään ja saamaan
siitä palkkaa. Alemmat virkamiehet eivät usein-
kaan saaneet aiempaa työkokemustaan vastaavia
tehtäviä. Esimerkiksi monet tuomarit työskente
livät lakimiehinä ja heillä oli vaikeuksia saada
pysyviä työpaikkoja. Ne porvarit ja käsityöläiset,
jotka olivat onnistuneet säilyttämään edes osan
omaisuudestaan, ryhtyivät yleensä jatkamaan am
mattiaan. Ruotsiin paenneet talonpojat muuttivat
usein erämaihin tai he saivat työtä paikallisilta
maatiloilta. Eräs mahdollisuus oli värväytyä soti
laaksi tai hankkiutua muulla tavoin armeijan pal
velukseen , esimerkiksi laivanrakentaj aksi .

Ensimmäisten suomalaisten pakolaisten tul-
lessa Ruotsiin ei vielä ollut mitään järjestettyä
pakolaisapua, mutta vapaaehtoisia keräyksiä kyllä
järjestettiin. Nämä keräykset eivät olleet sään-
nöllisiä ja ne järjestettin lähinnä kirkkojen koleh
din avulla. Toukokuussa 1712 asetettiin pako-
laiskomissio, jonka tehtäväksi tuli jakaa pakolai
sille näiden tarvitsemia välineitä. Komission toi-
minta muodostui lähinnä tavaroiden keräykseksi
eri yhteyksissä, minkä jälkeen tavarat lähetettiin
Tukholmaan, josta ne edelleen jaettiin eri seuduil
le. Komission toiminta oli luonnollisesti hyvin
puutteellista, koska esimerkiksi rahoja oli käytös-
sä aivan liian vähän. Hiippakunnat eivät olleet
järjestelyyn tyytyväisiä, koska ne olisivat halun-
neet käyttää keräämänsä varat oman yhteisönsä
tarpeisiin. Ensimmäisen pakolaiskomission jäsenet
erotettiinkin jo vuonna 1714. Ehkä suurin syy sen
erottamiseen oli suomalaisen pakolaisuuden aIka-
minen, sillä sääntöjen noudattaminen niin suuren
pakolaisjoukon kohdalla osoittautui erittäin vai-
keaksi.’6°

Toinen komissio aloitti toimintansa huhti-
kuussa 17 14. Vähitellen havaittiin ettei avustus-
järjestelmä toiminut, joten sitä pyrittiin kehittä
mään erilaisin toimenpitein. Komissiolle myön
nettyjä rahamääriä nostettiin, mutta toisaalta myös
pakolaisten määrä oli kasvanut räjähdysmäisesti,
mikä vaikeutti avustustilannetta, kun ruotsalaiset
itsekin olisivat tarvinneet kaiken mahdollisen
materiaalin omaan käyttöönsä. Monia erilaisia kei
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noja, kuten alueellisen vallan kasvattamista ko
keiltiin, mutta tästä huolimatta toisenkin komis
sion toiminta vähitellen hiipui ja perustettiin vie-
lä kolmas pakolaiskomissio. Kolmas komissio toi-
mi vuodet 1720-22. Senkääri toiminta ei sujunut
kokonaan ilman hankaluuksia, ja toiminta lakkasi
parin vuoden kuluttua. Syynä tosin oli tällä kertaa
se, että valtaneuvosto halusi lopettaa pakolaisko
mission 61

Tutkittaessa komission käytössä olleita ra
hasummia havaitaan, että pakolaisuuden varhai
simpina vuosina 1707-11 rahaa ja materiaalia oli
pakolaisten käytettävissä suhteellisesti eniten.
Vuosi 1 7 1 5 oli huippuvuosi sekä saapuneiden pa
kolaisten määrän että heitä varten kerättyjen raha-
summien suhteen . Pakolaisuuden loppuvuosina
viralliset avustussummat olivat suhteellisen pie
niä, mutta tämä johtuu alueellisen avustustoimin
nan kasvusta, jolloin läheskään kaikkia avustuksia
ei enää lähetetty Tukholmaan eikä niitä näin ollen
merkitty tilastoihinkaan. Uudenkaupungin rau
han jälkeen avustustoiminnassa tapahtui huomat
tavaa laskua, mikä johtuu luonnollisesti pakolais
ten palaamisesta takaisin kotimaahansa)62

Ensimmäiset pakolaiset palasivat Suomeen
jo vuonna 1714. Tällöin kyse oli tosin vain muu-
tamista henkilöistä, jotka tulivat Turun seudulle.
Suomen olojen vähitellen vakiinnuttua vuonna
1 7 1 8 ihmisiä palasi jossain määrin Etelä-Pohjan-
maalle ja Oulun seudulle, mutta osa heistäkin
joutui muuttamaan takaisin, kun olot huomattiin
edelleen epävakaiksi. Nämä isonvihan aikana pa
lanneet saattoivat joutua rauhan jälkeen vaikeuk
sun, sillä ruotsalaisviranomaiset suhtautuivat hei-
hin hyvin epäluuloisesti oman valtansa palaudut
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Uudenkaupungin rauhan j älkeen ruotsalai
set viranomaiset halusivat eri kansallisuuksia edus
tavien pakolaisten palaavan kotimaihinsa niin pian
kuin mahdollista. Tästä huolimatta suuri osa jäi
emämaahan seuraavaan kevääseen saakka, koska
he eivät halunneet uhmata kovia syysmyrskyjä.
Usein perheen miesväki tuli jo edeltä katsomaan,
missä kunnossa entinen kotiseutu löytyisi, ja nai
set ja lapset tulivat myöhemmin perässä. Suurin
osa pakolaisista palasi takaisin Suomeen. Eläman
katsottiin Suomessa olevan kuitenkin helpompaa
kuin Ruotsissa, jossa jouduttiin työskentelemään
toisten alaisuudessa renkeinä tai muina palkollisi
na. Ainakin Etelä-Pohjanmaalla, josta on saatavis
sa tarkempia tietoja, tiloja alkoivat rauhan jälkeen

viljellä samat talonpojat kuin ennen isoavihaakin
tai sitten joku hänen lähisukulaisensa. Joskus vil
jelijä saattoi olla eri niminen kuin alkuperäinen
isäntä, mutta tällöinkin oli usein kyse saman ky
iän jostain toisesta Ruotsista palanneesta pakolai
sesta. Joskus tapahtui niinkin, että autiotalon otti
haltuunsa täysin “vieras” mies ja oikean isännän
(esimerkiksi isännän pojan) oli vaikeaa saada talo
haltuunsa. 164

Moni sodasta palaava mies koki ikävän yllä-
tyksen havaitessaan, että hänen vaimonsa oli ollut
uskoton ja että hänen perheensä oli kasvanut sota-
vuosien aikana. Jos lapsen isä oli venäläinen, mon
ta vuotta sodassa olleen miehen oli vaikea antaa
hairahdus anteeksi. Eräs mielenkiintoinen tapaus
löytyy Eurajoelta, jossa Liisa Heikintytär kertoi
vuoden 1719 käräjillä, ettei hän suinkaan asunut
venäläisen sotamiehen, vaan oman vuonna 1700
sotaan lähteneen miehensä kanssa. Kun sitten ih
meteltiin, miksi Liisan supisuomalainen mies ei
osannut sanaakaan suomea, Liisa kertoi miehensä
joutuneen heti rintamalle päästyään venäläisten
vangiksi, siirtyneen samalla Venäjän armeijan ri
veihin ja omaksuneen niin hyvin uuden kansalli
suutensa, että oli lyhyessä ajassa ehtinyt unohtaa
jopa vanhan äidinkielensä. Paikalla olleet venäläi
set sotamiehet todistivat, että kyseessä oli venä
läissyntyinen Feodor, mutta siitä huolimatta Liisa
piti kiinni tarinastaan ja aviopuolisostaan.’65

Paluumatka Ruotsista tehtiin yleensä samaa
reittiä kuin sinne oli mentykin eli Pohjanlahden
yli tai ympäri. Myös paluumatka oli raskas niin
itse muuttaj ille kuin kotimaahan jääneillekin.
Matkalaisille oli tarjottava kaikenlaista apua ma
joituksesta ja tienneuvomisesta lähtien, ja pako-
laisten kotien jälleenrakentamisessa oli vielä kova
urakka. Osa pakolaisista joutui jäämään Ruotsiin
vielä rauhan jälkeenkin esimerkiksi huonon talou
dellisen tilanteen vuoksi. Toisaalta osa ahvenan
maalaisista ei halunnut lainkaan palata, ja vasta
kuningas Fredrik 1:n antama käsky sai heidät liik
keelle. Ahvenanmaalaiset eivät ehkä halunneet pa
lata pahasti tuhotuille kotiseuduilleen, ja monet
heistä olivat jo sopeutuneet ja ennättäneet hankkia
mukavan aseman Ruotsissa. Lisäksi monilla oli
omia veneitä, ja siten koti-ikävän yllättäessä pääs
tim helposti vierailemaan entisillä kotiseuduil
la.’66

Kokonaan oma lukunsa olivat vielä Venäjäl
le sotavankeuteen joutuneiden ruotsalaisten ja suo-
malaisten upseerien ja sotamiesten kohtalo. Osa

heistä oli pakotettu sotapalvelukseen Venäjän ar
meijaan, ja heitä kerrotaan olleen niin Siperiassa
kuin Euroopan puolellakin. Osa joutui maaorjiksi
venäläisiile tiloille. On laskettu, että kaikkiaan
noin 2200 upseeria ja 20 000 sotamiestä olisi
joutunut Venäjälle vankeuteen. Sotavankeuteen
joutuneista upseereista pääsi palaamaan noin puo
let, mutta sotamiehistä vain viidesosa eli noin
neljä tuhatta. Yksiryiskohtaisia tietoja Venäjältä
palautetuista sotavangeista löytyy eräästä tilastos
ta kahden kuukauden ajalta vuodenvaihteessa
172 1-22. Tuolloin parin kuukauden aikana palau
tettiin yhteensä 1241 vankia, joista kahdeksansa
taa oli sotilaita ja loput heidän perhettään. Säily
neiden tietojen mukaan joka kolmannella palaute-
tulla miehellä oli myös perhe mukanaan. Luette
losta ei ilmene vaimojen kansallisuutta, mutta on
luultavaa, että ainakin osa oli venäläisiä. Palannei
den sotamiesten mukana oli jopa kaksi anoppia
km)67

Suuren Pohjan sodan alusta alkaen venäläi
sillä oli tapana ottaa valloittamiltaan alueilta sota-
vankeja. Arvioiden mukaan Suomesta vietiin Ve
näjälle noin 20 000 henkeä, mikä vastaa 5-7 %:a
siiloisesta väkiluvusta. Eräiden arvioiden mukaan
määrä voi olla huomattavastikin suurempi, sillä
täydellisiä ja luotettavia tilastoja ei ole olemassa.
Ainoastaan Ahvenanmaalta on tarkka tieto eli
sieltä vietiin 257 henkeä. Pohjanmaalta vietiin
noin 4800 henkeä, Hämeen-Uudenmaan läänistä
noin 1200, Turun ja Porin läänistä noin 1600,
mutta Itä-Suomen tiedot ovat hyvinkin puutteel
lisia. Valloittajilla oli ilmeisen tarkat ohjeet siitä,
minkälaista väkeä tuli ottaa: asekuntoisia miehiä
(joita ei paljon ollut) otettiin sotaväkeen ja työ-
miehiksi, erityisesti ammattimiehet kuten laivan-
rakentajat, rakennusmiehet ja käsityöläiset olivat
haluttuja, talonpoikia vietiin venäläisten tilan-
omistajien käyttöön jne. Erityisen suuri oli venä
läisten kiinnostus naisia ja lapsia, varsinkin tyttö-
lapsia kohtaan.

Esimerkkinä voidaan mainita Kristiinan
kaupungista vuonna 1713 ja sen jälkeen vietyjen
henkilöiden luettelo (tuntomerkit vain osittain):

Anna 10 vuotta, vaalea tukka, harmaat sil
mät; Anders 8 vuotta, valkoinen tukka, siniset
silmät, pisamia; Beata 1 2 vuotta; Margareta 11
vuotta; Anna 14 vuotta; Anders 9 vuotta; Karin
18 vuotta; Anna 1 1 vuotta; Jakob 1 1 vuotta;
Magdalena 9 vuotta; Maria 1 3 vuotta; Eric 9
vuotta; Anders 8 vuotta; Margareta 1 2 vuotta;
Mickel 12 vuotta; Anna 9 vuotta; Anders 18
vuotta; Anders 16 vuotta; Margareta 14 vuotta;
Hans 15 vuotta; Matthias 6 vuotta; Nils 10 vuot
ta; Elisabeth 18 vuotta sekä 30-vuotias leskivaimo
Maria, joka lähti omasta tahdostaan.’68

Rauhan tultua sotavankeudesta palaavat tie-
sivät kertoa nähneensä suomalaisia orjina suurti
lanomistajien kartanoissa sekä siviilivankeja myy-
tävänä Moskovan torilla. Vuoden 1726 valtiopäi
villä esitettiin selonteko, jonka mukaan noin 1000
henkeä, enimmäkseen naisia ja lapsia oli myyty
orjiksi Persian pääkaupunkiin Ispahaniin. On
luonnollista, että varsinkin lapset nopeasti mu
kautuivat uusiin oloihin (jos ne olivat edes siedet
tävät) ja heistä tuli venäläisiä. Erikoinen piirre
tuolloisessa tilanteessa oli se, että joskus Suomeen
jääneet omaiset saattoivat saada ostaa vangitun
omaisensa takaisin jos he pystyivät jäljittämään
hänen olinpaikkansa. Eräässä vaasalaisen pojan ta
pauksessa hinta oli 40 kuparitaalaria. Suurin osa
Venäjälle viedyistä jäi sille tielleen, vain murto
osa pääsi rauhan tultua palaamaan kotiseudul
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Monet palaavat kohtasivat kotinsa raunioina ja
maatilansa vieraitten hallussa. Joillekin saattoi
käydä kuten Mynämäen Kukolan Pietilän isännäl
le, joka kahdeksan vuoden vankeusajan jälkeen
palasi kotiinsa. “Talossa oli emännällä uusi isäntä.
Tavattaessa ei puhuttu mitään, uusi isäntä kokosi
työkapineensa ja lähti
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Kun venäläiset olivat kesällä 1 7 1 3 aloittaneet Suo-
men valloituksensa, Turun läänin maaherra Justus
Palmemberg lähetti Uudenkaupungin maist-
raatille heinäkuussa kiertokirjeen, jossa hän tilan-
teen epätoivoisuutta kuvaten vaati kaikki kaupun
gissa vielä olevat miehet säätyyn katsomatta tule-
maan Turkuun aseisiin varustautuneena. Kaksi ker
taa paikalliset miehet Turkuun ehtivätkin lähteä,
mutta molemmilla kerroilla heidät käskettiin pa
laamaan takaisin. Varsinaisiin taisteluihin uusi -
kaupunkilaiset eivät siis koskaan joutuneet. Elo-
kuussa 1713 venäläiset sotilaat itsensä tsaari Pie
tarin johdolla tekivät tuhojaan Suomen silloisessa
pääkaupungissa Turussa. Aikalaislähde mainitsee,

että mm. kaikki Turusta löydetyt kirjat vietiin
vastaperustetun Pietarin kaupung in kirj astoon.
Turkua pidemmälle sotilaat eivät vielä tuolla ker
taa tulleet, vaan viikon levättyään he lähtivät
paluumatkalle. Uudessakaupungissa oli eletty ih
meteltävän rauhallisesti aina tuohon saakka.
Kirkkoherra Hoeckertin 40 vuotta myöhemmin
tekemän kertomuksen mukaan “ei kukaan tässä
kaupungissa ollut ajatelleeksikaan tullut pakoa,
ennen kuin vihollinen vuonna 1 7 1 3 elokuussa oli
muutamain peninkulmain päässä täältä eikä kau
punki enää voinut odottaa siltä silmänräpäyk
senkään turvallisuutta” . ‘‘

Heti tämän jälkeen kaupungista lähtivätkin
meren yli kohti länttä ja emämaa Ruotsia lähes
kaikki, joille siihen tilaisuus tarjoutui. Matkaan
lähtivät pormestari Joseph Faberman, raatimiehet

Juho Bursman, Sven Mellenius ja Viihelm
Rancken, kirkkoherra Samuel Hornaeus, kappa
lainen Samuel Tumulin, kaupungin muutkin vir
kamiehet ja enin osa porvaristoa. Ainoastaan köy
hempi kansa ja muutamat uskaliaimmat jäivät
kotikaupungin oloj a turvaamaan . Pakenij oiden
määrästä ei ole täsmällistä tietoa, mutta ehtoollis
leivän menekistä voidaan päätellä, että ainakin
puolet vuoden 1 7 1 2 asukasmäärästä (yhteensä lä
hes 600) olisi pakoon kiiruhtanut. Lähtijät pyrki-
vät viemään mukanaan arvokkaimman omai
suutensa. Pakoonlähtö tapahtui elokuun 17. ja 23.
päivän välillä. Suurin osa pakolaisista asettui Norr
köpingiin, osa muutti Söderköpingin ja Söder
hamnin kaupunkeihin ja Tukholman esikau
punkeihin. Myös Uudenkaupungin kappalainen
Salomon Tumulin valitsi Norrköpingin asuin
paikakseen toimien siellä pakolaisten sielunpai
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Uudenkaupungin maistraatti jäi Tuk-
holmaan, jossa se edelleen pyrki jatkamaan toi-
mintaansa. Pakolaiset muodostivat “oman kun-
tansa” Ruotsissakin, ja maistraatti suoritti mm.
perinnönjakoja ja perunkirjoituksia. Myös Ruot
sin valtiopäivillä maistraatin jäsenet edustivat
Uuttakaupunkia ja pormestarilla ja maistraatilla
lienee ollut jonkinasteinen tuomiovaltakin. Pako-
laiset harrastivat Ruotsissakin entisiä elinkeino-
jaan eli merenkulkua, laivanvarustusta ja kauppaa
ilmeisesti Uudenkaupungin etuoikeuksien nojal
la. Alussa heidän toimeentulonsa näyttää olleen

¼’,iä/äisten vuonna 1719 Ruotsin ranni
kolle tekemien hävitysretkien oppaia!enja luot
sien joukossa oli mukana myös uusikaupunki-
lainen porvari Eerikki Kouhi sekä talolliset
Matti Ihalaja Heikki Marttila Suurikkalanja
Kammelan kylistä Uudenkirkon pitiijästä. He
saivat venäläisiltä palkkioksi mm. vapautuk
sen kontribuution suorittamisesta. Kouhin it

sensä mainitaan kerskailleen tästä “uroteostaan”
eräissä juomingeissa rauhan jälkeen. Tällöin
uusikaupunkilainen porvari Matti Littoinen
ja seppä Juho Tamme/1inder alkoivat soimata
häntä “Norrköpingin polttajaksi, kaappariksi
ja kuninkaansa petturiksi”, joka ansaitsisi “3

melko hyvä, mutta kun venäläinen kaleerilaivasto
alkoi Ruotsin rannikkoseutujen hävittämisen, pa
kolaistenkin alukset j outuivat tavaroineen sotasaa
liiksi tai poltetuiksi. Kun venäläiset alkoivat vuon
na 1719 toden teolla hävittää Ruotsin rannikoita,
saapuivat he ensin juuri näille uusikaupunkilais
ten asuttamille seuduille. Norrköpingissä syttyi
näistä hävitysretkistä alkunsa saanut tulipalo, jos-
sa alueen pakolaiset menettivät “kaiken omaisuu
tensa ja ajautuivat suureen kurjuuteen” sen jäl
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Pakolaiset itse valittivat köyhyyttään jo ai
van alusta saakka. Vuonna 1 7 1 5 Ruotsiin muiden
pakolaisten mukana muuttanut pormestari Faber
man puhui eräässä anomuksessa “köyhistä pako-
laisista Uudestakaupungista” . Samoin hän vielä
vuonna 1720 anoi tullivapautta pakolaisille näi
den heikon taloudellisen tilanteen vuoksi.’74

Kun Uudessakaupungissa oli toivuttu en-
simmäisestä säikähdyksestä eli venäläisten tulosta
Turkuun ja huomattu ettei vaara ollutkaan vielä
aivan niin lähellä ja niin suuri kuin oli luultu,
alettiin kaupungissa järjestää ja rauhoittaa oloja.
Toimeen ryhtyivät ne kaksi ainoata säätyläistä,
joilla oli ollut kylliksi rohkeutta jäädä kotiin.
Nämä miehet olivat koulumestari Johannes Win
ter ja raatimies Heikki Nästi eli Nestenius. Raati
mies Nestenius oli kaupungissa vanhaa porvaris
sukua. Tämän ja suuren varallisuutensa ansiosta
hänen katsottiin nauttineen kaupunkilaisten luot
tamusta ja hän alkoi pormestaria vastaavaksi jär
jestyksen ylläpitäjäksi. Hänen rinnalleen asettui
Winter aluksi neuvonantajaksi ja apulaiseksi. Hän
otti myös kirkollisten asioiden ohjat käsiinsä ryh
tyen kirkkoherraksi ja kirkonisännäksi.’76

kertaa korkeamman hirsipuun kuin tuvan kur
kihirsi ja oli pahempi kuin oman lapsensa
murhaaja’ Kouhi haastoi heidät oikeuteen
kunnianloukkauksesta. Monia todistajia kuultim ja Kouhi kertoi olleensa mukana ainoas
taan pakosta. Lopuksi hän vaati, että myös
kaupungin asioista vastannut koulu mestari
Winter olisi hirtettävä hänen itsensä lisäksi,
koska tämä oli hänet tehtävään määrännyt.
Oikeutta kiz)itiin toista vuotta, kunnes lopulta
päästiin sopimukseen, jonka mukaan Kouhi
antoi loukkaukset anteeksi pientä rahallista
korvausta 175

Å
4.1. Kaupunkilaisten pakoonlähtö ja
venäläisten tulo
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Kuva maaherra Justus von Palmembergin Uudenkaupungin maistraatille 14. 7. 1713 lähettämästä
kirjeestä, jossa hän vaati aseistettuja kaupungin miehiä tulemaan Turkuun taistelemaan venäläisiä
vastaan. Vasemmalla kolmisivuisen kirjeen ensimmäinen ja oikealla viimeinen sivu. - Kuva TMA.
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Johan Winter’77
1ohan Winter oli syntynyt Turussa

19. 1. 1674. Hän oli siis noin 40-vuotias aIka-
essaan hoitaa Uudenkaupungin asioita miehi
tyksen aikana. Johan Winterin isäjohan Kaar
lenpoika Winter oli “kuninkaallinen kirjan-
painaja Suomen suuriruhtinaanmaassa “. Piis
pa Gezelius oli kutsunut hänet Tartosta Tur
kuun vuonna 1668 hoitamaan piispan kiija
painoa. Johan Winter tuliylioppilaaksi Turus
sa 1 693 ja aloitti opettajanuransa Uudessa-
kaupungissa vuonna 1699. Hän erosi viras
taan vuonna 1745, muttajätti sen kuitenkin
vastaparia vuotta myöhemmin eli 73-vuotiaa-
na. Winterin kerrotaan vielä tämänjälkeenkin
eli 80-vuotiaana “huvitelleen silloin tällöin
opettamiselIa” Johan Winter kuoli 91 vuoden
ikäisenä 2. 12. 1765.

Alla koulumestari Winterin nimikirjoitus. -

Lähde: Kaukovalta 1 1961.

Kirkollisten olojen kuntoonsaattaminen oli
ensimmäisiä järjestelytoimia ja sitä seurasi autio-
talojen asuttaminen. Köyhää kansaa asutettiin pa
kolaisten taloihin kodinvartijoiksi ja niihin jää-
neen irtaimen omaisuuden haltijoiksi. Winter ja
Nestenius järjestivät tätäkin toimintaa. Pakolaiset
itse antoivat myös tähän asuttamiseen suostu-
muksensa myöhemmin . Asukkaiden pake
nemisesta johtuneen epäjärjestyksen aika kesti Uu
dessakaupungissa vain muutamia viikkoja. Kun
vihollinen sitten saapui kaupunkiin, olivat pienen
yhdyskunnan olot jo miltei täysin vakiintuneet.
Tarkkaa aikaa vihollisen saapumisesta Uuteenkau
punkiin ei ole tiedossa, mutta ilmeisesti venäläiset
kävivät kaupungissa ensimmäisen kerran syksyllä
1713. Vihollinen ei tuolloin vielä asettunut
Uuteenkaupunkiin eikä jättänyt kaupunkiin edes
vartiosotilaita, vaan vaati ainoastaan kaupunki-
laisia maksamaan veroa kaupungin polttamisen
uhalla. 178

Kaupunkilaisetpyrkivät luonnollisesti hyö

dyntämään tämän vihollisen väliaikaiseksi ym-
märretyn poissaolon. Muutamat kaupungin jäljel
le jääneet porvarit purjehtivat Tukholmaan ja yrit
tivät käydä siellä kauppaa. Venäläiset tulivat uu
delleen kaupunkiin elokuun lopussa 17 14 ja tällä
kertaa heidän oleskelunsa muodostui pysyväm
mäksi. Jotkut Ruotsin puolella oleskelleet uusi-
kaupunkilaispakolaiset olivat käyneet muutamia
kertoja kotikaupungissaan tuoden kaivattuja elin-
tarvikkeita, mutta venäläisten tulon jälkeen nämä
matkat loppuivat. Muutamat uskaliaimmat teki-
vät niitä vielä pienemmillä veneillä, mutta venä
läisten tiukan valvonnan takia nämäkin retket
loppuivat ä’79

Eräs tällainen vaiheikas retki tehtiin uusikau
punkilaisten porvarien Elias Riihirannan ja Heik
ki Kräkin toimesta. He olivat vuokranneet veneen
Eerikki Ruokolan leskeltä, Vappu Hirveltä. Por
varit olivat hakeneet Ruotsin puolelta suuren las-
tin tavaroita, niiden mukana Laitilan kappalaisen
pyynnöstä tuotua kirkkoviinaa 40 taalarin edestä.
Kun Riihiranta ja Kräki sitten saapuivat Uuden-
kaupungin edustalle, he jäivät ankkuriin Putsaa
reen. Täältä seurueeseen liittyi Akseli Yrjönpoika
Putsaari ja eräs tyttö Pohjaisen saaresta. Pettääk
seen kaupungissa jo tuolloin majailleita venäläisiä
seurue nousi maihin Janhualla, kaupungin poh
joispuolella. Keskellä yötä sitten kuljetettiin kau
punkiin niin paljon tavaraa kuin kukin jaksoi
kantaa. Loput tavarat kätkettiin rannalle, niiden
joukossa mm. Laitilan kirkon viinat sekä Kräkin
ja Riihirannan suolatynnyrit. Yöllinen matka su
jui hyvin ja kantamukset saatiin tuotua porvarien
kotiin. Kun sitten Kräki ja Putsaaren Akseli pala-
sivat kätköpaikalle juotuaan “vain tuopin olutta
janon sammuttamiseksi” , myös Riihiranta saapui
paikalle samaan aikaan. Paluu oli kuitenkin turha,
sillä joku (venäläiset ?) oli ehtinyt ensin ja vienyt
kaikki loput, kätkössä olleet tavarat. Tämän maj-
nitaan olleen yksi viimeisistä salaisista Ruotsin-
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Venäläisten saavuttua ensimmäistä kertaa Tur
kuun he eivät siis tiettävästi jatkaneet pohjoisem
maksi, ainoastaan pieni etujoukko lähetettiin Nou
siaisiin. Siellä pitäjän apulainen Gabriel Salonius
joutui niin rajusti pahoinpidellyksi, että sairasti
tämän kohtelun seurauksia koko loppuikänsä. Hä
nen mainitaan nimittäin olleen tuon tuostakin
mielenhäiriössä, minkä takia hän pari vuosikym
mentä myöhemmin joutui lopulta eroamaan pap
pisvirastaan . Erään aikalaiskertomuksen mukaan
Salonius “oli sidottu ja venytetty köysillä ja pää
kiskottu polvien väliin”. Pian tämän pahoinpite
lyn jälkeen Salonius tuli Uuteenkaupunkiin olles
saan tiettävästi pakomatkalla Ruotsiin, ja koulu-

mestari Winterin kieltäydyttyä hoitamasta papin
tehtäviä nämä kirkolliset toimet uskottiin Saloni
ukselle. Pakolaisten palattua takaisin rauhan soI-
mimisen jälkeen Salonius sai tyytyä kappalaisen
virkaan , kun pakolaisten sielunpaimenena Ruot
sissa toiminut Salomon Tumulin valittiin Uuden-
kaupungin kirkkoherraksi. Salonius valittiin vi-
rallisesti kappalaisen virkaansa vasta vuonna 1 722.
Vuonna 1 7 3 1 hän joutui lopulta luopumaan viras
taan piispantarkastuksen yhteydessä todetun mie
lenvikaisuutensa vuoksi. Salonius isännöi Veh
maalla olevaa Puotilan ratsutilaa vuosina 1722-
44; hän oli tullut tilan isännäksi avioliiton kautta.
Salonius kuoli Laitilassa vuonna 1752.181

Å.

4å
Raatimies Henrik Nesteniuksen nimikirjoitus.
- Lähde: Kaukovalta 1 1961.

Erikoisoikeudet saaneen kartanpiirtäjä Petter Geddan piirtämä kartta vuodelta 1695. Kartassa näkyy
hyvin Uudenkaupungin edusta ja Putsaari, kaupungin pohjoispuolella Pyhämaan kappeli ja etelässä
Lokalahti. - Kuva Äbo Akademi, Sjöhistoriska museet.
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Heinäkuussa 17 14 käydyn Riilahden taistelun ja
Ahvenanmaan valtauksen j älkeen venäläiset kalee
rit olivat lähteneet nousemaan Suomen länsiran
nikkoa pohjoiseen. Elokuun 26. päivän aamuna
kaleerilaivasto ankkuroi yhden meripeninkulman
päähän Uudestakaupungista. Samana päivänä yli-
amiraali Apraksin yhdessä venäläisen upseeriryh
män kanssa kävi tarkastamassa kaupungin sata-
man ja totesi sen sopivan hyvin kaleerilaivaston
talvehtimispaikaksi. Paitsi venäläistä laivastoa, oli
kaupungissa majoitettuna myös 8000 miehen
maa-armeija talvella 1 7 1 4- 1 5 . Tästä lähtien aina
rauhantekoon saakka kaupunki joutui majoitta
maan sotilaita. Turusta käsin miehityshallintoa
johtanut ruhtinas Golitsyn oli siirtänyt päämajan-
sakin Uuteenkaupunkiin talveksi 1714-15. Vi-
hollisen tulo oli kaupungille hyvin raskas isku.
Yksittäisten asukkaiden kärsimyksistä ei ole säily
nyt tarkkoja tietoja, mutta joka tapauksessa useita
kaupunkilaisia joko kuoli tai vangittiin venäläis
ten toimesta. Venäläishallinnon ankaruutta osoit
taa myös se, että jäiden lähdettyä keväällä 1715
kaupungin asukkaita alkoi jälleen paeta Ruotsin
puolelle. 182

Kun yliamiraali Apraksin oli todennut Uuden-
kaupungin sataman hyväksi satamapaikaksi, sata-
maan saapui kolme hevosia kuljettanutta kaleeria
ja kaksi kaapattua ruotsalaista rahtialusta. Varsi
nainen kaleerilaivasto nosti ankkurit jo seuraavana
päivänä 27.8.1714 ja lähti pitkin Suomen rannik
koa kohti Vaasaa. Syyskuun lopussa Uuteenkau
punkiin saapui 28 muonalastissa ollutta venäläistä
huoltoalusta. Osa ruokatavaroista jätettiin tänne,
mutta osa lastattiin soutualuksiin edelleen Länsi-
Suomen rannikolla operoivalle kaleerilaivastolle
vietäväksi. Kaleerilaivasto oli kuitenkin joutunut
kääntymään takaisin ja palasi vähitellen lokakuus
sa kohti etelää. Ruhtinas Golitsynin saatua Suo-
men venäläisjoukkojen ylipäällikkyyden Raumal
la 29. lokakuuta hän tuli heti Uuteenkaupunkiin
johtamaan laivaston kunnostusta ja huoltoa. Yli-
päällikön ominaisuudessa hän joutui Uudessakau
pungissa ollessaan vastaamaan monenlaisista ky
symyksistä. Vaikka Golitsyn oli miehittäjän ylin
edustaja, hänkin joutui vielä pyytämään ratkaisua
moniin asioihin korkeammalta taholta eli Aprak

sinilta. Golitsynin ja Apraksinin välillä käytiin
jatkuvaa kirjeenvaihtoa usein aivan yksityiskoh
taisistakin asioista, kuten Venäjälle vangiksi vie-
tyjen yksittäisten ihmisten palauttamisesta tiettyä
rahasummaa vastaan.’83

Varsinainen Venäj än kaleerilaivasto saapui
Uudenkaupungin satamaan 1 1. marraskuuta 1714.
Samantien aloitettiin Golitsynin määräyksestä pys
tyttää puolustuslaitteita ja laivat tulivat satamaan
talvehtimista varten. Satamassa oli tällöin 89 ka
leena (jotka oli varustettu 288 tykillä ja 99 mörs
särillä), 29 muona-alusta, joista 18 parkassia (1-
mastoisia pienehköjä aluksia) sekä yksi Pohjanlah
della kaapattu ruotsalaisalus. Näiden laivojen mie
histöön kuului 16 upseeria ja 445 aiempaa sotilas-
arvoa olevaa henkilöä. Tämän lisäksi kaupunkiin
oli sijoitettu kaleerilaivueen jalkaväkirykmentti,
johon kuului yhteensä 264 sotilasta. Yhteensä
varuskunnassa oli 725 henkeä. Miesten lukumäärä
vaihteli jatkuvasti ja eri lähteistä saattaa löytyä
erilaisia tietoja)84

Golitsynin johdolla miehistöt ryhtyivät kor
jaamaan kaleereja, jotka olivat pahoin kärsineet
myrskyistä syksyllä 17 14. Jäitä jouduttiin rikko
maan, jotta alukset voitiin vetää maihin korjauk
sia varten. Maissa aluksia tilkittiin ja tervattiin,
huonokuntoisia aluksia vahvistettiin ja myrskyn
rikkomia osia vaihdettiin uusiin. Korjaustöitä jat
kettiin seuraavan vuoden huhtikuun loppuun saak
ka. Kaupungin asukkaiden ja rykmenttien olo-
suhteet olivat ilmeisesti hyvin ankeat. Talvisai
kaan Venäjältä oli mahdotonta kuljettaa elintar
vikkeita, joten paikallisilta asukkailta vietiin vii-
meisetkin ruokavarastot sotilaiden muonittami
seen. Tästä Golitsyn kirjoitti Apraksinille: “ Jou
lukuun 24. päivänä olen ottanut 3 rykmenttiä
prikaatinkenraali Balkin mukana Porista Uuteen-
kaupunkiin muonan niukentumisen takia, sillä
täältä on mahdotonta kuljettaa ruokaa edes Rau
malle saakka . . . laivaston palveluksessa olevat kai-
paavat palkkaa, viimeksi ovat saaneet marraskuus
sa ja ovat lähettäneet kaikki rahat kotiin ja ovat
nyt itse puutteessa. Pyydän määräystä, mitä käs
kette tekemään, muona kuluu loppuun ja Pieta
rista ei kuljeteta mitään. Mielestäni on epämiel
lyttävää ottaa täkäläisiltä asukkailta ja saattaa hei-

jeiden avulla. - Kuva VenA.

dät tällaisina aikoina hätään, he itse syövät olkia ja
puunkuorta. “185

Korjatessaan kaleereita ja hankkiessaan maa-
seudulta puutavaraa ja muuta materiaalia sota-
miehet keräsivät myös metallia lähetettäväksi Pie
tariin. Tässä yhteydessä he usein rikkoivat tsaari
Pietarin antaman määräyksen olla hävittämättä
kirkon omaisuutta. Esimerkiksi tammikuussa
1 7 1 5 Golitsyn ilmoitti Apraksinille, että Uuteen-
kaupunkiin oli kerätty Pietariin lähetettäväksi
kahdeksan kirkonkelloa ja 28 romutettua kelloa.
Huhtikuussa toimitettiin Pietariin toinen lähetys,
joka sisälsi mm. 20 kelloa, tinaa, vihaa, 17 valu
rautatykkiä, 14 ankkuria ja 13 hopeista pikaria.
Turusta oli lisäksi lähetetty hopea- ja tina-astioita,
vaatteita ja rikkinäisiä pistooleja. 186

Venäläisupseerien rahapalkan kerrotaan ol
leen yleiseen tasoon verrattuna melko hyvä. HeI-
mikuussa 1715 annetun määräyksen mukaan esi
merkiksi Uudessakaupungissa olleille kapteenin
arvoisille upseereille maksettiin 30-35 ruplaa kuu-
kaudessa. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että
tsaari Pietari I:lle (joka oli saanut vara-amiraalin
arvon Riilahden taistelun jälkeen) maksettiin noin
1 90 ruplaa 187

Merimiehet ja osa armeijan virkamiehistä
asettuivat asumaan Uudenkaupungin asukkaiden
tyhjiksi jättärniin taloihin, menivät naimisiin pai

kallisten naisten kanssa ja perustivat perheitä.
Pietariin marraskuussa 17 16 lähetettyjen tietojen
mukaan vuosina 1714-16 Venäjän laivastossa ja
rykmenteissä palvelevat henkilöt solmivat yhteen-
sä 34 avioliittoa Uudessakaupungissa ja Turussa.
Avioliitoista viisi oli Venäjän laivastossa palvele
vien ulkomaalaisten 188

Uudenkaupungin toiminta venäläisten tal
vehtimissatamana kesti vain yhden talven. Uu
teenkaupunkiin kokoontui huhtikuussa 1 7 1 5 lu
kuisia venäläisiä rykmenttejä. Kolme niistä eli ns.
Semenovskin, Inkerinmaan ja Koporskin rykmen
tit nousivat laivoihin 19. huhtikuuta. Tämä lai
vue koostui 14 soutualuksesta ja 29 muona-aluk
sesta. Toinen, everstiluutnantti Pjotr Mihailovits
Golirsynin johtama osasto lähti kaupungista viisi
päivää myöhemm in osallistuakseen Tanskassa ope
raatioihin Ruotsia vastaan. Pjotr Golitsyn oli il
meisesti ruhtinas Golitsynin veli. Suurin osa ka
leerilaivastosta lähti Uudestakaupungista touko-
kuun 1 5 . päivänä 1 7 1 5 . Vastaisuudessa kaleerien
talvehtimispaikaksi valittiin Turku. Seuraavan ker
ran venäläinen kaleerilaivasto saapui koko komeu
dessaan Uuteenkaupunkiin vasta elokuussa 1 7 2 1,
jolloin haluttiin vielä viimeisen kerran painostaa
ruotsalaisia neuvotteli j oita suostumaan nopeaan
rauhaan. 189

Å
4.2. Venäläisten kaleerilaivasto tukeutuu
iluteenkaupunkiin

Venäläistä kaleerilaivastoa Suomen saaristossa. Kuten kuvasta näkyy, kaleeritliikkuivat myös kolmiopur
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Vaikka Suomessa isonvihan aikana maistraatit
yleensä huolehtivat veronkannosta, Uudessa-
kaupungissa näin ei ollut. Kaupungin maistraatti
toimi Ruotsin puolella, ja kotikaupungissa veron-
kannosta ja kaupungin hallinnosta vastasi yksi
ainoa henkilö, joka kuitenkin monissa asioissa sai
käskyjä täällä majailevilta venäläisiltä sotapäälli
köiltä. Tällaisena kunnallispormestarina oli siis
ensin raatimies Heikki Nestenius ja sitten vuo
desta 1 7 1 5 koulumestari Johannes Winter. Nes
teniuksen mainitaan olleen tunnettu pöyhkeydes
tään ja vallanhimostaan sekä pyrkimyksestään hyö
tyä itse joka tilanteessa. Kaupungin ilmeiseksi
onneksi Nesteniuksen virkakausi ei ollut kovin
pitkä, sillä hän joutui eroamaan virastaan jo vuo
den 17 1 5 alussa jäätyään venäläisten vangiksi pa
komatkallaan Ruotsin puolelle. Nestenius kuoli
vangittuna Pietarissa ilmeisesti vuonna 1717.190

Nesteniusta virassa seurannut Winter oli
työnsä aloittaessaan 39-vuotias eli miehuutensa
parhaissa voimissa. Laiminlyömättä kouluvir
kaansa häneltä riitti aikaa jokaiselle ja kaikille
asioille ja hän pyrki valvomaan, että köyhiä koh
deltaisiin mahdollisimman kohtuullisesti ja oi
keudenmukaisesti . Vaikeimmissa as joissa hän neu
votteli kaupunkilaisten kanssa ja pyrki seuraa-
maan heidän neuvojaan usein vähäpätöisissäkin
kysymyksissä. Tämä neuvonpito tapahtui yleisiin
raastuvan kokouksiin verrattavissa tilaisuuksissa,
joita pidettiin yksittäisten porvarien luona yleensä
epävirallisissa tunnelmissa. Niinpä tiedetään
eräänkin kokouksen päättyneen tappeluun, väki-
juomia kun oli nautittu ehkä hieman liikaa. Win
ter osasi kuitenkin hoitaa monipuolista ja arka-
luontoista virkaansa niin taitavasti, että hän naut
ti sekä venäläisten päälliköiden että kaupun
kilaisten täyttä luottamusta.’9’

Winter pyrki suojelemaan myös kaupunki-
laisten omaisuutta. Kun venäläiset tarvitsivat ra
kennusaineita kellareihinsa ja parakkeihinsa ja ot
tivat niihin hirsiä pakolaisten omistamista talois
ta, niin Winterin toimesta nämä rakennusaineet
usein merkittiin oikean omistajan puumerkillä.
Samoin pakolaisten peltoja hyödynnettäessä Win
ter pyrki aina varaamaan osan tuotosta pellon
omistajan hyväksi. Winter nautti luottamusta rau

han jälkeenkin, ja pakolaisten palattua kotiin hän
oli ainoa, j ohon omaisuusriita-asioissa luotettiin.
Winter sai myös alennettua venäläisille maksetta
van vuotuisen sotaveron (=kontribuutio) lähes
puoleen. Ilmeisesti Winter sovitteli myös kau
pungin riita-asiat, sillä oikeutta ei kaupungissa
istuttu kertaakaan ennen rauhan tuloa. Uudella-
kirkolla (Kalannissa) pidettiin muutamia käräjiä
kruununvoudin johdolla, mutta niillä käsiteltiin
lähinnä siellä asuvien ihmisten asioita. Kiitolliset
ihmiset puhuivatkin “Winterin ajoista” vielä kau
an hänen kuolemansa jälkeen samassa merkityk
sessä kuin Suomessa laajemmin puhuttiin kreivin
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Oikeamielisen maineen saavuttaneen ruhti
nas Golitsynin tulo Uuteenkaupunkiin ja Winte
rin asettaminen hallinnosta vastaavaksi henkilöksi
Nesteniuksen j älkeen toivat Uuteenkaupunciin
ainakin hieman siedettävämpiä aikoja. Nämä mo
lemmat miehet ovat saaneet jälkeenpäin kiitosta
osakseen ainakin suomalaisten ja uusikaupunki-
laisten keskuudessa. Uudenkaupungin tilanteen
vakiintumista edisti myös se seikka, ettei venä
läistä miehitysväkeä jatkuvasti vaihdettu, vaan
ainakin muutamat rykmentit saivat viipyä täällä
usei ta vuosiakin . Kaupungin vakinainen varusvä
ki kuului Inkerinmaalaiseen rykmenttiin, ja suuri
osa siitä oli majoitettu itse kaupunkiin. Näin
sotaväki ja sen päälliköt oppivat tuntemaan sitä
kansaa ja sen tapoja, luonnetta ja kieltäkin, jonka
keskuudessa se eli, ja sama päti vastavuoroisesti
myös paikallisiin asukkaisiin. Tästä seurasi suu-
rempi suvaitsevaisuus molemmin puolin, kun alus-
sa vallinnut vihamielisyys oli ehtinyt lauhtua.’93

Kaupungin asukkaat alkoivat tyytyä
oloihinsa ja varsinkin joitakin naisia miellyttivät
“nuo mustatukkaiset idän pojat” niin paljon, että
useita avioliittojakin solmittiin. Enemmänkin olisi
varmasti solmittu, elleivät koulumestari Winter
ja tyttöjen vanhemmat olisi olleet kiivaasti näitä
vastaan. Cajanderin värikkään kielenkäytön mu
kaan “muutamat Heblat olivat kuitenkin niin
rakastuneet Pettereihinsä, että marssivat heidän
kanssansa maille “ Rakkaudella
oli myös seurauksensa ja “pikkuryssiä rupesi vili
semään kaupungissa” . Näitä venäläisten kanssa

tekemisissä olleita naisia syytettiin myös käräjillä
ja vuonna 1722 Uudenkaupungin raastuvanoi
keuskin tuomitsi 16 naista sakkorangaistuksiin
“rakkaudentöistä” venäläisten kanssa. Niinpä usei
den naisten mainitaan olleen haikealla mielellä
venäläisten viimein ää’94

Rauhantulon jälkeen pidettiin vuosina
1 722-2 3 Uudessakaupungissa useita oikeudenis
tuntoja aviottoman lapsen synnyttäneitä naisia
vastaan. Kaikki tapaukset ilmiantoi lukkari Hen
nk Lentz, ja niitä oli yhteensä 16. Tätä määrää on
pidettävä melko suurena, sillä ennen venäläisten
tuloa kaupunkiin oikeudessa ei ilmeisesti juuri-
kaan käsitelty tällaisia tapauksia, ainakaan vuonna
1712 ei yhtään. Vuosina 1722-23 oikeudessa käsi-
tellyistä tapauksista suurin osa oli tapahtunut vuo
sina 1718 ja 1719, ja toisena osapuolena oli ollut
venäläinen sotilashenkilö. Oikeuden istunnoissa

Naisia tuomiolla
Seuraava esimerkkitapaus on poimittu tuo-

miokirjasta vuodelta 1722. Lukkari Henrik
Lentz oli ilmiantanut naimattoman Vappu
Tuomaantyttären Kammelasta (?). Tämä oli
synnyttänyt isovihan aikana kaksi aviotonta
lasta. Vappu itse myönsi synnytykset ja kertoi
oikeudessa, että lu u tna n tti Timo ve Alexa ndro -

vitz ns. Inkerinmaalaisesta rj’kmentistä oli aset
tunut kahdeksi talveksi Vapun äidin maatilalle
asumaan, jossa ensimmäinen hedelmöitys oli
tapahtunut talvella 1717. Luutnantti oli eh
a’ottanitt Vapulle avioliittoakin, mutta Vapun
äiti oli ollut tätä vastaanja niinpä Vappu oli
vielä samana vuonna synnyttänytpienen aviot
tomanpojan. Vuoden I72Okeväällä Vappu oli
ollut kymässä Turussa, jonne sama luutnantti
oli siirretty Kohtaamisen seurauksena oli jäI-
leen lapsen hedelmöitys. Tällä kertaa lapsi syn
tyi kuolleena ja oikeudessa selvitettiin hyvin
tarkasti mistä kuolema olisi saattanut johtua.
Vappu oli omien sanojensa mukaaii ollut var
ma luutnantin naimattomuudesta, sillä Uu
dessakaupungissa ollut venäläinen eversti Or
Ioffja tämän veli kapteeni Orloffolivat nä)’ttä
neet tästä Vapulle monia todistuksia. Vapunja
luutnantti Alexandrovitzin naimisiinmenosta
syntyi oikeudessa hieman kiistaa, sillä lukkari
Lentz ei ollut kuullut asiasta mitäänja suhtau

pyrittiin selvittämään hyvin tarkkaan venäläisen
osapuolen henkilöllisyys, samoin selvitettiin teon
ajankohta ja lapsen syntymä. Jos lapsi sattui kuo
lemaan heti synnytyksen jälkeen tai syntyi kuol
leena, asia selvitettiin tarkemmin ja kuultiin to
distajina esim. synnytyksessä avustaneita naishen
kilöitä. Erityisen tärkeää tuntui olevan, olivatko
rikoksen osapuolet tahoillaan naimisissa ja tästä
asiasta kuultiin myös useita todistajia. Joissain
tapauksissa venäläissotilaat olivat myös luvanneet
avioliittoa heidän lapsensa synnyttäneille naisille.
Rangaistukseksi rikoksestaan naisille määrättiin
sakkoja, minkä lisäksi oli osoitettava häpeää ja
katumusta yhteisön edessä, lähinnä kirkon häpeä-
penkissä. Tuomiokirjoista selviää, että jos nainen
oli ensikertalainen, riitti rangaistukseksi sakkojen
lisäksi seisominen häpeäpenkissä yhtenä sunnun
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tui siksi epäilevästi Vapun väitteisiin. Synty-
neen pojan isää selvitettäessä kuultiin myös
useita todistajia, joiden mukaan isä todella oli
mainittu venäläinen luutnantti. Oikeuden-
kynnissä asioita selvitettiin hyvin tarkkaan ja
monelta kannalta, ja eräänkin todistiijan mu
kaan I4ippu ei olisikaan ollut niin suostuvai
nen Iuutnantin kanssa samaan sänkyyn. . 196

Oikeuden lopullisen päätöksen mukaan
l4ippu oli itsekin myöntänyt synnyttäneensä
kaksi aviotonta lasta. Oikeus totesi molempien
isäksi luutnantti TimoveAlexandrovitzin,joka
ilmeisesti oli naimaton. Oikeus tuomitsi ensi-
kertalaisen 14ipun vuoden 1694 lain mukai
sun sakkoihinja seisomaan yhtenä sunnuntai-
na häpeäpenkissä. Koska osa rikoksesta oli ta
pahtunut Turun alueella, Vapun olisi mentävä
myös sinne kuultavaksi.

Toinen esimerkkitapaus koski leski Maria
Danielintytärtä, joka myös oli synnyttänyt avi
ottoman lapsen venäläisen sotilaan kanssa. Isän
nimi oli Ivan, ja hän oli tiettävästi naimaton.
Maria oli ilmeisesti ollut enemmänkin tekemi
sissä venäläissotilaiden kanssa, minkä takia
hänelle määrättiin tuomioksi hieman suurem
pi sakkomääräja kaksi kertaa häpeäpenkkiin
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4.3. Elämää miehitetyssä kaupungissa
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Edellä on jo kerrottu, miten veronkantoa
Turun seudulla hoidettiin. Uusikaupunki joutui
ensimmäisen kerran maksamaan veroa venäläisille
jo syksyllä 1 7 1 3 , jolloin maksettiin kaupungin
polttamisen uhalla paitsi heiniä ja ohraa
hevosenrehuksi, myös rahaveroa. Tämä uhkaus
kaupungin polttamisesta oli ajan yleinen tapa ja se
oli edullinen molemmille osapuolille. Tiettyä
korvausta vastaan vihollinen ei hävittänyt
valloittamiaan alueita ja näin sekä valloittajat että
paikalliset asukkaat olivat tyytyväisiä. Rahaveron
eli kontribuution suuruus oli 500 hopearuplaa
vuosina 1713-14. Vuodesta 1715 lähtien
kontribuutio alennettiin 300 rupiaan, mikä vastasi
1 000 taalaria hopearahaa. Venäläisvallan aikana
verot määräytyivät talojen lukumäärän ja koon
perusteella, mikä oli aivan luonnollista, koska vero
oli oikeastaan paloveroa. Ne talot joutuivat
poltetuiksi, jotka eivät ottaneet osaa summan
maksamiseen. Tuloveroa ei minkään asiakirjojen
mukaan peritty Uudessakaupungissa, kuten ei
tuohon aikaan vielä muuallakaan. Kontribuution
suuruuden kutakin asukasta kohden määritti

erillinen taksoituslautakunta, johon kuului
etevimpiä kotikaupunkiin j ääneitä porvareita.
Taksoi tuksen majnitaan tapahtuneen kaupunki -

laisten suostumuksella. Taksoituskokouksissa
päätettiin myös, ketkä oli vapautettu veroista sen
vuoksi, että he olivat kärsineet suurempaa rasitusta
kuin muut, kuten esimerkiksi olleet perämiehinä ja
luotseina, antaneet hevosensa kyytihevosiksi jne.
Koulumestari Winterillä lienee ollut lopullinen
valta ä98

Verojen kantoa varten kaupunki jaettiin syk
syllä 1713 kolmeen osaan. Näistä itäisin ulottui
Itätullintorilta nykyiseen Liljalaaksonkatuun saak
ka (sille kohtaa, jossa kauppias Juho Riimanin
talo oli), keskimmäinen tältä kadulta torille saak
ka ja läntinen alue käsitti torin ympäristön sekä
läntisen osan kaupunkia. Tämä piirijako oli ole-
massa koko miehitysajan ja se havaittiin niin sopi-
vaksi että sitä noudatettiin rauhan jälkeenkin.
Veronkannon suorittivat porvariston uskotut mie
het, ilmeisesti samat, jotka sittemmin kuljettivat
verorahat venäläisten esikuntaan ja myöhemmin
kenraalikuvernöörikunnan kansliaan Turkuun . ‘99

Eräiden vakkasuomalajsten
kartanoiden kohtalojta

Eino Jutikkala toteaa kirjassaan Suomen
kartanotja suurtilat (1941), että vain harva
kartano Suomessa säilyi vihollisen hävittämi
seltä suuren Pohjan soa’anja isonz’ihan aikana.
Tarkempia tietoja näistä häviii’ksistä on vai-
keata löytää, joitakin perimätiet-oja on kuiten
km tallennettu niukkojen asiakirjatietojen Ii-
säksi.

Lokalahden Palkkisten kartanon omisti
vapaaherrallinen Rehbinderin suku, jonka
miespuoliset jäsenet taistelivat Kaarle XII.’n
sotajoukoissa. Vihollinen poltti kartanon ra
kennukset ison vihan aikana ja perimätiea’on
mukaan kartanon väki pakeni läheisessä met
sässä olevaan luolaan. Nykyinen päärakennus
rakennettiin isonvihan aikana, tai ainakin
heti 1720-luvun alussa.

Lokalahden Hermansairen päärakennus
poltettiin myös isonvihan aikana. Kartanon
toisen, 1 880-lu vulla rakennetun asuinraken
nuksen alla on huomattavan vanhoja kellari
holveja, joihin liittyy seuraava kansantarina.
1 700-luvulla paikalla olleen rakennuksen sa
lissa oli kaksi tulisijaa,joista toinen oli valepesä
ja siinä oli salaovi. Tästä pääsi kierreportaita
myöten rakennuksen alla oleviin piilokammi
oihin ja edelleen tunnelin kautta Ahmasveden
van taan . Vihollisjo ukko oli iso 12 vihan aikana
hyökännyt taloon aikoen vangita kartanon her
ran Clas Elemingin. Tämä pääsi kuitenkin
tunnelin kautta rantaan ja sieltä edelleen ve
neelläpakoon . Vapaaherra Clas Flemingin osuus
tarinassa voidaan kuitenkin osoittaa vääräksi,
sillä hän jäi venäläisten sotavangiksi Perevo
lotsnajassa 1. 7. 1 709 ja palasi Suomeen i’asta
rauhan jälkeen 1722.200

Huomattavasti yksityiskohtaisempaa tie-
toa on säilynyt Laitilan Palttilaholman (Paltti
lan) kartanon vaiheista. Palttilan kartano si
jaitsi silloisen Valkojärven länsirannalla. Ny
kyisin valtatie 8 kulkee lähellä kartanoa, sen
länsipuolella. Kartanoa hallitsi suuren Pohjan
sodan aikana majuri ja Turun hovioikeuden
asessorijohan Go ttfried yo n Falkenbergin leski
Anna Barbara von Tiesenhausen, tuolloin jo
80- vuotias “Palttilaholman rouva “. Hänen
yhdeksästä lapsestaan kotona oli ainoastaan

tytär Emerentia, Laitilan kirkkoherran Johan-
nes Saloniuksen leski sekä tämän poikaylioppi
las Eric Saloniusja tytär Elisabet. Lisäksi PaIt
tilassa asui Ein ei-en tia n veljen, Ruo tsi-Suo me;z
aatelislippukunnan kornetti Johan Gottfried
von Falkenbergin puoliso Annii Elisabeth Jor
dan lapsineen. Johan Gottfried oli sotajoukon
mukana taistelukentällä.

Tässä yhteydessä voidaan todeta, että Uu
denkaupungin kappalaisena samaan aikaan
toiminut Gabriel Salonius oli Emerentian ja
kirkkoherra aii nes Saloniuksen vanhempi
poika, syntynyt 10. marraskuuta 1687.

“Palttilaho/man rou va “ Anna Barbara
kuoli keväällä 1 71 4’, jolloin kartano jäi yksin
Emeren tian i’astii u lleja hallin tai ii . A n na Eli-
sabeth von Ealkenberg (o.s. Jordan.) oli lapsi-
neen lähtenytpakomatkalle Ruotsiin venäläis
ten asetuttua Laitilaan. Svenska Adelns ättar
tavlor toteaa: “Hänen täytyi lapsineen paeta
Ruotsiin Palttilaholmasta, jonka venäläinen
partio hävitti ja poltti eikä palannut enää
Suomeen. “ Lapsista kaksi poikaa ja yksi tytär
palasivat rauhan tultua.

Aikansa sankariksi nousee Emerentia Sa
lonius, tuolloin 52-vuotias kirkkoherran leski.
Koska Palttilan kartano oli ilmeisesti pitiijän
vaurain kartano jonka naapureista ei ollut
paljonkaan otettavaa, tulivat venäläiset sinne
suuren saaliin toivossa. Edellä on mainittu,
että kartano olisi poltettu, mutta toisista asia-
yhteyksistä voidaan päätellä, että rakennukset
olivat vielä rauhan tultua jäljellä. Tämä on
aivan ilmeisesti Emerentia-rouvan pontevan
vastustuksen ansiota, sillä jälkeenpäin Laiti
lassa esitettiin näkemyksiä, että monelta hävi
tykseltä olisi voitu säästyä, jos myös muut olisi-
vat toimineetyhtäpäättäväisesti kuin Emeren
tia-rouva.

Omaisu uden ryöstöä ei Em eren tia-ro u va
kuitenkaan voinut täysin estää. Venäläisillä oli
tsaari Pietarin määriz)kseen perustuen erityi
nen pyrkimys viedä kaikki rautaesineetja tar
vikkeetsekä muut metallituotteet Veniijän teol
lisuuden tarpeisiin. Eric Salonius oli kätkenyt
lukkoja ja saranoita, ja Emerentia-rouva esti
päättäz’äisyydellään mm. kellarin ovien sara-
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noitten viernisen. Suuri viikate menetettiin ja
ilmeisesti auran terät, koska rauhan tultua
Emerentia-rouva teettiportin saranoista auran
teriä, mikä osoittaa kuinka suuripuute rauta-
materiaalista oli. Karja menetettiin melkein
kokonaan, Poriin vietiin 12 nautaa ja myös
Turkuun vietiin karjaa.201

Palttilan Falkenbergien pojista kaksi oli
kuollutjo nuoriila ennen suurta Pohjan sotaa.
Molemmat pidempään eläneet pojat kuolivat
sodassa. Kornettijohan Gottfried, jonka puoli-
50 edellä kerrotun mukaisestipakeni lapsineen
Ruotsiin, kuoli tarkemmin tuntemattomissa
olosuhteissa 9.7. 1717. Turunja Porin läänin
jalkaväkirykmentin kapteeni Carl Gustafvon
Falkenberg. joka oli liittynyt armeijaan jo en-
nen suurta Pohjan sotaa, kaatui Veprikin tais
telussa 7. 1 . 1709.

Johan Gottfriedvon FalkenberginjaAnna
Elisabeth Jordanin Palttilassa syntyneet pojat
Johan Gottfried (s. 1700), Mikael Evert
(s. 1705), Carl Gustaf(s. 1708) sekä vielä Tuk-
holmassa 1715 syntynyt Aclam Fredrik antau
tuivat kaikki sotilasuralle. Pojista ilmeisesti

Kaupunki joutui venäläismiehityksen aika-
na maksamaan monia erilaisia maksuja ja veroja,
mutta ilmeisesti nämä maksut jäivät jopa pienem
miksi kuin 1700-luvun alussa Ruotsin alai
suudessa. Varsinaisten maksujen lisäksi jouduttiin
hoitamaan rasittavaa kyyditystä, joka oli raskas ja
vaarallinen niin hevosille kuin kuskeillekin, sekä
venäläisen laivaston kaupungissa olosta johtunut-
ta perämies- ja luotsitoimintaa. Nämäkin koettiin
erittäin raskaiksi aikanaan, ja vapaaehtoisia haluk
kaita oli hyvin vaikea löytää. Joskus tehtävässä
saattoi menettää jopa henkensäkin, kuten kävi
tullikirjuri Matti Martinpojalle. Matti ammuttiin
kuoliaaksi hänen ollessaan viemässä kaupungin
ensimmäistä kontribuutiota Poriin vuonna 1713.
Kyyditsemisten järjestämisen mainitaan olleen
niin rankka tehtävä, että Winterin oli pakko ottaa
avukseen lukkari Lentz. Tämä puolestaan joutui
turvautumaan kahden, usein jopa neljän venäläi
sen sotamiehen apuun mennessään käskemään kau
pungin porvareita kyyditystehtäviin. Näiden mai
nittujen suorien rasitusten lisäksi myös epäsuorat
rasitteet koettelivat kaupunkia. Merenkulku oli

kuitenkin vainjohan GottfrietJ ennätti osallis
tua suureen Pohjan sotaan. Hänpalasi vänrik
kinä rauhan tultua Palttilaan ja ryhtyi hoita
maan kartanoaja kuoli lapsettomanajo 1726
26-vuotiaana. MikaelEvert oli myös palannut
Palttilaan ja hoiti kartanoa veljensä jäälkeen
aina vuoteen 1737 saakka, jolloin kartano
myytiin. Tyttäristä Laitilaan palasi toclennä
köisesti vain Anna Barbara, joka tuolloin oli
1 6-vuotias. Laitilan kirkonkirjojen mukaan
Anna Barbara vihittiin 7.2. 1728 Paittilan
rengin Erik Tuomaanpojan kanssa ja jo run
saan viikon kuluttua vihkimisestä heille syntyi
poika Matthias. Erik Tuomaanpojasta tuli
myöhemmin korpraalija hän otti sukunimek
seen Holmstedt. Pariskunta sai useita lapsia,
joiden jälkeläisiä elää Uudenkaupungin-Lai
tilan seudulla edelleen.202

Vakka-Suomen mahtikartanon Sundhol
man omisti isonvihan aikana kreivi Gabriel
Oxenstiernan leski Elsa Sparre eikä omistaja-
sukua ilmeisesti asunut tuolloin kartanossa.
Mahdollisista vihollisien aiheuttamista tuhois
ta ei ole löytynyt tietoa.

kokonaan pysähdyksissä, kaikki alukset oli viety
Ruotsin puolelle tai ne oli kaapattu vihollisen
haltuun. Tämän takia ulkomailta tuotavien tava
roiden hinta oli äärettömän korkea, eikä niitä
juurikaan ollut saatavilla. Esimerkiksi suolaa ei
riittänyt läheskään tarpeeksi, vaikka sitä joudut
tim muutaman kerran venäläisten luvalla hake
maan Tukholmasta saakka.203

Havainnollisen kuvan Uuden kaupungin
elinkeinoelämän lamaantumisesta antaa se, ettei
kaupungissa pidetty edes tulliluetteloja 1 7 1 0-lu-
vun lopulla. Uusikaupunki oli niin tuhottu ja
“toimintakyvytön”, että katsottiin kokonaan hyö
dyttömäksi palkata kaupunkiin tullikirjuria.
Esimerkiksi Turussa, Naantalissa, Raumalla ja Po
rissa on tulliluettelot tältäkin ajalta.204

Koska kaupunki ja kaupunkilaiset kokonai
suudessaan saivat kokea paljon kärsimystä venä
läisvallan aikana, niin myös monien yksittäisten
ihmisten elämä oli täynnä kovia kokemuksia. Seu
raavassa on muutama arkistoista löytynyt tarina
tavallisten ihmisten koettelemuksista isonvihan
aikana.

Ihmiskohtaloita isonvihan ajoilta
HezekielAustrelloli ennen venäläisten maa-

hantuloa omistanut Numlahden kartanon
Nurmijärvellä, mutta hänen oli ollut pakko
jättää se vihollisen saaliiksi. Sen jälkeen perhe
oli paennut paikasta toiseen venäläiset kan
noillaan, kunnes lokakuussa 1713 saapui vih
doin Uuteenkaupunkiin tarkoituksenaan pae
ta täältä Ruotsin puolelle. Olosuhteet eivät
ilmeisesti olleet suotuisat, koska perhe joutui
lykkäämään matkaa seuraavan vuoden puolel
le. Jo talvella 1714 Austrellit lähettivät omai
suutensa Ahvenanmaalle, Enklingen kylään.
Pahaksi onneksi venäläisetpurjehtivat samana
syksynä Ahvenanmaalle, löysivätja ottivat it
selleen tämän Austrellien omaisuuden. Heze
kielAustrell kuitenkin päätti lähettää samana
kesänä vaimonsa ja tyttärensä matkalle Ruot
sun raatimies Nesteniuksen aluksella, mutta
Fiskön luona “8 peninkulmaa” Uudesta-
kaupungista venäläiset saavuttivat aluksen ja
veivät sen lasteineen päivineen Pietariin. Tällä
retkellä myoOO Nestenius itse joutui vangiksi.
Keväällä 1715 Austrell kustansi lähettilään
Pietariin ja Uudessakaupungissa olleiden
näläistenpäälliköiden avulla onnistui saamaan
lapsensa ja vaimonsa takaisin. Austrellitjou
tuivat sittenjäämään Uuteenkaupunkiin koko
isonvihan ajaksi. Rauhan jälkeen Austrell on-
nistui pääsemään toisen ruotsalaisen rauhan-
neuvottelijan, kreivi Lillienstedtin voudiksi
Torlahden kartanoon.205

ibinen tarina kertoo uusikaupunkilais
syntyisestä pojasta. Vuonna 1713 paenneitten
porvarien joukossa oli muiden muassa Martti
Heikinpoika Horkoi vaimonsaja vuoden van-
han poikansa kanssa. He asettuivat asumaan
Tukholmaan. Perheen isä Martti kuoli kevääl
lä 1716 ja sitä ennen mainitaan äidinkin
kuolleen. Poika jäi siten orvoksi vieraiden ih
misten keskelleja orpopojan holhoojaksi mää
rättiin porvarijuho Calander, joka otti hänet
luoksensa vuonna 1717. Calanderin liiketoi
met eivät oikein Tukholmassa sujuneet, joten
hän muutti pian Norrköpingiin. Sielläkään
asiat eivät sujuneet sen paremmin. Niinpä
Calanderpäätti muuttaajälleen takaisin Tuk-
holmaankesällä 1719. Hän oli lastannutaluk
seensa huonekalunsa, kauppatavaraa, viljaaja

muuta ruokatavaraa. Norrköpingistä lähdet
tim matkalle, poika mukana. Calanderin alus
ei ollut ennättänyt kauaskaan, kun saatiin
tieto, että vihollinen oli tulossaja tie Tukhol
maan siis katkaistu. Keula käännettiin takai
sin Norrköpingiinja muutama kilometri kau
pungin ulkopuolella alus pantiin ankkuriin.
Tämänjälkeen Calander lähti holhokkinsaja
renkinsä, myöhemmän talollisen Eerikki Ka
lelan kanssa veneellä kaupunkiin, ja eräästä
aitasta haettiin vielä lisää tavaraa alukseen
vietäväksi. Tämän jälkeen renki Kalela sai
käskyn lähteäpojan kanssa alukselle, kun Ca
lander lähti itse vielä hakemaan maaseudulta
hevosia (?).

Paluumatkallaan Calander huomasi, että
vihollinen oli aivan lähellä aluksen ankkuri
paikkaa,japäättijättää renginjapojan oman
onnensa nojaan. Kun myös renki oli huoman
nut vihollisen tulon, hän lähti soutamaan
pojan kanssa kohti kaupunkia päästäkseen
pakenemaan maitse Linköpingiin. Norrkö
pingin maistraatin lähettämä ratsuväki kui
tenkin esti matkan ja Kalela komennettiin
aseisiin kaupunkia puolustamaan. Kalela ko
etti vastustella orpopojan takia, mutta mi-
kään ei auttanutja poika olijätettävä. Poika
ennätti vielä kysyä Kalelalta, että mistä hän
saisi ruokaa “sittekun oli syönyt leipäkyrsänja
läskin”, jotka Kalela oli hänelle antanut. Tä
män jälkeen Kalela ei enää löytänyt poikaa
mistään, vaikka sotilasosasto melko nopeasti
joutuikin vetäytymään takaisin Norr
köpingiin. Rauhanpalattuapojan isoisä Heik
ki Kirri vaati (‘alanderia tilille pojan kohta-
losta. Poikaa kuulutettiin Turunja Porin lää
nin maaherran käskystä Norrköinginja Lin
köpingin lääneissä, mutta kaikki oli turhaa.
Saatiin ainoastaan tietää, että Norrköpingis
täpalannut vihollinen ei ollut tuonut muka-
naan Lfuteenkaupunkiin yhtään lasta, eikä
myöskään ollut ketään IVorrköpingistä huos
taansa ottanut. Isoisä Kirri sopi myöhemmin
asian Calanderin kanssaja sai itselleen pojan
perinnön. Pojan lopullisesta kohtalosta ei ole
mitään tietoa.206

Toisaalta sodan kuluessa ihmisissä saattoi
tapahtua myös negatiivisia muutoksia, kuten
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kävijaakko Rakennusmestari/le. Hän oli Heik
kilän rusthollin ratsumiesja oli mennyt nairni
sun Kaarina Pietarintyttären kanssa. Jaakko
joutui lähtemäänjoulun aikoihin vuonna 1713
Ahvenanmaalle ja sieltä armeijaan Ruotsin
puolelle. Vaimo oli vielä nuori miehen lähtiessä
sotaan ja hänellä riittikin jatkuvasti kosijoita.

Vuonna 1716 Jaakko oli majoitettuna
Värmclössä Roslagenissa. Siellä hän raiskasi
erään tytön, joutui sotaoikeuden eteen ja sai
rangaistuksensa. Tämän jälkeen hän marssi
Ruotsinpääarmeijan mukana Norjaan, mutta
karkasi 1ondheiinin piirityksestä, tuli Ldng
skansiin ja kertoi komentajalle, että hän oli
ollut sotavankinaja pyrki nyt armeijaan. Tä
män tarinan ansiosta hän sai passin ja pääsi
sillä 1ikholmaan. Sieltä hän meni Värmdöhön
lemmittynsä (7) luo. Mutta Penningbyn karta
nossa Roslagenissa hänet vangittiin ja lähetet
tim Gävlen linnaan. Istuttuaan siellä vuoden
verran kävi aika Jaakolle pitkäksija hän mur
tautui ulos. Jaakko oleskeli metsissäja harjoitti
rosvoilemista Helsinglan nin karjamajoissa,
kunnes vihdoin joutui kiinni ja lähetettiin
uudelleen Gävleen. Vuonna 1721 hänet tuo-
tim rykmenttiinsä Rddmansöhön, jossa hän sai
40 paria raippojaja tuli karkotetuksi rykmen
tistä. Tämän jälkeen Jaakko lähti Ångerman
lantiin erään Liisan luo. Tämä Liisa oli jo
Gävlessä ollut Jaakkoon niin ihastunut, että
kantoi tälle ruokaaja vaatteita, saaden vasta-
lahjaksi lapsen.

Keväällä 1 722Jaakko oli luvannutpalata
Uuteenkaupunkiinja olla kunnolla, jos vaimo
häntä hyvin kestitsisi. Jollei näin tapahtuisi,
Jaakko uhkasi laittaa “tulta akan alleja len
nättää hänet ilmaan” Tämän lausunnon jäI-
keen eiJaakosta kuultu enää mitään, ja koska
vaimo halusi nytpäästä uusiin naimisiin, tämä
todistajien kertomus liitettiin avioerohakemuk
seen.2°

Toinen ikävä tapaus sattui Uudenkau
pungin lähistöllä. Entinen sotilas, sittemmin
siltavoutina toiminut Yrjö Yrjönpoika Uudel
takirkolta teki venäläisille ilmiannon, jonka
mukaan eräs ruotsalainen retkikunta olisi nous
sut syyskuussa 1720 maihin Joonaksenkari
nimisen saaren luona Uudellakirkollaja otta
nut hänet vangiksi. Yrjö oli sanojensa mukaan

päässyt kuitenkin pakenemaan ja näki metsäs
tä, miten Hyynisten, Elkkyisten ja Kaskisten
rantakylien asukkaat olivat antaneet ruotsa
laisille ruokatavaroita ja muutenkin avusta-
neetheitä. Uudenkirkon kappalainen Sillenius
kutsutti ilmiantajan luokseen kuulusteltavak
si, ja tämän pysyessä lujasti väitteissään täytyi
lähteä Uuteenkaupunkiin siellä oleskelevan
venäläisen luutnantin luokse. Matkalla Sille-
nius koetti useaan otteeseen saada Yrjöä luopu
maan kertomuksestaan ja samoin teki koulu-
mestari Winter Uudessakaupungissa, mutta
turhaan.

Asia kerrottiin siis luutnantille, joka lä
hetti joukon sotilaita tutkimaan maihin
supaikkaa, mutta mitään epäilyttävää ei ha
vaittu. Tämänjälkeen Yrjö Yrjönpoika lähetet
tim kahden rakuunan kanssa kertomaan näke
mästään kenraali Zechinille. Tämä määräsi
puolestaan uuden komennuskunnan tutkimaan
asiaa. Saadakseen asukkaat tunnustamaan ri
koksensa kerrotaan venäläisten “kiusa n neen ja
rääkänneen heitä epäinhimillisesti “ Ilmianta
jan tunteettomuudesta mainitaan lisäksi, että
hän itsekin oli mukana vaatimassa kidutetta
via tunnustamaan. Muutamiapiestiin pahasti
kepeilläja osa hinattiinpääalaspäin hirsipuu
hun. Tämän seurauksena neljä henkilöä jäi
raajarikkoisiksi loppuiäkseen. Kun nämä jul
inat keinot eivät auttaneet, sai Yrjö kaksi lasta
uhkauksilla, kidutuksilla ja väärillä lupauk
silla todistamaan omat väitteensä oikeiksi.

Neljätoista syytettyäja mainitut kaksi las-
ta vietiin Turkuunjapidettiin siellä vangittui
na kahdeksan päivää. Kun Yrjö vaati, että
lapset pakotettaisiin kidutuksilla todistamaan
ilmiannon puolesta, kerrotaan venäläisen up
seerin lyöneen häntä inhoten kepillä päähän.
Lopulta syytetythuomattiin viattomiksijapääs
tettiin vapaaksi. Yrjö Yrjönpoikaa houkutteli
tällaiseen kurjaan tekoon halu saada osa syytet
tyjen omaisuudesta, koska venäläiset olivat kuu-
luttaneet, että se joka ilmiantaisi ruotsalaisen
avustajia, saisi kolmasosan syytettyjen oami
suudesta. Rauhanjälleen palattuajuttu vietiin
oikeuteen, ja katala ilmiantaja tuomittiin ku
janjuoksurangaistukseen ja loppuiäkseen pak
kotyöhön Marstrandiin.208

Aivan 1 700-luvun alkuvuosina Uusikaupunki oli
ulottunut itä-länsisuunnassa Biasieholmankadusta
Mäyhälänkatuun saakka, kuitenkin niin, että en-
sinmainitun kadun itäpuolella Hallunojan varrel
la oli vielä yksi korttelikunta eli silloinen Ruoko
lan kortteli. Myös Vallimäen rinteillä ja ympärillä
oli taloja. Kaksi pitkää katua eli Alinen- ja Yli-
nenkatu veivät idästä länteen, ja näitä kutsuttiin
silloin Etelä- ja Pohjois-Pitkäksikaduksi. 10 poik
kikatua kulki pohjoisesta etelään, jakaen keski-
osan kaupunkia 24 säännölliseen nelikulmaiseen
kortteliin. Tämä kaupungin keskiosa oli jokseen
km täyteen rakennettu samoin kuin Alisenkadun
pohjoispuoliset alueetkin, mutta rantaa vasten
ulottuivat tonttimaat hyvin epäsäännöllisesti, sa
moin kuin Ylisenkadun pohjoispuoliset tontit.
Nykyinen tori muodosti silloin torikorttelin, jon-
ka lounainen 1/6-osa oli raatihuoneen tonttina ja
kaakkoinen osa kauppatorina, mutta muut osat
yksityisten tonttimaana. Nykyinen Vuorikatu oli
tuolloin kaupungin pohjoislinja, josta pellot al
koivat ja tämän linjan eteläpuoleltakin löytyi pel
totilkkuja eli rakentamattomia tonttimaita. Tulli

portti eli Itätulli oli Ylisenkadun silloisessa itä-
päässä (katu oli hieman lyhyempi kuin nykyisin)
ja tullipuomi eli meritulli nykyisen vierasvenesa
taman kohdalla. Sorvakossa Kaupunginlahden (en-
tinen Kaupunginsalmi) eteläpuolella ei ollut mui
ta rakennuksia kuin joitakin ranta-aittoja, joita oli
kuitenkin selvästi runsaammin lahden poh
joisrannalla.209

Uudenkaupungin mainitaan olleen myös mel
ko hyvin rakennetun ennen venäläishallintoa. Ase-
makaava oli ainakin kaupungin keskustassa hyvin
säännönmukainen ja tontit täynnä rakennuksia.
Julkisista rakennuksista raatihuone oli kuitenkin
vanha ja ränsistynyt ja samoin kirkon pohjoisseinä
oli huonossa kunnossa. Venäläisten tultua kau
pungin ulkonäkö muuttui nopeasti. Nykyiselle
Vallimäelle vanhan kirkon länsipuolelle rakennet
tim rintavarustus multavalleineen ja suojakaivan
toineen idästä länteen päin pitkin mäen pohjoista
rinnettä polveillen Pietolanlahtea kohti. (Vallimä
en nimi oli Myllymäki ennen isovihaa, mutta se
sai nykyisen nimensä juuri venäläisten rakentami
en vallien ansiosta),. Samanlaisia varustuksia teh

Å
4.4. Miehityksen aikaiset kaupunkikuvan
muutokset
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venäläismiehityksen aikana, venäläisten rakennuttamien vaiitusten ansiosta. - Piirros OJ.
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tim Kaupunginlahden eteläiselle rannalle Sorva
kon puolelle, jossa oli suuria valleja lähes koko
lahden eteläpuoliselta matkalta. Myös kaupungin
itäpäähän tehtiin varustuksia ja pohjoispuolikin
oli ainakin jollakin tavalla varusteltu. Kaikki nämä
vallit olivat tykeillä varustetut, ja lisäksi koko
kaupungin ympärillä oli vahvoj a es terakennelmia,
ns. “espanjalaisia ratsastajia” . Periaatteessa kau
pungin voidaan katsoa olleen kokonaisuudessaan
yhtä linnoitettua leiriä.21°

Uudessakaupungissa oleskelevan varusväen
tuli pitää täältä käsin koko tätä osaa maata hallin-
nassaan. Venäläinen sotaväki majaili kaupungin
itä- ja pohjoispuolella, ja telttojen lisäksi pelloille
ja niityille oli rakennettu erilaisia kasarmeja, ko
juja ja leivinuuneja. Näihin varustuksiin ja raken
nuksiin tarvittava materiaali otettiin pelloilta,
paenneitten virkamiesten taloista ja kaupungin ja
valtion yleisistä rakennuksista. Monet talot hävi
tettiin niin täysin, ettei perustuksiakaan enää nä-.
kynyt. Venäläisten päämajaa varten valittiin 24
parhaiten rakennettua taloa. Ne tehtiin tarkoituk
senmukaisiksi siirtämällä niitä toiseen paikkaan,
piiluamalla seiniä siistimmiksi ja suurentamalla
ovia ja ikkunoita niin, että talot omistajiensa mie
lestä pahasti turmeltuivat. Ns. Wasaborgin krei
ym tontille venäläiset laittoivat suuren ja avaran
varaston, jonka kehys oli pylväistä, katto ja seinät
oljista ja säkkikankaasta. Myös kirkko joutui mie
hittäjän käyttöön, vuonna 1 7 1 5 venäläiset purki
vat lähes puolet kirkon laudoituksesta ja tila muu-
tettiin varastoksi, jonne kasattiin jauhosäkkejä ka
tonrajaan saakka. Tästä johtuen kirkon länsipää
voitiin laudoittaa uudestaan vasta rauhan solmi
misen jälkeen.21’

Kirkossa oli suoritettu parannustöitä 1700-
luvun taitteessa, mutta isonvihan aika keskeytti
nämä peruskorjaustyöt. Kun seurakunnan molem
mat papit ja kaupungin useimmat porvarit pake
nivat Ruotsiin syksyllä 1713, mukaan otettiin
kaikki mahdollinen kirkon omaisuus. Molemmat
kirkon kellot otettiin alas ja vietiin Ruotsiin.
Kirkon irtainta esineistöä varten rakennettiin var

tavasten kolme arkkua, joita säilytettiin sittem
min Tukholmassa. Seurakunnan asioita olivat Uu
teenkaupunkiin jääneet siis hoitamaan koulumes
tari Winter, lukkari Lentz ja Noiisiaisista siirtynyt
pastori Gabriel Salonius. Kirkko oli hyvin paljas
ja pieni, koska venäläiset olivat erottaneet sen
länsipuolen lautaseinällä jauhomakasiiniksi. Toi-
saalta venäläiset osoittivat jonkinlaista kunnioi
tusta kirkkoa kohtaan, antoivathan he sentään
puolet kirkosta seurakunnan käyttöön, vaikka oli-
sivat tarvinneet varastokseen koko kirkon. Venä
läiset tekivät myös lahjoituksia antaen kynttilöitä
ja rahaa. Ehkä parhaiten venäläisten kunnioitusta
kirkkoa kohtaan kuvaa se, että he hautasivat sen
kuoriin kaksi Uudessakaupungissa kuollutta up
seeriaan.212

Huhtikuun 20. päivänä 1716 “kuorin taak
se” haudattiin luutnantti Stephan Machewitz, ja
hänen puolestaan maksettiin multa- ja kellorahoja
9 taalaria 1 2 äyriä kuparirahaa. Seuraavan vuoden
tammikuun 13. päivänä ilmeisesti myös “kuorin
taakse” haudattiin luutnantti Ivan Gubin, jonka
puolesta maksettiin 7 taalaria 16 äyriä kuparira
haa.213

Uudenkaupungin pieni seurakunta pyrki
hoitamaan rakkaudella ki rkkoaan vaikeina ison
vihan aikoinakin. Muutenkin vaikeista olosuh
teista huolimatta seurakuntalaiset toivat kirkon
kaunistamiseksi alttarivaatteita, rahaa ym. Maa-
seurakunnan torpparit saivat ammutuksi karhun
ja toivat sen nahan lahjana kirkolle alttarijakkaran
peitteeksi. Ison vihan pimeimpinäkin aikoina pa
loivat joulukynttilät joka vuosi kirkossa, ja nämä
kynttilät olivatkin lähes ainoat kirkon tileissä nä
kyneet menot. Kirkosta ahdistettu seurakunta haki
lohdutusta ja toivoa. Rauhan tultua ei voitu heti
ryhtyä suurempiin rakennustöihin, vaan varojen
puutteessa korjattiin ainoastaan pahimpia vaurioi
ta. Tämä olikin välttämätöntä kirkon huonon kun-
non vuoksi, ja vasta tulevina vuosikymmeninä oli
seurakunnalla varaa kunnolla parantaa pyhättö
ään.214

Å.

5. SUUREN POHJAN SODAN
LOPPUVAIHE ET - ITÄMEREN
SUURVALTA KUKISTUU
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5.1. Ruotsi uhattuna

Sen jälkeen kun venäläiset olivat vallanneet Suo-
men vuosina 1713-14 ja ryhtyneet sittemmin te-
kemään hävitysretkiään Pohjanlahden länsiranni
kolle, oli varsinainen Ruotsin emämaakin jo vaka
vasti uhattuna. Kaarle XII viipyi yhä Turkissa
paettuaan sinne Pultavan taistelun jälkeen, ja val
takunnassa oli alkanut muodostua yleistä sotavä
symystä ja todellinen rauhanoppositio. Tämä tuli
selvästi näkyviin vuosien 1 7 1 3- 14 valtiopäivillä,
ja lailliselle ja muodollisesti vielä itsevaltiaalle
hallitsijalle lähetettiin sana Turkkiin, että ellei
hän palaisi pikaisesti maahan, säädyt ja valtaneu
vosto tekisivät rauhan niillä ehdoilla, joilla se vain
olisi saatavissa. Kuningas oli erittäin ärtynyt täl
laisista rauhankaipuusta kielineistä tiedoista ja
päätti vihdoin irrottautua Turkista. Lähtö ei kui
tenkaan käynyt heti, sillä Kaarle joutui vielä noin
vuodeksi Turkin hallituksen vangiksi ns. Benderin
kalabaliikin jälkeen. Kuninkaan yhteyttä ulko-
maailmaan ei kokonaan katkaistu, mutta hänen
poliittista toimintaansa rajoitettiin. Lokakuun lo
pussa 1714 hänelle tarjoutui viimein tilaisuus läh
teä kotimatkalle, ja kuningas ratsastikin (ainakin
loppumatkan) ainoastaan yhden seuralaisen saatta
mana Turkista Euroopan halki Ruotsin hallussa
vielä olleeseen Stralsundiin. Matkan alussa seurue
oli tosin ollut paljon suurempi. Linnuntietä yli
2000 kilometrin matka Turkin Demotikasta Stral
sundiin kesti ainoastaan 15 vuorokautta, mitä on
pidettävä erittäin hämmästyttävänä suorituksena.
Tämä matka toi jälleen uutta hohdetta soturiku
ninkaan himmenneeksi luultuun kilpeen, ja Ruot
sin viholliset joutuivat jälleen terästäytymään
Kaarle XII:n palattua takaisin Pohjolaan.215

Kun avovesikausi alkoi keväällä 1 7 1 5 , oli Ruot
sin oman rannikon puolustaminen edelleen maan
laivastovoimien ensisijainen tehtävä. Laivastoa py
rittiin keskittämään Ruotsin rannikolle ja esimer
kiksi Suomenlahden suulta kutsuttiin siellä olleita
osastoja lähemmäs emämaata. Pelätyt venäläiset
kaleerit eivät kuitenkaan ilmestyneet Ruotsin ve
sille koko vuoden aikana. Ruotsalaiset pystyivät
siten suuntaamaan laivastotoimintaansa myös tans
kalaisia vastaan. Vasta elokuussa 1 7 1 6 ilmestyi
muutamia venäläisiä soutualuksia Öregrundin tie-
noille ryöstöretkille. Niiden oli onnistunut välttää
vartiointia suorittavat ruotsalaisalukset . Vuoden
17 17 heinäkuussa Venäjän avomerilaivastoon kuu-

luvan 1 5 laivan osasto suoritti Gotiannin saaren
rannikolle pienehkön maihinnousun ryöstäen
maista elintarvikkeita laivoj ensa muonatäy
dennykseksi. Peter Henry Bruce mainitsee muis
telmissaan tsaarin itsensä olleen tällä matkalla
mukana. Eräänä tarkoituksena oli ilmeisesti estää
ruotsalaisia lähettämästä lisäjoukkoja Tukholmas
ta Pommeriin.216

Venäläiset suorittivat iskujaan myös maitse,
Pohjanlahden ympäri. He tulivat vuosina 1715-
1716 pariinkiin otteeseen Kemiin erilaisten
ratsuväenosastoj en voimi n , mutta kahakat olivat
melko pieniä ja ruotsalaiset kykenivät puo
lustamaan aluettaan. Tilanne kävi kuitenkin koko
ajan raskaammaksi Länsipohjan asukkaille, sillä
esimerkiksi syksyllä 1 7 1 6 venäläiset alkoivat ah-
distella Suomen puoleisen Pohjanmaan asukkaita
todenteolla, ja Oulun seudulle saakka maintaan
tulleen yhteensä noin 3000 kasakan ja rakuunan
joukko. Ruotsin puolella oleskellut kenraali Kaar
le Kustaa Armfelt kertoo eräässä kirjeessään, mi-
ten venäläiset olivat polttaneet Oulun seudulla
142 ihmistä kuoliaaksi ja miten Kajaanin läänistä
oli viety valtavia määriä lapsia pois sullottuna
suuriin heinähäkkeihin. On myös löytynyt tietoja
venäläisten suunnitelmasta, jonka mukaan heillä
oli eräässä vaiheessa tarkoituksena valloittaa koko
Länsipohjan alue aina Uumajaan saakka. Kaikki-
aan venäläiset vierailivat Ruotsin rajan länsipuo
leila ainakin parisenkymmentä kertaa. Joskus tal
visin matkoja tehtiin myös jään yli, kuten Vaasas
ta Uumajaan, jolloin matka taittui hyvällä säällä
jopa vuorokaudessa.217

Ruotsin emämaa oli siis ollut vakavasti uhat
tuna vuoden 1715 alkupuolella, mutta Kaarle
XlI:n paluu Turkista oli hieman muuttanut tilan-
netta. Vihollisten kunnioitus tätä soturikuningas
ta kohtaan oli niin suurta, että hänen paluunsa oli
välittömästi kääntänyt Pietarin ja muiden vihol
listen katseet hetkeksi kohti Itämeren eteläosia ja
Stralsundia, jonne Kaarle XII jäi ratsastuksensa
jälkeen oleilemaan ja hallitsemaan maataan noin
vuodeksi. Pitkälti juuri Kaarlen maineen ansiosta
Ruotsin emämaa säästyi vielä suuremmilta hyök
käyksiltä.218

Euroopan suurvaltojen huomiota osakseen
vaatinut Espanjan perimyssota oli päättynyt vuon
na 1714 Englannin voittoon ja Ranskan arvoval

lan saamaan kolaukseen. Preussi ja Hannover liit
tyivät Ruotsin vihollisiin Venäjän ja Tanskan tu
eksi, ja Englannin hallitsijan vaihduttua tämäkin
aiemmin Ruotsia tukenut maa oli sodassa Kaarle
XII:a vastaan. Ranskassa tapahtuneet muutokset
hallitsijan asemassa aiheuttivat myös tämän aino-
an Ruotsin jäljellä olleen liittolaisen menetyksen.
Vuosien 1715-16 kuluessa Pietari 1 suunnittelikin
kaikkien liittolaisten yhteistä maihinnousua Ruot

Lähinnä Englannin sisäpoliittiseen tilanteeseen
liittyen käytiin eri puolilla Eurooppaa monenlai
sia diplomaattisia neuvotteluja, jotka vaikuttivat
myös Ruotsin ja Venäjän tilanteeseen. Ensimmäi
set alustavat rauhantunnustelut näiden kahden
valtion välillä käytiin jo tammikuussa 1 7 1 6 Rans
kan toimiessa välittäjänä, mutta keskustelut jäi-
vät tuloksettomiksi lähinnä Venäjän suurten vaati-
musten ja Kaarlen taipumattomuuden takia.22°

Kuningas Kaarle XII oli syrjäyttänyt valta-
neuvoston kokonaan palattuaan takaisin Ruotsiin.
Hän oli nostanut lähes kaikkivaltiaaksi neuvon
antajakseen jo heti Turkista palaamisensa jälkeen
Stralsundissa tapaamansa taitavan holsteinilaisen
paronin Georg Heinrich von Görtzin. Tämän on-
nistui järjestää maan talousasiat kuntoon ja maa-
han saatiin vielä vuonna 1716 koottua 40 000
miehen armeija. Kaarle uskoi myös ulkopolitiikan
hoidon Görtzille. Tämän onnistuikin hyödyntää
erittäin taitavasti vihollisten keskinäistä epäsopua
ja sitä kautta parantaa ruotsalaisten asemaa. Görtz
nautti tavattoman suurta kunnioitusta myös vi-
hollistensa parissa, mikä näkyi hänen osakseen
tulleessa kohtelussa. Görtzin politiikan ensisijai
sena päämääränä oli saada aikaan rauha Venäjän
kanssa, jotta Ruotsi voisi suunnata aseensa Tans
kaa vastaan tarvitsematta pelätä selustauhkaa.
Esittämällä harhauttavia tietoja tsaarin muka te-
kemistä lievennyksistä rauhanehtoihin Görtz sai
Kaarle-kuninkaan taivutetuksi myötämieliseksi
virallisille rauhanneuvotteluille, joiden paikaksi
määrättiin Ahvenanmaan saaristossa, Vårdön saa-
ressa oleva Lövön kylä.22’

sun kahdelta eri suunnalta ja sodan lopettamista
tällä musertavalla iskulla. Kaarle XII marssitti
tällöin joukkonsa Norjan vastaiselle rajalle, mikä
pakotti Tanskan sitomaan joukkonsa sinne ja esti
samalla liittolaisten maihinnousun. Tanskan ja
Venäjän välien huononeminen toi Ruotsille terve-
tulleen hengähdystauon ja syksyyn 1 7 1 6 mennes
sä se olikin välttänyt uhkaavimman vaaran.219

5.2. Rauhantunnusteluja ja Ahvenanmaan
neuvottelut

Paroni GeorgHeinrich von Görtz (1 668—1 719).
- Kuva MV

96 97



Georg Heinrich von Görtz?22
Görtz oli vanhaa hesseniläistä aatelissukua,

mutta hän siirtyi 30-vuotiaana Ho/stein-Got
torpin herttuan palvelukseen ja osoitti pian
kykynsä taitavanaja häikäilemättömänä hal
lintomiehenäja valtiontalouden organisaatto
rina. Diplomaattinaja neuvottelijana hän oli
vakuuttavan esiintymisen ja idearikkaiden
suunnitelmien kiistaton taituri. Hän osoitti
täydellistä piittaamattomuutta poliittisesta
moraalista ja sopimusten noudattamisesta, ja
pelasi lähes kaikissa käänteissään kaksoisroo
lia, mikä tuntuijo aikalaisista kyseenalaiselta.
Kaarle XII hyväksyi Görtzin Ruotsin palveluk
seen vuonna 1715, vaikkajo tuolloin tiedossa
oli muutamia hänen Ruotsiakin vahingoit
taneita toimiaan. Görtz onnistui erilaisilla
hätäapukeinoilla saamaan Ruotsin talouden
parempaan kuntoon, ja näillä tuloilla onnis
tuttiin rahoittamaan mm. Norjaan lähetettä
vän armeijan varustaminen. Kuningas Kaarle
XII antoi Görtzille myös ulkopolitiikan hoita
misen, missä tehtävässä tämä kävi Ahvenan
maan neuvotteluja.

Ruotsinjohtavissa piireissäparonia vihat
tim silmittömästi hänen asemansaja vehkeily

Marsalkka Rehnsköldja Pietari 1
Loppukesällä 1717 tuotiin Pultavassa kah

deksan vuotta aiemmin vangiksijoutunut mar
salkka, kreivi Karl Gustav Rehnsköld, tuolloin
jo 66-vuotias Kaarle XII:n soturi, kahdenkym
menen m u ii ii ruotsalaisupseerin kanssa Pieta
riin. Venäläisten tarkoituksena oli vaihtaa so
tavangit mm. Narvassa ruotsalaisten vangeiksi
ottamiin ruhtinas Trubetskoihin ja kreivi Gol
lowiniin. Tsaari Pietari otti Rehnsköla’in koh
teliaasti vastaanylistäen marsalkkaa urheudes
taja tämän suuristapalveluksista isän maataan
Ruotsia kohtaan. Tsaari pyysi Rehnsköldiä vä

Tsaari Pietari oli lähettänyt ensimmäisen
tiedon omasta rauhantahdostaan ruotsalaisen up
seerin kreivi Rehnsköldin mukana kuningas Kaar
lelle jo syksyllä 1717 ja tämän viestin mukaan
“tsaari ei halunnut mitään niin paljon kuin rau
haa, johon hän ja Kaarle voisivat olla tyytyväisiä”.

näpidetyn toimintansa vuoksi. Kansa puoles
taan piti häntä veronylkyrinä, rahan huonon-
tajanaja kaiken taloudellisen kurjuuden aihe-
uttajana. Kun kuninkaan kuolema marras-
kuussa 1 718 antoipoliittiselleja sotilasjohtlol
le tilaisuuden toimia, se ei aikaillut hetkeä-
kään. Paroni vangittiin joidenkin tietojen
mukaan jo viikkoa ennen Kaarlen kuolemaa
(toiset, lähinnä ruotsalaiset tiedot kertovat pi
dätyksen tapahtuneen vasta 2. 12.)ja myöhem
min hänet asetettiin virkamieskomission tut
kittavaksi. Hyvin kyseenalaisen prosessin jäI-
keen Görtz mestattiin talvella 1719. Pitka
sodan aiheuttaman tyytymättömyyden ja mie
lialojen yleisen kiihtyneisyyden vuoksi hallitus
tarvitsi syntipukin eikä kukaan olisi voinut
sopia sellaiseksi paremmin kuin kuin kaiken
kansan vihaama Görtz. Myöhemmin Görtzin
epäoikeudenmukaisesta kohtelusta keskusteltiin
paljonkin, ja lopulta vuonna 1776 kuningas
Kustaa III katsoi aiheelliseksi maksaa korvauk
sia Görtzinjälkeläisistä viimeisenä silloin vielä
eläneelle tyttärelle sovituksena Ruotsin oma-
tuntoa painaneesta “valtakunnan verivelasta

littämään KaarleXll:lle hartaan toiveensa rau
hanneu vottelujen aloittamisesta maitten välil
lä.

Kun vankien vaihdosta oli lopullisesti so
vittu, kävi tsaari Pietari hyvästelemässä mar
salkkaa satamassa lähtövalmiina olleessa jah
dissaja lahjoitti tälle oman timanttikoristeisen
iniekkansa toivottaen hyvää matkaa Tukhol
maan. Tämä miekan luoi’utus oli tsaarilta
erittäin suuri kunnianosoitus vihollisen lipsee
ria kohtaan.224

4

Görtz oli saanut tsaarin kiinnostumaan konkreet
tisesti erillisrauhasta neuvoteltuaan venäläisten
kanssa Haagissa samana kesänä. Näiden keskuste
lujen tuloksena ensimmäiset suuren Pohjan sodan
viralliset rauhanneuvottelut käytiin Ahvenanmaal
la Sundin pitäjässä, Vårdön saaressa olevassa Lö

Pietaria ylistäväpropagandapiirros. - Kuva VenA.

yön kylässä, jossa ne alkoivat toukokuussa 1718.
Neuvottelut oli siirretty sinne alunperin pitopai
kaksi kaavaillun Turun sijasta, koska Ruotsin pää-
neuvottelija paroni Görtz niin vaati Ahvenan
maan sijaitessa lähempänä Tukholmaa. Ruotsin
valtuutettuina olivat paroni Görtz ja kreivi Carl
Gyllenborg. Venäjän valtuuskunnan johtajana toi-
mi kenraaliluutnantti Jakob Bruce ja hänen lä
himpänä apulaisenaan saksalaissyntyinen kanslia
neuvos Heinrich Johann Osterman.223

Ahvenanmaalla neuvottelupaikalla tehtiin
suuria muutos- ja rakennustöitä neuvottelijoiden
asuntoja ja muita kongressin vaatimia tiloja var
ten. Varsinkin venäläiset repivät monia taloja ja
rakensivat ne sitten uudelleen omien suunnitel
miensa mukaisesti . Molemmille neuvottelu
kunnille rakennettiin Lövön kylästä oma osansa,
venäläiset asuivat kylän pohjoisosassa ja ruotsalai

set etelässä. Itse konferenssitalo koostui kuusikul
maisesta salista ja kahdesta muusta huoneesta.
Venäläisillä oli kylässä käytössään yhteensä 27
asuinhuonetta, joista kaikki olivat tulisijalla varus
tettuja. Vaikka mistään luksusasumisesta ei ehkä
voida puhua, olosuhteet rauhanneuvotteluil le oli -

vat kuitenkin erinomaiset. Lövön lähiseudut ja
osin jopa koko Ahvenanmaa joutuivatkin kärsi-
mään tilanteesta, sillä neuvottelupaikalle vietiin
runsaasti materiaalia lähiseutuj en rakennuksista ja
j opa kokonaisia taloja. Suomen kenraalikuvernöö
ri Gustav Otto Dougias joutui tuottamaan Suo-
men puolelta 145 ikkunaa, koska niitä ei Ahve
nanmaalta tarpeeksi löytynyt. Rakennukset saa-
tim valmiiksi neuvottelujen alkuun mennessä tou
kokuuksi 1718, joskin neuvottelukuntien koon
koko ajan kasvaessa lisärakennuksia jouduttiin ra
kentamaan jatkuvasti 225

Tsaari Pietari Ijohtamassa joukkojaan taistelun tuoksinassa. Kyseessä on aikakaudelle tyypillinen tsaari
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Ruotsalaisten neuvottelijoiden saapuessa
paikalle toukokuun alussa he pyrkivät ulkoisilla
seikoilla osoittamaan omaa arvokkuuttaan. Muka-
na oli paljon arvokkaita ruokailuvälineitä, suuri
vazasto viinejä ja kaikenlaisia muita herkkuja,
jopa kaksi omaa kokia neuvottelijoita varten ruo
an hyvän laadun varmistamiseksi. Nähtyään ruot
salaisten pöyhkeilyn myös venäläiset halusivat
osoittaa tsaarin mahtavuuden ja pyrkivät pistä
mään vielä paremmaksi, mikä näkyi Suomenkin
puolella esimerkiksi verojen määrän kasvuna. Ve
näläiset tuottivat Pietarista mm. hopeisia pöytä-
kalustoja, unkarilaisia viinejä, arvokkaita nahkoja
ja ylellisyysesineitä lahjoiksi ruotsalaisille. Vasta-
kohtaisuus sotaa käyvän Ruotsin ja Venäjän for-
maaleihin oloihin oli suuri. Paitsi loistokkuutta,
neuvotteluissa oli mukana myös valtavasti ihmi
siä. Pelkästään ruotsalaisella puolella oli neuvotte
luissa syyskuussa 1718 yhteensä 600 henkilöä
valtuuskunta, avustajat, palvelusväki ja vartioväki
mukaanlukien. Näin pelkät muonituskustan
nukset nousivat todella korkeiksi.226

Lövön ruokailuvälineet
Paroiii von Görtzi/Iä oli Ahvenanmaalle

tullessaan rn ukanaan hopeinen pöytäkalusto,
joka käsitti 1 suuren vadin kinkkua varten, 8
pienempää pb)’täi’atia, 3 tusinaa lautasia, 2
suola-astiaa, 26 i’eistä, 26 haarukkaa, 26 lu
sikkaa, 6 kynttilänjalkaa ja 2 suurta keitto-
kauhaa. Lisäksi Görtz oli ottanut Lö,’öseen
Holstein - Gottorp iii herttuan koki,i neit votteli
jo iden herkku ritokien o ii n istu misen va rrn ista

m227

J0 heti ensimmäiset Ahvenanmaan kongressin
viralliset neuvottelut osoittivat rauhankeskustelut
tuloksettomiksi, ellei jompikumpi osapuolista
suostuisi myönnytyksiin. Syrjäytettyään muut
neuvottelijat Görtz antautui salaisiin keskustelui
hin toisen venäläisen neuvottelijan Ostermanin
kanssa aloittaen siten uhkapelin, josta kuningas-
kaan ei ollut tietoinen. Huomattuaan Pietari 1:n
vaatimukset peruuttamattomiksi Görtz esitti laa
jan korvausohjelman, jonka mukaan Ruotsin tuli-
si saada hyvitystä muilta vihollisvaltioilta - lähin-
nä Tanskalta - Itämeren alueidensa menetyksestä.
Kaarle XII ei voinut hyväksyä ainakaan Tallinnan
ja Viipurin luovutusta eikä Venäjän pääsyä Suo-
menlahden etelärannikon herraksi, joten kunin

kaan oli annettava Görtzin jatkaa omaa uhkapeli
ään. Samaan suuntaan vaikutti myös Kaarlen
suunnittelema sotaretki Norjaan, mikä oli täysin
ri ippuvainen rauhasta Venäj än kanssa.228

Tsaari itse lähti elokuussa 1718 Tallinnan
kautta Turkuun ollakseen lähempänä neuvotteluja.
Antaakseen tarpeellista taustatukea neuvottel uille
Görtz jatkoi tunnusteluja myös Englantiin päin.
Pietari 1 puolestaan vahvisti Suomessa olevia ve
näläisiä sotavoimia, ja Kaarle XII varusti uutta
armeijaa Norjan-hyökkäystä varten jouduttuaan
vuonna 1 7 1 6 luopumaan tuolloin vireille pannus
ta yrityksestä tämän maan valtaamiseksi. Tämän
Norjan-operaatio ja muutkin Itämeren alueen osal
le laaditut suunnitelmat olivat osa suurempaa eu
rooppalaista kuviota, joihin sisältyi myös englan
tilaisten apu ruotsalaisille heidän menettämiensä
alueiden takaisinvaltaamiseksi.229

Kesän kuluessa Görtz kävi kaksi kertaa ku
ninkaan puheilla Ruotsissa ja kerran Turussa ta
paamassa sinne saapunutta tsaari Pietaria. Syys-
kuuhun mennessä Pietari hyväksyi Görtzin laati-
man sopimusluonnoksen, jonka mukaan Ruotsi
luovuttaisi Venäjälle Baltian provinssinsa (Inke
rinmaan, Viron ja Latvian) sekä Suomesta Viipu
rin ja osan Karjalaa. Sopimukseen kuului myös
erilaisia hallinnollisia järjestelyjä lähinnä Saksan
alueella, kuten Holsteinin herttuan palauttaminen
herttuakuntansa johtoon. Korvaukseksi Ruotsi
voisi valloittaa Tanskalta Norjan, ja jos Tanska
tällöin saisi apua joltakin kolmannelta valtiolta,
Venäjä vuorostaan lupasi auttaa Ruotsia. Lisäksi
tsaari lupasi tukea Puolan johtoon Ruotsin toivo-
maa kuningasta. Tsaarin vanhojen liitto-
kumppanien Tanskan sekä puolalaisen August II
Väkevän etuja ei siis otettu Ahvenanmaan neuvot
teluissa lainkaan huomioon ja muutenkin sopi-
musluonnos oli Ruotsille yllättävän myönteinen.230

Ahvenanmaan neuvottelujen tuloksena oltai
sun päästy myöhäisempää Uudenkaupungin rau
haa parempaan sopimukseen. Vaikka Pietari 1 neu
vottelujen ehdot olisikin hyväksynyt, Kaarle XII
ei niihin suostunut, vaan hän päätti lähteä valloit
tamaan Norjaa. Kaarlen tarkoituksena oli ensin
lyödä Norja ja käydä sen jälkeen Venäjää vastaan.
Ahvenanmaan kongressissa asioiden käsittely oli
ollut hidasta ja Pietarin 1:n mukaan ruotsalaiset
“vain tappoivat aikaa” . Ruotsalaiset olivatkin va
linneet taktiikakseen venyttää neuvotteluja ja pyr
kiä samalla käyttämään hyödykseen Englannin ja
Venäjän jatkuvasti kireitä välejä.23’

Norjan vastainen rintama oli avattu itse asiassa jo
kaksi vuotta ennen kun varsinainen hyökkäys
vuonna 1718 alkoi. Vuoden 1716 alkaessa talvi oli
ollut niin epätavallisen kylmä, että Tanskan saI-
met jäätyivät ja Kaarle XII alkoi koota joukkojaan
marssiakseen Öresundin yli Tanskaan ja vallatak
seen Kööpenhaminan. Äkillinen leuto sää sai kui
tenkin jäät liikkeelle, joten tästä hankkeesta oli
luovuttava. Niinpä kuningas marssi joukkoineen
Etelä-Norjaan ja valtasi Kristianian kaupungin eli
nykyisen Oslon. Ruotsalaiset eivät silti saaneet
haltuunsa kaupunkia “vartioinutta” Akershusin
linnaa. Lisäksi norjalaiset sissijoukot aiheuttivat
jatkuvasti tappiota ruotsalaisille ja niinpä kunin
gas päättikin komentaa armeijansa vetäytymään
takaisin Ruotsin puolelle. Vuoden 1716 juhan-
nuksesta lähtien rajalla oli jokseenkin rauhallis
ta.232

Ahvenanmaan neuvottelut olivat edelleen
käynnissä kun Kaarle XII aloitti uuden Norjan
retkensä kesällä 17 18. Ruotsin armeijan miesvah
vuus oli onnistuttu äärimmäisillä ponnistuksilla
nostamaan lähes 50 000 mieheen ja sen varustus
oli jokseenkin hyvä. Norjan operaatioihin osallis
tui noin puolet armeijan kokonaisvahvuudesta. Jo
kesällä keskitettiin Jämtlantiin kenraali Kaarle
Armfeltin j ohtama armeij aosasto, j onka tehtävänä
oli vallata Trondheim ja sen jälkeen kääntyä ete
lään yhtyäkseen kuninkaan johtamaan pääarmei
jaan.233 Vuodesta 1 7 1 6 lähtien vartiopalvelukseen
Gästriklannin ja Helsinglannin rannikolle sijoi
tettuja suomalaisia Armfeltin johtamia rykment
tejä alettiin kesällä 1718 keskittää uutta tehtä
väänsä varten. Ne olivat saaneet välivuosina Suo-
mesta jonkin verran täydennystä, minkä lisäksi
tähän pohjoisarmeijaan liitettiin muutamia Norr

5.3. Norjan retki ja Kaarle XII:n kuolema

Kuviteltu tilanne, joka kuvaa ruotsalaisten hyökkizystä Fredrikstenin linnoitusta vastaan ja kuningas
Kaarle XII:n kuolemaa. - Hollantilainen kuparzpiirros, kuva MV



lannin rykmenttejä. Joukkojen kokoontuessa elo-
kuun alussa Duvedin tienoille liikekannalla oli
yhteensä 10 000 miestä. Armfeltin varsinaisen
taisteluosaston vahvuus oli 8200, joista noin 5000
oli suomalaisia.234

Syyskuun lopulla Görtz lähti tapaamaan
Kaarle XII:a esittääkseen hänelle jo yli vuoden

j atkuneiden neuvotteluj en uusimmat tulokset.
Tsaari itse palasi Pietariin ja antoi käskyn olla
mitenkään häiritsemättä Kaarlen sotaretkeä Nor
jaan, jotta rauhansopimus varmasti saataisiin to
teutumaan. Samoin tsaari antoi laivastolleen käs
kyn jäädä aloilleen, koska hän ilmeisesti uskoi
rauhan olevan hyvin lähellä. Kaarle XII ei kuiten
kaan esitettyä sopimusluonnosta hyväksynyt. Hän
piti mahdottomana luovuttaa ruotsalaisena pitä
määnsä maata. Erityisesti siis Viro, Tallinna ja
Viipuri olivat hänen mielestään luovuttamatto
mia. Sen sijaan että olisi tehnyt mitään myönny
tyksiä, kuningas uskoi voivansa valloittaa Norjan
omin avuin. Kenraali Armfeltin hyökkäys oli jo
alkanut, kun kuninkaan itsensä johtamat noin
30 000 miehen vahvuiset pääjoukot ylittivät me-
nestyksekkäästi Norjan rajan etelässä ja karkotti-
vat puolustajat välittömästi Giommenin joen taak
se. Selustaan jäi kuitenkin Fredrikstenin (Fredriks
hallin) lujasti varustettu linnoitus. Kaarle XII piti
sen valtaamista tärkeänä ja näin alkoi marraskuus
sa työläs piiritystaistelu, jossa ruotsalaiset saattoi-
vat edetä vain vallihautoja kaivamalla. Kaarle XII
kaatui 30. 1 1 .l 7 1 8 Fredrikstenissä ollessaan tar
kastarnassa saarrettua linnoitusta rintavarustusten

Kaarle XII:n kuolema
Fredrikstenin vahvasta linnoituksesta oli jo

vallattu ulkovarustuksia ja Kaarle XII oli ta—
pansa m ukaan ensim mäisten ryn näkköjo ukko -

jen mukana. Kuningas seurasi innokkaasti
vuorokaua’enajasta tai säästä riippumatta lä
liestysmiskaivantojen rakentarnista,ja sunnun
taina 30. 11. 1718 kello 16 aikaan hän tuli
tarkastamaan vastavalmistunutta hautaa. Hän
nousi tällöin kaivannon reunalleja nojasi rin
tava;-ustukseen siten, että hänenpäänsäja har
tiansa olivat näkyvissä ja katseli norjalaisten
ajoittain vilkastakin tulitusta linnoituksesta.
Kello 21:nja 22:n välillä kuulivat kuninkaan
lähellä olleet vaimean paukahcluksen,ja vieres
sä seisoneet upseerit näkivät, kuinka kunin

takaa.235
Mielenkiintoisen näkökulman kuningas

Kaarle XII:n politiikan päämääriin tarjoaa profes
sori K.J. Hartmanin vuonna 1930 esittämä ajatus,
jonka mukaan kuninkaan valtiolliset suunnitel
mat oli jo heti Pultavan katastrofin jälkeen suun-
nattu kaikella painollaan nimenomaan Tanskaa
vastaan eikä suinkaan Venäjää vastaan, kuten
yleensä on oletettu. Hartman on kehitellyt tätä

päätelmää sangen yksityiskohtaisesti ja pitkälle
tahtoen osoittaa, että useat käsittämättömiltä näyt-
tävät tapahtumat Ruotsin sankarikuninkaan elä-
mässä ja toiminnassa saavat tämän näkemyksen
kautta selityksensä.236Kaarle XII:n kohtaloksi koi
tunut Norjan retkikin tuntuisi tämän näkemyk
sen ansiosta luonnolliselta, samoin kuin kunin
kaan välinpitämättömältä tuntunut suhtautu
minen Görtzin Ahvenanmaalla saavuttamiin neu
vottelutuloksiin.

Vain Kaarle-kuninkaan rautainen tahto oli pi
tänyt tätä hänelle viimeiseksi jäänyttä sotaseikkai
lua koossa. Ruotsin pääneuvottelija Görtz oli äh
tenyt Lövöstä 23. marraskuuta eli vain viikkoa
ennen Kaarlen kuolemaa esitelläkseen tälle uusia
rauhanehdotuksia. Görtz pidätettiin vain muuta-
ma kymmenen kilometriä ennen Fredrikstenin
linnoitusta Tanumin pappilassa, eikä hän ehtinyt
kuninkaan puheille ennen tämän kuolemaa. Täs
täkin pidätyksestä on vedetty linjoja Kaarlen sala
murhateoriaan, sillä kuninkaan kuolemaa toivo-
neilla oli syytä pelätä rauhan tuloa. Kaarle XII:n

kaan pää kallistui hiljaa viittaa vasten. Kaar
len kuolemaayritettiin kömpelöstipeitellä, mikä
lienee ollut myös osaltaan syyllä epäilyihin sala
murhasta. Kaarlen arkku on tähän mennessä
avattu neljä kertaaja osumanjälkiä on tutkit
tu. Viimeisessä, vuon na 1 91 7suoritetussa tutki-
muksessa todettiin, että surmanlaukaus ei tul
lut läheltä, mutta että kuula oli iskeytynyt
suurella voimalla. Noijalaisten linjat olivat
sentään noin 200 metrinpäässä. Jäänee ainai
seksi ratkaisematta, oliko kysymyksessä sala
murha vai taistelussa kaatuminen. Vain kolme
varsinaista silininnäkujää on jättänyt tapauk
sesta kirjallisen ty237

Frans G. Bengtsson kuvaa kirjassaan Carl
XIJ:s Levnad Kaarlen kuolemaa seuraavasti:

‘juoksuhaudassa alempana olivat Maigret,
joka tuki kuningasta jaloista, kenraaliadju
tantti Johan Fredrik von Kaulbars, linnoitus
luutnantti Bengt Carlberg, kaartinkapteeni
kreivi Knut Posse sekä ratsuväen kenraalimaju
ri, vapaaherra Philip Bogislaw von Schwerin.
Ja lisäksi henkilö, epäselvästi vilahtaen ennen
kohtalokasta silmänräpäystä, ehkä nopeasti
kulkien ohi jotain tehtävää suorittamassa, il
mestyen jälkeenpäin pimeydestä auttavana ja
kylmäverisenä: Hessenin Fredrikinyliadjutantti
ja sihteeri Andr Sicre. Hän oli ranskalainen,
Ruotsinpalvelukseen Benderissä tullut henkilö,
jolla erotuksena muistajuoksuhaudassa olleista
ei olisi pitänyt olla siellä mitään tekemistä.
Mieluimmin hänen olisipitänyt olla herransa
Hessenin Fredrikin luona,jonka kerrottiin viet
täneen hermostuneen ja rauhattoman päivän
asunnossaan Tistedalissa. — Hessenin Fredri
km hermostuneisuuden tiedetään nopeasti pa
rantuneen. ‘Q38

Kaarlen kuoleman taustalla voi nähdä
monenlaisia jännitteitä. Monet ruotsalaisetja
myös ulkomaalaisetpitivät omista tarkoituspe
ristään katsoen huonona Venäjän ja Ruotsin
pääsyä rauhaan, samoin kuin Ruotsin ja Eng
lannin orastavaa liittoakin. On otaksuttu, että
Ruotsin sisäinen valtataistelu Hessenin Fredri
km ja holsteinilaispuolueen välillä olisi men
nyt niin pitkälle, ettäjommalla kummalla tai
jopa molemmilla olisi ollut syytä murhata ku
ningas. Tiedetään Hessenin Fredrikin laati-
neen jo keväällä 1718 muistion Tukholmassa
olevalle puolisolleen, Kaarle XIf:n sisarelle UI-
riika Eleonooralle niistä toimista, joihin olisi
ryhdyttäväjos kuningas kuolisi. Tämä vaikut
taa epäilyttävältä, mutta toisaalta on muistet
tava kuningas Kaarle XII.ui elätieeuijatkuvassa
hengenvaarassajo useita vu 239 Bengtsso n in
edellä kertoma tarina heittää kyllä synkän var
jon nimenomaan Hessenin Fredrikin ylle.

Härnösandin tuomiokapitulin protokol
lista Iö)tyy kirje, jossa käsitellään Kaarle XII:n
kuolemaa. “Muistiinpanot 17. 12. 171 8,jotka
on saatu Hänen Kuninkaallisen Majesteettinsa,
meidän armollisen kuningattaremme Ulriika

Eleonooran korkea-arvoiselle piispallemme
osoittamasta kirjeestä 1 0. 12. Kuningatar tekee
tiettäväksi veljensä, Meidän armollisen Ku
ninkaamme, kuningas Kaarle XII:n poisme
non. Kuolema sattui valitettavan ja kaikkein
onnettomimman laukauksen kautta Fredrik-
stenin linnoituksilla Norjassa, mikä tapahtui
30. päivä marraskuuta 1718. Lähetetään yh
dessä painetun kiitos- ja ylistyskirjeen kera,
jotka tulee lukea kaikista hiippakunnan saar
nastuoleista julkisesti.

Mielenkiintoisen lisätiedon Kaarleui kuole
maan tarjoaa Peter Henry Brucen muistelmista
Iå)’tyvä tarina. Siinä Bruce kertoo, miten hän
oli vuonna 1 724 syömässä eräässä ravintolassa
Riikassa. Toisessa pövdässä istui ruotsalainen
everstija syntymästään saakka mykkä eversti-
luutnantti, joka oli ollut Kaarle XII:n erityi
nen suosikki. Päivällisen aikana alueen kuver
nöörin avustaja tuli sisäänja kohdisti sanansa
ruotsalaiselle everstille, käskien tätä heti lähte
mään Riikasta. Avustaja tehosti käskyään va
roittamalla everstiä oikeudenkäynnistä, jossa
tätä syytettäisiin petturuudesta. Ruotsalainen
eversti nousijapoistui ravintolasta kalpeanaja
vavisten. Kun Brucen seurue sitten tiedusteli
syytä tälle äkkinäiselle käskille, heille kerrot
tim everstiä epäiltävän kuningas Kaarle XIJ:n
m u rhaamisesta. Myös everstin seu rassa olIn t

mykkä everstiluutnantti oliymmärtänyt mistä
oli kyse ja hän ryntäsi miekka ojossa everstin
kimppuun. Eversti olisi varmasti saanut
mansa, ellei kuvernöörin avustaja ja muita
miehiä olisi mennyt väliin.

Eversti saatiin kuljetettua tavaroineen ja
palvelijoineen turvallisesti yli Väinitjoen, joka
erotti Liettuan Kuurinmaasta. Everstin kerrot
tim saaneen Riikassa ollessaan suuria raha-
Iähetyksiä iitkholmasta, mikä viittasi lahjuk
sun mahdollisesti juuri kuninkaan sur
maamisesta. Eversti suuntasi matkansa Puo
laan, mistä hänen oli tarkoitusjatkaapakoaan
edelleen Turkkiin, jossa hän oli ennättänyt
oleskella pitkän aikaa Ruotsin kuninkaan seu
rueessa 1 71 0-luvun alkupuolella. Everstistä ei
kuitenkaan kuultu enää mitäänja hänen epäil
tim joutuneen murhatuksi Puolassa.24’
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kuoltua ruotsalaiset kenraalit päättivät aloittaa pa
luumarssin. Valtakunnalla ei ollut laillista
kruununperijää, sillä kuningas itse oli ollut nai
maton ja lapseton. Valtataistelujen jälkeen kruu
nun haltijaksi tuli ensin joksikin aikaa Kaarle
XII:n nuorempi sisar Ulriika Eleonoora. Kaarlen
kuolema keskeytti myös Görtzin dipiomaattisen
toim innan j a Ahvenanmaan rauhankonferenssin
neuvottelut hiljenivät vähäksi aikaa. Ulriika Eleo
noora alkoi nyt toimia puolisonsa Hessenin Fredri
km etukäteen laatimien ohjeiden mukaisesti. Pi
kaisesti koottiin osa valtaneuvoston jäsenistä, ja
nämä tekivät päätöksen Görtzin ja samalla
holsteinilaispuolueen j ohdon vangitsemisesta.
Görtz asetettiin erikoistuomioistuimen eteen, tuo-
mittiin kuolemaan maanpetoksesta syytettynä ja
teloitettiin. Tämä pitkälti Ruotsin sisäpoliittisista
ja kruununperimykseen liittyvistä syistä käyty
oikeudenkäynti ja tuomio herättivät yleistä inhoa
ympäri Eurooppaa.242

Görtzin pidätys
Paroni von Görtzin pidätyksen yhteydessä

pidätettiin myös kaikki hänen avustajansa.
Tukholmasta lähetettiin kiireesti eräs upseeri
A ii veiia ii i,it,alle p idättärnään siellä rauhan -

neuvotteluissa sihteerinä toiminut holsteinilai
nen min isteri Sta ui bke ja taka t’ariko imaa ii

kaikki tämän paperit.
Stambke sai kuitenkin tiedon hankkeesta

ja en nättiju ii rija ju ii ei paeta asiapapereineen

A Ii vena ii maalta. Hän matkusti Pietariin, pyy—
si tsaarin suojelua ja siirtyi myöhemmin tsaa
rin palvelukseen . Stam bke toimi innokkaasti
Holsteinin Karl Fredrikin (Kaarle :,, sisu—
renpoika) ja tsaari Pietarin tyttären ,iiima—
kaupa ii p uhem iehenä. Tämä naimaka uppa to —

tel! tuikin vii o ii ija 1 725, joskin siihen alii npe—
rin sisältynyt u nionisu u n n itelma ‘V2’nujän ja
Ruotsin välillä jäi toteutumatta.243

Görtzin mestaus
On kylmä talvinen aamu 7ikholmassa 19.

helmikuuta 1719. Kaksi Tukholman saksalai
sen seurakunnan pappia johdattaa paroni von
c;örtzin häntä kuljettaneista vaunuista mes
tauslavalle. Lauletaan muutama saksalainen
virrensäkeistö, Görtz ristii hartaana kätensä,
kohottaa katseensa kohti taivasta ja uskoo sie
lunsa Junialan haltuun. Hänellä on yllään
nhitstasta sametista teettämänsä kaapu, joka on
1/voin olkapäitä myöten ja sidottu valkoisilla
nauhoilla.

Görtz ottaa päästään suuren peruukkinsa
ja ojentaa sen palvelijalleen. Hän lahjoittaa
tälle muistoksi kultaisen rasianja antaa pyöve
lille rahakukkaronsa, minkä jälkeen hän itse
asettaa päänsä mestauspölkylle. Jyövelin piilu
iskee, verivirta suihkuaa katkaistusta kaulasta
ja veri imeytyy mestauspölkyn ympärille lapioi
tu ii n hiekkaan . Lii menp eitta ;nään maahan
vieriiparoni Georg Heinrich von Görtzin pää,
pääjoka oli ollut täynnä loistavia ajatuksia ja
joka oli suunnitellut Venäjän, Ruotsinja Eng
lannin yhdistämistä yhden kuninkaan, Hol
stein-Gottorpin Karl Fredrikin, Kaarle XII:n
sisarenpojan hallitsemaksi Euroopan todelli
seksi suurvallaksi.

Ruotsin kuningatar Ulriika Eleonoora (1688-
1741), joka oli Ruotsin haiitsijana 1719-20.
Ulriika Eleonoora oli kuningas Kaarle XII:n nuo-
rempi sisar, joka luovutti melko pian kruunun
miehelleen Hessenin Fredrikille. - Kuva MV

pidätys. - Kuva MV

. :
- -

---

Görtzin mestaus. - Kuva MV
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Kuninkaan johtama pääarmeija oli onnistunut
Kaarle XII:n kuoleman jälkeen vetäytymään hy
vässä j ärj estyksessä kuninkaan ruumis mukanaan
omalle puolelle rajaa. Sen sijaan Suomen armeijan
rippeille kohtalo ei ollut yhtä suopea. Jo meno-
marssilla Norjaan kenraali Armfeltin miehiä oli
sairastunut eikä ylipäällikkö ollut uskaltanut heti
hyökätä Trondheimia vastaan, vaikka norjalaiset
vetäytyivät hänen tieltään. Vasta saatuaan kunin
kaalta uuden käskyn Armfelt yritti marraskuun
alkupuolella vallata kaupungin väkirynnäköllä,
mutta ei onnistunut. Seurauksena oli vain uusia
vaikeuksia: muonasta alkoi olla puutetta, sairai
den lukumäärä kasvoi, joukkojen henki huononi
ja karkaamiset lisääntyivät. Jäljellä oli enintään
5500 miestä. Kohtalokkainta armeijalle oli ehkä
se, että sanoma kuninkaan kuolemasta saapui hie
man liian myöhään. Tämä johtui siitä, että yiesti
kulki kiertotietä Tukholman kautta.244

Vasta joulukuun lopulla Armfeltin armeija
pääsi lähtemään paluumarssille Ruotsin puolelle.
Tuntureilla joukot yllätti sakea lumimyrsky ja

ankara pakkanen . Ilman varsinaisia talvivarusteita
olleet miehet yrittivät värjötellä heiveröisten nuo-
tioiden äärellä, mutta kun uudenvuoden päivänä
1719 jatkettiin matkaa, jäi monta vainajaa tum
muneiden hiillosten viereen. Toinen yöpyminen
lähellä valtakuntien rajaa vaati vielä enemmän
uhreja kuin ensimmäinen. Etujoukot saapuivat
Ruotsin puolella olevaan Handöliin tammikuun
kolmannen päivän iltana. Seuraavina päivinä sin
ne laahusti vielä hiljaisia ryhmiä tai yksittäisiä
miehiä kuin aaveita. Tuntureille oli jäänyt 2300
kuollutta. Myöhemmin retken rasituksiin ja pa
leltumiin menehtyi vielä 1 200 miestä. Tällä Arm
feltin retkellä oli ollut mukana myös myöhem
män Uudenkaupung i n rauhanneuvotteli j an vapaa-
herra Lillienstedtin poika vänrikki Gustaf Lillien
stedt, joka kuoli 16-vuotiaana vuodenvaihteessa
1718-19. Retkellä kuoli myös tunnettu suomalai
nen sissi kapteeni Pietari Långström. Eloon jää-
neet 1500 miestä liitettiin Pohjanlahden länsiran
nikkoa puolustaviin joukkoihin.245

5.4. Ruotsi taipuu rauhaan
Helmikuun alussa vuonna 1719 venäläisten neu
vottelija Osterman lähti Ahvenanmaalta Pietariin
saadakseen lisäohjeita neuvotteluja varten. Tällä
välin konferenss i j atkui Ahvenanmaalla kenraali
Brucen ja kreivi Gyllenborgin kesken. Huhti-
kuussa Osterman saapui Ruotsiin ja toi mukanaan
tiukat ehdot, että ellei Ruotsi kahdessa kuukau
dessa suostuisi rauhaan aiemmin sovituin ehdoin,
“he saisivat odottaa 40 000 miekoin varustautu
nutta rauhanneuvotteli j aa” . Kuningatar Ulrika
Eleonoora nimitti vapaaherra Johan Lillienstedtin
Görtzin tilalle Ahvenanmaan neuvotteluihin, jon-
ne tämä saapui kesäkuussa. Euroopan valtioiden
suhtautuminen Ruotsiin oli muuttunut Kaarlen
kuoleman jälkeen osittan myös Görtzin teloituk
sen johdosta. Englanti solmi kuitenkin Ruotsin
kanssa eräänläisen Iiittosopimuksen.246

Tsaari itsekin saapui heinäkuun alussa 1719
Ahvenanmaalle ollakseen lähempänä tapahtumien
keskipistettä ja Lillienstedtin saapumisen jälkeen
kesäkuun lopulla uudelleen käynnistyneitä neu
votteluj a. Kuultuaan neuvotteli j oiltaan keskuste
lujen hitaasta etenemisestä ja Lillienstedtin esittä
mistä epärealistisista ehdotuksista ja toisaalta
vauhdittaakseen neuvotteluja Pietari todella to
teutti aiemman uhkauksensa ja lähetti heinäkuus
sa 40 000 miehen sotajoukon hävittämään Ruot
sin rannikoita yliamiraali Apraksinin johdolla.247
Osterman ja Ruotsin lähettiläs Gustaf Wilhelm
Coyet tulivat venäläisellä aluksella yllättäen Ruot
sun kesken Lövön neuvottelujen heinäkuussa
1719. Lillienstedt ja Bruce jäivät toimettomina
odottelemaan Lövöhön samanaikaisesti kun venä
läiset hävittivät Ruotsin rannikkoalueita. Coyet

Kenraali Armfeltin armeijaosaston marssireitti yli tuntureiden.

Venäläisten satamapaikatAhvenanmaalla. Karttaan on myös merkitty Vårdön saaressa oleva Lövön kylä.,
jossa kä)itiin ensimmäiset viralliset rauhanneuvottelut ruotsalaisten ja venäläisten kesken.



108

Tsaari Pietari Ahvenanmaalla
Toukokujissii 1719 Tapani Lbfving oli ha

vain n utjo ukon venäläisiä Rödham nissa A h i’e
na n maan eteläran niko Ila, in u tta vasta heinä-
kuun alussa tulivat venäläisten pätjoukot Ah-
venanmaalle. Venäläiset kokosivat laivastonsa
Flakan satamaan Lernlandin eteläisimmän nie
men suojatin. Paikka oli hyvin valittu, se oli
suojainenja strategisesti erinomainen - siitä oli
helppo lähteä sekä itään että länteenja satama
oli myös helposti puolustettavissa.

Tsaari Pietari saapui itse Flakaan 5.7.1719
ja antoi määriiyksen tykkipatteriston rakenta
misesta ja asetti joitakin kaleereita vartiointi
tehtäviin. Tsaari vietti aikaansa tarkastamalla
maastot?, sen raa iiialla kasakoitten ha joitiiksia
ja l)irkistiz)Itymällä uimalla meressä. Amiraali
Ap raksin in saavuttua viimeisen laivasto -osas
ton kanssa saattoi tsaari Pietari viimein nostaa
lipp ii nsa frega tti Ingerman la ndin mastoo n.
Tsaari hakkaiitti myös Ledsunclin Pookkikarin
kallioo n km u n ulla varustetu t nim ikiijaimen -

sa ja laivaston lähtöpäivän Ruotsin rannikon
hävitysretkelle 10.7. /7J9249

pidätettiin ja Ostermania kohdeltiin lähes vanki-
na. Hän tapasi kuitenkin kuningatar Ulriika Ele-
onooran, joka ei suostunut keskustelemaan rau
hasta kun venäläiset yhtä aikaa tekivät hävitystyö
tään rannikolla.248

Lähelle Ruotsin rannikkoa saavuttuaan ja noin
30 purjelaivan risteillessä ulompana jakaantui yli
100 kaleerin vahvuinen Apraksinin johtama saaris
tolaivasto kolmeen osaan . Maihinnousseet venäläiset
jalkaväkisotilaat ja kasakat hävittivätkin Ruotsin
rannikoita oikein toden teolla, eikä huonosti varuste
tulla ja taloudellisen perikadon partaalla olleella maal
la riittänyt enää voimia torjua vihollista. Ruotsin
laivasto ei ehtinyt mukaan karkoittamaan vihollista,
sillä saaristolaivasto oli länsirannikolla ja avomerilai
vaston varustaminen oli vielä kesken. Venäläiset hä
vittivät kuukauden verran monia seutuja, mm. Ny
köpingin, Norrköpingin ja jopa Tukholman edustaa,
joskin itse pääkaupunki onnistuttiin pelastamaan.
Hävityksistä laaditun venäläisen raportin mukaan he
tuhosivat mm. kahdeksan kaupunkia, yksitoista pa
latsia, 130 kartanoa, 1361 kylää, 43 myllyä, 2 kupa
rikaivosta ja 14 rautakaivosta. Lisäksi venäläisten
kerrotaan kuljettaneen Suomeen yhteensä 60 000
sotavankia, jotka olisi vapautettu vasta rauhansol
mimisen jälkeen. Nämä hävitykset ja varsinkin van-
kien määrä lienevät liioiteltuja, mutta antavat joka
tapauksessa kuvan venäläisen hävityksen suuresta
laajuudesta myös Ruotsin puolella.250

Tsaari Pietari jäi Ahvenanmaalle seuraamaan
hävitysoperaatioita ja hän oli jatkuvassa yhteydes
sä yliamiraali Apraksinin kanssa koko toiminnan
ajan. Vihdoin yli kuukauden kuluttua eli elokuun
puolivälissä tuhoa kylväneet kaleerit palasivat ta
kaisin Ahvenanmaalle tukikohtana toimineeseen
Flakan satamaan ja jatkoivat jo muutaman päivän
kuluttua itään pois Ahvenanmaalta. Venäläiset
pyrkivät vaikuttamaan myös suoraan ruotsalaisiin
neuvottelijoihin tuhoamalla ja polttamalla ennen-
näkemättömällä vimmalla Ahvenanmaata, mutta
tämäkään ei kääntänyt Ruotsin kuninkaan ja vaI-
taneuvoston mieltä. Ruotsalaiset luottivat uusiin
liittolaisiinsa englantilaisiin eivätkä hyväksyneet
aiemmin Ahvenanmaalla sovittuja ehtoja. Tämän
johdosta tsaari Pietari päätti pitää itsellään koko
Karjalan alueen eli enemmän kuin aiemmin oli
sovittu. Kuningatar Ulriika Eleonooran käskystä
Ahvenanmaan neuvottelijat lopettivat työnsä syys-
kuussa, ja kongressi päättyi näin tuloksettomana
alkusyksyllä 1 7 1 9252

Gävien puolustus5’
Vihollinen oli saanut suurta tuhoa aikaan

Upplandin rannikkoalueella hävittämällä mm.
Lövstan suuren rautaruukin suurine varastoi
neen ja polttamalla useita kyliäja kartanoita.
Ruotsalaisten joukkojen päällikkönä tällä alit
eella oli kenraalimajuri Fabian Zöge, joka
erotettiin ja tuomittiin kolmen vuoden van-
keuteen sekä sakkoihin passiivisuudestaja huo
nosta johtamisesta.

Lövstan seutujen hävityksen jälkeen ken-
raali Peter von Lacy venäläisine joukkoineen
siirtyi kaleereillaan pohjoisen suuntaanja nou
si maihin noin 15 kilometriä Gävlen eteläpuo
leila hävittäen mm. Harnäsin ruukin ja lähti
sitten joukkoineen marssimaan kohti Gävleä.
Ruotsin itärannikon puolustuksen ylipäällik
könä Gävlessä oli irlantilaissyntyinen 64—vuo-
tias kenraaliluutnantti, Västernorrlana’in maa-
herra Hugo Hamilton. Kaupungissa oli myös
kenraaliluutnantti Kaarle Kiistaa Armfelt noin
tuhann en m iehen suo malaisarmeijan rippei
den päällikkönä. Kaupungin puolustusjoztk
koihin kuului myös 1200 suhteellisen hyvin
aseistettua nostomiestä, lähiseutujen ruukkien
väkeä ja talonpoikia, joilla lisäksi oli hyvä
taistelutahto.

Kun tieto vihollisen lähestymisestä saa vut
ti puolustajat, kiiruhti A rmfelt joukkoineen
kaup ii ngin eteläpnolelle asettiten siellä puolus—
tusasemiin. I4’näläisten etujoukko hyökkäsi
kolme kertaa puolustajien asemia vastaan jou

Ruotsalaisten luottamus liittolaisiinsa ei ol
lutkaan turhaa, sillä englantilainen laivasto ilmes
tyi Tukholman edustalle 2 1 .8. 1 7 1 9 amiraali John
Norrisin j ohtamana. Englantilaisten saapuminen
oli kuitenkin myöhäistä, sillä venäläiset olivat
ennättäneet lähteä aluksineen kotisatamiinsa kah
deksan päivää aiemmin eikä heihin saatu enää
kosketusta. Engiantilaisilla oli ilmeisesti taka-aja
tuksia, sillä he pyrkivät myös tsaarin puheille
siinä kuitenkaan onnistumatta. Tsaari oli päinvas
tom hyvin jyrkkä engiantilaisia kohtaan, ilmeises
ti koska nämä olivat ryhtyneet Ruotsin kanssa
liittoon. Hän ajoikin samantien pois kaikki Venä
jän palveluksessa olleet englantilaissyntyiset hen
kilöt. Samoin hän antoi määräyksen pistää arestiin
kaikki englantilaiset kauppiaat, jos Venäjän ja

tuen kuitenkin tappioita kärsittyään peräänty
mään. Von Lacy oli kuulustellut erästä naista,
joka oli kertonut, että kenraalit Armfelt ja
Hamilton ovat Gäviessä 8000 miehen armei
joineen (vahvasti liioiteltu luku). Von Lacy oli
todennut tietävänsä tarkkaan, että “kenraali
Armfrlt ei pakene kentältä”. Von Lacy antoi
perääntymiskäskyn ja venäläiset siirtyivät liii-
voille hyökätäkseen kaupunkiin mereltä. Puo
lustusjoukot siirrettiin nopeasti vastaan eivät-
kä vihollisen aikeet tälläkään kertaa onnistu-
neet. He siirtyivät edelleen pohjoiseen yrittääk
seen maihinnousua uudesta paikasta, Limön
pohjoispuoleita.

Vuon na 1 71 7sataman suulle oli en nätetty
rakentaa vahvoilla kivimuureilla ympäröity
Fredriksskanssin linnake aseistuksenaan 1 0 tyk
kiä. Linnakkeen tykit estivät venäläisten yri
tyksetpäästä Gävlen satamaan kerta toisensa
jälkeen. l/n Liity teki vielä yrityksen hyökätä
kaupunkiin pohjoisp uolelta, mutta taaskin
puolustajat ennättivät siirtää vahvan joukko-
osaston ja muutaman tykin maihinnousualu
eeiie, ja vihollisen oliperäännyttävä. Von Lacy
totesi kaupungin valtaamisen ylivoimaiseksija
elokuun 3. päivänä venäläislaivasto nosti pur
jeetja suuntasi kohti etelää.

Gävlen puolustus sai Ruotsissa osakseen
suurta huomiota ja sitä pidettiin esimerkkinä
1’12 iten suhteellisen vähäisin voim in voidaan
saada menestystäjos vain on tahtoaja taitoa.

Englannin välille syttyisi sota.253
Vaikka Ruotsin asema hetkeksi näytti hei-

pottavan, pohjimmiltaan tilanne oli silti jatku
vasti tukala. Ruotsin ainoana pelastuksena oli saa-
da rauha aikaan vaikka ankarinkin ehdoin. Ensim
mäisenä solmittiin rauha Englannin välittämänä
Hannoverin kanssa vuonna 1719 (Englannin ja
Hannoverin yhteisenä hallitsijana toimi nykyisen
Windsor-suvun kantaisä Yrjö 1). Rauhanteossa
Hannoverille luovutettiin Bremenin ja Verdenin
maakunnat yhden milj oonan riikintaalarin hin
nasta. Seuraavana vuonna eli tammikuussa 1720
myös Preussi suostui rauhaan saaden osia Pom
merista sekä Usedonin ja Wollinin saaret. Ruotsi
sai näistä alueista korvauksena 2 miljoonaa riikin

254
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Tsaari Pietarin hakkauttama kuvio Ledsun
din Pookkikarin kalliossa. Kuvio on soikion
muotoinen, sillä on korkeutta noin 1,3 metriä
ja leveyttä noin 1, 1 metriä. Kuviossa pitäisi

näkyä tsaarin ni;nikiijai;net ja venäläisen
laivaston lähtöpäivä Ruotsiin 1 0. 7. 1719.
- Kit t’a ÅM.



1
Kansainvälispoliittinen tilanne vaihteli no-

peasti. Ruotsin kuningatar Ulrika Eleonoora luo-
vutti kruunun miehelleen Hessenin Fredrikille
vuoden 1720 valtiopäivillä toukokuussa. Samoi
hin aikoihin Ranskasta saatiin tieto, että maa
maksaisi Ruotsille 600 000 kruunua ja saman
summan joka vuosi, minkä lisäksi Ruotsi oli saa-
nut edellä mainitut miljoona kruunua korvausta
Engiannilta luovutettuaan Bremenin ja Verdenin
alueet Hannoverille sen kanssa tehdyn rauhan yh
teydessä. Lisäksi Englanti oli luvannut maksaa
300 000 kruunua vuosittain niin kauan kuin sota
Venäjää vastaan jatkuisi. Tämä suuri rahallinen
tuki antoi Ruotsille hetkeksi rohkeutta ja niinpä
tsaari Pietari saikin kuulla, että Ruotsi ei rauhaa
tulisi solmimaan ellei tsaari luovuttaisi takaisin
kaikkia Ruotsilta valtaamiaan alueita. Pietari huo
lestui havaittuaan vihollisensa saavan näin paljon
tukea ja menetettyään yht’äkkiä kaikki Iiittolai
sensa. Tsaari lähetti heti suuren armeijan Suomeen
ja päätti tehdä itsestään Pohjanlahden valtiaan
suuren laivaston avulla.255

Vaikka tsaari näin korostikin omaa sotilaallista
voimaansa, hän halusi silti itsekin rauhaa, mutta
nimenomaan omilla ehdoillaan. Merkkejä tästä oli
mm. se, että Venäjän ja Ruotsin sotakollegiot
sopivat keväällä 1720 kirjeitse rajarauhasta Kai-
nuussa ja Lapissa. Lisäksi tsaari vastasi myöntyväs
ti Ruotsin uuden kuninkaan Fredrikin rauhantar
joukseen ja lähetti oman lähettiläänsä Tukhol
maan tunnustamaan uuden kuninkaan valtaan-
nousun. 256

Molemmat Ruotsin hallitsijat, sekä kunin
gatar Ulriika Eleonoora että kuningas Fredrik 1
olivat lähettäneet tsaari Pietarille kevään 1720
kuluessa kirjeen, jossa vakuuttivat rauhantahtoaan.
Kirjeet vei tsaari Pietarille kenraaliadjutantti
Dahiman, jolle pelottelumielessä näytettiin Pieta
rissa Venäjän laivastoa ja sen varustamista uusia
hävitysretkiä varten sekä suurten sotajoukkojen
harjoituksia. Tsaari Pietari ilmoitti olevansa halu-
kas ikuiseen rauhaan Ruotsin kanssa, sillä Venäjän
intresseissäkin oli sodan lopettaminen sellaisilla
ehdoilla, että se pääsisi Itämerelle. Tästä syystä
Pietari 1 lähetti vastavuoroisesti Tukholmaan oman
edustajansa, kenraaliadjutantti Aleksander Rum
jantsevin. Rumjantseville oli annettu erittäin laa
jat valtuudet ja hän pyrkikin saamaan aikaan väli-
rauhansopimuksen Ruotsin kanssa. Rumjantsev
oleskeli Ruotsissa useita kuukausia ja neuvottelu
ja käytiin kiihkeästi. Minkäänlaiseen ratkaisuun

ei kuitenkaan päästy, mutta neuvotteluista oli run
saasti hyötyä tulevaisuutta silmälläpitäen, sillä kes
kusteluj en kuluessa osapuolten näkökannat olivat
selvinneet ja tämä nopeutti myöhemmin varsinai
sen rauhankokouksen valmisteluja.257

Tsaari ei kuitenkaan jäänyt toimettomaksi,
vaikka olikin ilmaissut rauhantahtonsa. Suomessa
olleet sotajoukot operoivat jatkuvasti ja ruhtinas
Golitsynin johdolla Ahvenanmaalle tehtiin suuria
joukkojenkeskityksiä. Tarkoituksena oli hyökätä
Ruotsiin heti jäiden sulamisen jälkeen vuoden
1720 keväällä. Samaan päätökseen liittyen prikaa
tinkenraali von Mengden lähti Golitsynin käskys
tä Vaasasta Pohjanlahden toiselle puolelle hävittä
mään Uumajaa.258

Vuodet 1717 ja 1718 olivat olleet rauhaHi
sempia venäläisten Pohjanlahden ympäri maitse
tekemien hävitysretkien osalta, mutta toisaalta
Ruotsin pohjoisosat olivat muuten vaikeassa ase-
massa pahan nälänhädän vuoksi, koska sato oli
tuhoutunut hallan ansiosta lähes täysin. Vuodesta
1 7 1 9 lähtien venäläiset jälleen jatkoivat hävitys

matkojaan myös tätä kautta, ja nyt niitä tehtiin
siis samanaikaisesti myös meritse, lähinnä kaleeri
en toimesta. Tekstissä aiemmin kuvatut maitse
tapahtuneet retket jatkuivat aina rauhan solmimi
seen saakka eli kesään 1721. Maitse tai jään yli
tapahtuneet hävitysretket eivät liene kovin ylei
sesti tunnettuja ainakaan suomalaisessa tutki-
muksessa, vaikka niiden merkitys on toisaalta suh
teellisen suuri. Iskuja tehneet venäläisosastot oli-
vat melko pieniä (suurimmillaan ehkä muutaman
sadan miehen vahvuisia), ja toisaalta kyseessä oli-
vat nimenomaan hävitysretket eli niiltä palattiin
saman tien takaisin eikä jääty oleilemaan alueelle
kuten Suomen kohdalla tapahtui 259

Hannoverin ja Preussin kanssa tehdyt rauhat
saivat jatkoa, mutta Tanskan kanssa solmitussa
Fredriksborgin rauhassa (kesäkuussa 1720) Ruotsi
ei menettänyt maa-alueita, vaan joutui maksa-
maan sotakorvauksia ja luopumaan Juutinrauman
tullivapaudesta. Fredriksborgin rauhan jälkeen toi-
mintaa merellä Venäjää vastaan voitiin jälleen
tehostaa. Venäläisillä oli Ahvenanmaalla Deger
byssä toistasataa soutualusta ruhtinas Golitsynin
komennossa jatkuvasti valmiina sopivan tilaisuu
den tullen hyökkäämään Ruotsin puolelle. Tämän

kaleerilaivaston ja tiedustelutehtävää suorittamaan
lähetetyn vara-amiraali Karl Sjöbladin johtaman
ruotsalaisen purjelaivaosaston välillä syntyi
27.7.1720 taistelu Fiisön selän itäosassa lähellä
Degerbytä.26°

Sjöbladin osasto, johon kuului kymmenkunta
alusta (joukossa yksi linjalaiva ja viisi fregattia),
hyökkäsi lähellä Flisön rantaa kohtaamansa venä
läisen soutulaivaston keskelle onnistuen aluksi tu
hoamaan suuren määrän kaleereja ja karkottamaan
loput pakoon. Osat kuitenkin vaihtuivat nopeasti
ja neljä ruotsalaista fregattia juuttui taistelun tuok
sinnassa karikolle. Yksi niistä upposi ja kolme
muuta jäivät joka taholta kimppuun käyneiden
kaleerien saaliiksi. Venäläisten Hummersön ran
taan sijoittama tykkipatteri osallistui myös taiste
luun. Ruotsalaisten menetykset tässä parisen tun
tia kestäneessä taistelussa olivat neljä fregattia,
kaksi kaleeria, 1 50 tykkiä, neljäsataa vankia, kak
sisataa kaatunutta ja kolmesataa haavoittunutta.
Venäläiset puolestaan menettivät 43 tuhottua ja
taistelukyvyttömäksi vaurioitettua kaleeria sekä
tuhatkunta miestä. Golitsynin johtaman kaleeri
laivaston menetykset olivat niin suuret, että sen
oli pakko luopua Ahvenanmeren ylityssuun

Hessenin prinssi ja Ruotsin kuningas Fredrik 1
(1676-1751). Fredrik oli vuonna 1720 alkaneen
valtakautensa alussa melko vahva hallitsija, mutta
menetti nopeasti valtaansa säädyille ja valtiopäi
ville. - Kuva MV
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Symbolinen kuparipiirros,jossa kuvataan osuvasti venäläisten tekemiä hävitysretkiä Ruotsiin elokuun 2.
ja 7. -20. päivänä 1719. - Kuva MV



nitelmistaan ja vetäytyä sen sijaan Turkuun. Uhka
Tukholman seutua vastaan tuli siis Sjöbladin päät
täväisen toiminnan ansiosta torjutuksi kyseisen
vuoden osalta. Von Mengdenin johtama 35 ka
leerin osasto oli tosin ylittänyt Pohjanlahden Me-
renkurkun kohdalta sekä ryöstänyt ja polttanut
kyliä Uumajan ympäristössä.26’

Flisön taistelua, joka käytiin päivälleen kuusi
vuotta Riilahden taistelun jälkeen, määräsi tsaari
juhlittavaksi fregattien valtaamisen johdosta suu-
rena voittona. Sen sijaan Ruotsissa, jossa ei ollut
tietoa venäläisten kärsimistä suurista tappioista,
pantiin taistelun todellinen voittaja vara-amiraali
Sjöblad syytteeseen sotaoikeudessa. Sjöbladin vi-
aksi luettiin se, että hän oli saamastaan tiedustelu
tehtävästä huolimatta ryhtynyt taisteluun ja me-
nettänyt siinä neljä laivaa ja viitisensataa miestä.

Vara-amiraali Sjöblad tuomittiin annetun käskyn
rikkomisesta menettämään palkkansa kuuden kuu-
kauden ajalta. Yksi koko sodan ajan varsin passii
visena pysytellen Ruotsin laivaston harvoista of
fensiivisuuden osoituksista sai näin sotaoikeuden
tuomion.262

Marraskuussa 1720 Tukholmassa neuvottele
massa ollut Rumjantsev saapui takaisin Pietariin.
Hänellä oli tuliaisinaan ruotsalaisten ehdotus, että
rauhanneuvottelut aloitettaisiin Suomen puolella
Turussa. Venäläiset eivät tätä kuitenkaan hyväksy-
neet, koska Turku “oli kenraalikuvernöörikunnan
pääkaupunki, täynnä armeijan varastoja ja muu-
tenkin ahdas” . Pietari ehdotti tästä syystä neuvot
telujen pitopaikaksi Uuttakaupunkia tai Rau
maa.263 Neuvottelukaupungin valinta tuli siis
ruotsalaisten osalle ja Uusikaupunki valittiin. Va
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linnan suoritti Ruotsin valtaneuvosto 13. ja 14.
joulukuuta 1720.264 Tarkkaa syytä tähän päätök
seen ei mistään ole löytynyt, mutta ainakin eräs
tekijä oli Uudenkaupungin sijainti lähempänä
Tukholmaa ja Turkua. Tukholmasta oli suojaisam
pi meriyhteys Uuteenkaupunkiin kuin Raumalle.
Uusikaupunki ja Rauma olivat tuohon aikaan
asukasmääriltään ja pinta-aloiltaan suunnilleen
yhtä suuria.

Tammikuun lopussa 1 7 2 1 kuningas Fredrik
1 lähetti henkilökohtaisen ystävänsä, Ranskan
Tukholman-lähettilään Jacques de Campredonin
Pietariin neuvottelemaan ja tunnustelemaan venä
läisten mielialoja. Campredon saapui Pietariin hei-
mikuun alussa ja oleskeli siellä kaikkiaan hieman
yli kaksi kuukautta. Hänellä oli sekä Ruotsin että
Ranskan hallitsijoiden valtuudet solmia välirau

ha, mutta myönteiseen lopputulokseen ei päästy.
Pietarissa viettämänsä ajan kuluessa Campredon
kävi useita neuvotteluja ja teki monia hyödyllisiä
havaintoja, joista hän sitten tiedotti Ruotsin ku
ninkaalle ja hallitukselle. Eräs tärkeimmistä joh
topäätöksistä oli se, että “liittoutuma tsaaria vas-
taan oli ehdottomasti mahdoton” , ja että “Ruotsin
ainoa keino päästä pois vaikeasta tilanteesta oli
solmia rauha ylivertaisen Venäjän kanssa” . Cam
predon arvosti suuresti Venäjän armeijaa. Hän piti
sen jalkaväkeä kaikkein vahvimpana, rajoja luok
sepääsemättöminä ja laivastoa jatkuvasti uusiutu
vana. Lisäksi Campredon totesi, että Ruotsi oli jo
kerran luopunut mahdollisuudesta solmia rauha
edullisemmilla ehdoilla Ahvenanmaalla. Tällöin
tsaari Pietari “oli vielä pelännyt turkkilaisia, ollut
epävarma Puolan suhteen ja pelännyt Englannin

1 X i. ‘1
IF.j 11 1’

Fiisön taistelun otaksuttu kehittyminen vara-amiraali Sjöbladin ja ruhtinas Golitsynin alusosastojen
kohdatessa 27. heinäkuuta 1720. - Lähde: Dreijer 1970.

Flisön taistelu 27. 7 1720. Samanaikainen venäläinen kuparziirros. Vara-amiraali Sjöbladin tiedus
telutehtävässä ollut purjelaivaosasto hyökkäsi ruhtinas Golitsynin toista sataa soutualusta käsittävän
laivasto-osaston kimppuun. Venäläiset menettivät 43 kaleeria ja ruotsalaiset 4 fregattia. Suurten
tappioiden vuoksi Golitsynin oli luovuttava Ahvenanmeren ylittämissuunnitelmasta, ja kaleerilaivasto
vetäytyi Turkuun. - Kuva MV
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ja Preussin kuninkaiden mahdollista liittoa” . Ke—
väällä 1721 tilanne oli muuttunut, Ruotsi oli
jatkuvasti heikentynyt ja tsaari tullut puolestaan
yhä vahvemmaksi. Jatkuva sota olisi Campredo
nin mukaan Ruotsin tuho.265

Campredonin havainnot vahvistivat jo ta
pahtuneen tosiasian. Ruotsin ja Englannin liitto
Venäjää vastaan kaatui lopullisesti marraskuussa

1720 ja Ruotsi huomasi puolestaan tulleensa pa
hasti uhatuksi Venäjän taholta, jota Puola ja Itä-
valta lisäksi tukivat. Oman ongelmansa muodos
tivat valtakunnan rahavaikeudet. Talous ei ollut
lainkaan tasapainossa, sillä menot olivat jatkuvas
ti suuremmat kuin tulot. Rauha olisi Ruotsin
ainoa mahdollisuus.266

6. UUDENKAUPUNGIN RAUHA
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6. 1 . Rauhanneuvottelijat

Ruotsi oli monella tavalla vaikean tilanteensa ta
kia pakotettu rauhanneuvotteluihin . Vanheneva
tsaari Pietari 1, itsekin jo sotaan kyllästyneenä,
ilmoitti helmikuussa olevansa suostuvainen aloit
tamaan neuvottelut keväällä 1 72 1 ruotsalaisten
ehdottamassa Uudessakaupungissa. Tsaarilla oli
hyvin tiukka kanta mm. aluekysymyksiin, eikä
hän ollut suhtautunut lainkaan myöntyväisesti
lähettiläs Campredonin esittämiin ehdotuksiin.
Niinpä Tukholmassa vallinnut perusteeton opti
mismi hävisi nopeasti. Ruotsi joutuisi toden teol
la kohtaamaan asemansa vaikeuden.267 Tukhol
massa harkittiin, kenelle ensiarvoisen tärkeä pää-
neuvottelijan tehtävä voitaisiin uskoa. Yksimieli
sesti valittiin helmikuun 16. päivänä 1721 jo
iäkäs (65-vuotias), mutta taitavaksi tunnettu krei

Lillienstedt, Johan Paulinus
Jo/an Li/Iienstec/t oli syntjään ?viouhijär

ven kirkkoherran Paulus Raumann uksen poika
ja alkuperäiseltä nimeltään Juhana Paulinus.
Sekä runoilijana että etevänä virkamiehenä
tu n netuksi tullut Juha ni syil tyi Po rissa
14. 6. 1655. Isä Paulus Simo,iis Raumaiiniis
toimi viimeiset 20 eliii vuottaan !v[ou/njärven
kirkkoherrana. Saatuaan erittäl n ui o ii ip ii oli—
sesti sivistyneeltä isältään ensimmäiset opin
alkeetja Porin koulua käytyäänJuhana Pauli-
nils — kuten hän siis itseään tuolloin nimitti —

tuli ylioppilaaksi 1 672 Turun akatemiaan.
Lahjakas, jo ennen akatemiaan tuloaan lati
zaa osan ii ut ii uoriikainen herätti piail yleistä
huomiota. Turun hovioikeuden silloinen presi
elentti, vapaaherra ErnstJuhana Creutz kutsui
hänet poikapuolensa Kaarle Hornin kotiopet
tajaksi. Isäntänsä ja suosijansa, oppineen ja
ylhäisen lakimiehen vaikutuksesta Lillienstedtin
niie!enkiinto alkoi nyt kohdistua lakitietee
see;i.27°Mutta koska tämä tieteenala oli tuol
loin lamassa Turun akatemiassa, hän siirtyi jo
heinäkuussa 1 677jatkamaan opintojaan Up
salan yliopistoon, jossa opetus ilmeisesti muu-
tenkin olipätevämpää. Siellä hän tutki varsin-
km ruotsalaistaja roonialaista oikeutta, mutta

vi Johan Lillienstedt toimeen, josta ennakolta ar
vellen ei hänelle eikä isänmaalle kunniaa voisi
koitua. Lillienstedt itsekään ei ainakaan omien
sanojensa mukaan toimeen olisi halunnut ryhtyä.
Toiseksi neuvottelijaksi valittiin vapaaherra Otto
Reinhold Strömfelt ja molemmat saivat käskyn
ensi tilassa lähteä Uudenkaupungin neuvotte
luihin, jotta Venäjän laivaston kesäiset hävitysret
ket näin vältettäisiin.268Ruotsin sisäpoliittista ti

lannetta kuvastaen Lillienstedtin on katsottu edus
taneen ennen kaikkea valtaneuvoston (=hallituk
sen) näkemyksiä. Sen sijaan Strömfeltin on katsot
tu olleen ‘ennen kaikkea kuningas Fredrikin tukija
ja täten hän kannatti hesseniläispuoluetta ja sen
tavoitteita, jotka tietyissä kohdissa poikkesivat
valtaneuvoston ajatuksista.269

myösfilosofiuia, jumalu usoppia sekä vanhojiija
uusia kieliä, vieläpä matemaattisiakin ainei—
ta, koska mainitsee muistelmissaan laatineensa
“0 ikeiden astro no ui isten perusteiden “ m ukai
sen 271

Suurta huomiotaja kiitostajuhana Pauli-
nus sai osakseen puheet’la, jonka hän piti Lisa
lan yliopiston opettajille ja ylioppilaille krei
kankielisillä heksametreillä Suomen ylistyksek
si 1678, ja joka seuraavana vuonna ilmestyi
painosta ja uutena painoksena 1 694 nimellä
!Vlagnus principatus Finlandia, epico carmine
clepicta (1 844 ilmestyi kolmaspainos sekä A. G.
Sjöströmin ruotsinnos, ja runoelma on sittem
min myös suomennettu). Lillienstea’t oli ensim
mäinen, joka sepitti oppineen runoelman Suo-
m en ylistykseksi. Ilmeisesti ajal makusu u n ,ias
ta johtui, että hänen runonsa sisälsi paljon
“onttoa retorista sanahelinää ja liioittelua’
mutta siinä on myöskin huomattavassa määrin
toelellistaja lämmintä isänmaallista tunnetta,
joka todistaa tekijänsä heii neen ha vain noi
maan isänmaalleen luo 12 teeno maisia piirteitä,
kuten esim. luoii nonkauneutta, asukkaitten
uutteruutta ja heidän tjytyväisyyttään. L4isa-
lan yliopistossa virinneet kirjalliset harrastuk
set herättivät Lillienstedtissäkin vastakaikua.
Saaden vaikutteita aikansa italialaisiltaja rans
kalaisi/ta esiku vilta hän kiijoittijoukon runo—
jti, JOo tka o vat iiuo niatta via lähin nä tu ii teen
hartauden fri sointuvan kielen takia. Hänen
ru n o nsa “Klaga ii över Ins afresa “ o n tämän
ajan kauneimpia rakkausrunoja, jossa aitoa
tunnetta on esitetty kauniissa muodossa. Lillien
stedtiltä on säilynyt myöskin useita tilapääru
n ojtl, jotka nekin eroa vat edukseen tämän lajin
keskitasosta. Kaikkititimi Lillienstedtin runoili—
jamikausi kesti 16 vuottaja häntä voidaan sen
perusteella pitää yhtenä aikansa huomatta
vimmista kotimaansa runoilijoista.272

Upsalassa ollessaan Lillienstedt kiinnittijo
aikaisin vaikutusvaltaisten henkilöiden huo
miota puoleensa. Lillienstedt antautui kuiten
km siviilivirkamiehen uralle. Ruotsin valta-
kunnan rahastonhoitaja Sten Bielke otti hänet
ensin poikansa Tuure Bielken kotiopettajaksija
nimitti Lillienstedtin vuonna 1 683 kamari
kollegion sihteeriksi. Lillienstedt saavutti myös
Bielken seuraajan, mahtavan Klaus Fiemingin
su osio n. Kamarikollegiossa hän tu n n ollisu ii -

dellaan ja taitavuudellaan saavutti myös mui
den esimiestensä, mm. Kaarle X1:n suosikin
Fabian Wreden ja vieläpä itse kuninkaankin
suosion. Osoituksena tästä kuningas korotti
hänet35-vuotiaana aatelissäätyyn marraskuun
6 päivänä 1690, jolloin hän otti nimekseen
Lillienstedt. Kahta vuotta myöhemmin hänet
nimitettiin Svean hovioikeuden sihteeriksi ja
kohta sen jälkeen ns. liiviläisen komission sih
teeriksi, jota tointa hän hoiti kuninkaan suu-
reksi tyytiytykseksi. Kuningas Kaarle XI tahtoi
jopa korottaa Lillienstedtin lähimmäksi valtio-
sihteerikseen, mutta hallitsijan kuolema esti
aikeen toteutumisen.273

Uusi kuningas Kaarle XII nimitti hänet
1 698 revisionisihteeriksi sekä lakikomission

jäseneksi. Näin Lillienstedt Kaarle XII:n hal
linnon alkaessa oli saavuttanut huomattavan
virka-aseman, minkä lisäksi hän toisen avio
liittonsa kautta oli saanut varallisuuttaja edul
lisia sukulaisuussuhteita. Kreivi Kaarle Pipe
rin avustuksella hänet 1 705 nimitettiin Ruot
sin saksalaisia maita i’arten Wismariin perus-
tetu ii tribu naalin varap residentiksi. I4irsinai—
sen virkatoimensa ohella hän sai erinäisiä dip
lomaattisia tehtäviäkin. Suoritettuaan ulko-
mailla näitä tehtäviä Lillienstedt omasta pyyn
nöstään sai palata Ruotsiin hoitamaan Itä-
Göötanniaan maaherranvrkaa,johon hänetjo
1 71 0 oli nimitetty. Saa vuttuaan Ruotsiin Lil—
lienstea’t vu o ii na 1 713 ko rotettiin vapaaher
ran säätyyn ha men sitä itsepyytämättä, ja 1714
hänet nimitettiin toisen ulkomaanasioita var
ten asetetun valtiotoimituskunnan toimitsija-
neit vokseksi. Tässä o m ina isu udessa hän seurasi
kuningastaan sotaretkillä tämän kolmena vii—
meisenä elinvuotena. Paroni Görtzin toimia
Lillienstedt paheksuija tuomitsi ankarasti hti
nen menettelytapojaan. Kaarle XII.n kuoltua
hänen hallintojärjestelmnänsä lakkautettiin,
mutta Lillienstedt kutsuttiin 1719 ensin yli-
määräiseksi jäseneksi kansliaan, ja samana
vuonna hänet nimitettiin valtaneuvokseksi,
minkäjälkeen hänestä tuli vakituinen kanslia
neuvospalkkiona Ruotsin asioiden hyvästä hoi
dosta. ;q

Samaan aikaan hänen osa//een lankesi
erittäin vaikea tehtävä, kun hänet lähetettiin
Ahvenanmaal/e jatkamaan keskeytyneitä
rauhanneuvotte/uja Venrijän lähettiläiden kans
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sa. Keväästä syksyyn 1719 Lillienstedt oleskeli
tässä toimessa Ahvenanmaalla, mutta lopu/lis-
ta tulosta ei saatu aikaan. Hän palasi Tukhol
maanja samana vuonna hänet korotettiin krei
ym säätyyn, mikä osoittaa että häntä pidettiin
Ruotsi-Suomen kykenevimpiinja luotettavim
piin virkamiehiin kuuluvana. Hannoverin
(9. 11. 1719), Preussin (tammikuu 1720) ja
linskan (3.6 1720) kanssa tehtiin rauha, ja
Lillienstedtkin otti osaa näihin neuvottelui
hin. Mutta vaikein tehtävä olijäljellä. Vastoin
tahtoaan Lillienstedt määrättiin yhdessä va
paaherra Otto Reinhold Strömfrltin kanssa
maaliskuun lopulla 1721 lähtemään Uuteen-
kaupunkiin neuvottelemaan Venzjän valtuu
tettujen kanslianeuvos Ostermanin ja ken raa
limajuri Brucen kanssa rauhasta Ruotsin ja
Veniijän välille.275

Jo 1720 Lillienstedt oli omasta pyynnös
tään saanut eron kanslianeuvoksen virastajää-
den edelleen valtaneuvostoon. Poliittisista juo-
nitteluista hän mieluimmin pysyi syrjässä. Ter
veyskin alkoijo heiketäja voimat vähetä, joten

vuonna 1727 hän, pysyen edelleen valtaneu
voksena, sii rtyi Wismarin tribunaalin p resi
dentiksija vietti elämänsäjäljelläolevat vuodet
Pommerissa. Lillienstedt kuoli omistamallaan
Diwitzin tilalla Pom merissa 77-vuotiaana
26. 9. 1 732. Hänen mainittiin olleen hurskas,
rehellinen, velvollisuudentuntoinenja työteliäs
mies. Omien sanojensa mukaan hän ei hakenut
itse yhteenkään hänelle langenneista monista
korkeista viroista. Lillienstedt oli hankkinut
itselleen huomattavia maaomaisuuksia Suo-
mesta, Ruotsista ja Pommerista. Suomessa hän
omisti neljä kartanoa, mm. Torlahden karta
non Pyhämaassa vuodesta 1704 lähtien. Lil
lienstedt oli naimisissa kaksi kertaa. Ensim
mäinenpuoliso vuodesta 1692 lähtien oli Bir
gitta Cronhjelm,joka kuoli 1697. Toinen puo
liso oli vuodesta 1698 lähtien Margareta Tör
nflycht, flikholman pormestarin ja kauppa-
neuvos Olavi Törnen (aateloituna Törnflycht)
tytär (kuoli 1 729). Lillienstedt sai Margareta
Törnflychtin kanssa seitsemän lasta, kun taas
ensimmäinen avioliitto oli lapseton.276

Strömfelt, Otto ReinholtF77
Ruotsin toinen rauhanneuvottelija, vapaa-

herra Otto Reinhold Strömfelt syntyi 15. tam
mikuuta 1 679 Baltiassa. Hän tuliylioppilaak
si Tarton yliopistosta 1 690 (?) ja osallistui
kreivi Carl Bonden avustajana rauhanneuvot
teluihin Rijswijkissa 1698. Strömfelt nimitet
tim valtakunnanarkiston kanslistiksi 1 700 ja
seuraavana vuonna Tarton maaoikeuden ases
soriksi. Vuonna 1704 hänet nimitettiin Lii-
vinmaan hovioikeuden asessoriksi. Strömfelt
toimi Gotlandin laamannina vuosina 1712-
18. Vuonna 1719 hänet nimitettiin Kalmarin
läänin varamaaherraksija Länsipohjan läänin
maaherraksi, samoin kuin Stora Kopparbergin
läänin maaherraksi. Hänet korotettiin vapaa-
herralliseen arvoon vuonna 1720.

Uudenkaupungin rauhan jälkeen Ström
felt nimitettiin Svean hovioikeuden presiden
tiksi vuonna 1736ja seitsemän vuotta myö-
hemmin Turun hovioikeudenpresidentiksi, mitä
virkaa hän ei kuitenkaan ottanut vastaan.

Strömfrlt kuoli 65-vuotiaana 3. huhtikuuta
1744. Hänen puolisonsa oli vuodesta 1708
lähtien Anna Magdalena Taube afldenkat.
Avioliitosta syntyiyhdeksän tytärtä eikäyhtään
poikaa,joten vapaaherrallinen Strömfeltin suku
sammui 1744.

on mielenkiintoinen yksityiskohta, että jo-
han Lillienstedtin veli, Turun hovioikeuden ases
sori, vapaaherra Carl Lagerflycht toimi Uumajan
laamannina vuodesta 1 7 1 8 lähtien. Seuraavana
vuonna hän palasi taas Turkuun hoitamaan vir
kaansa, kunnes tuli kesäkuussa 1 7 1 9 Länsipohjan
läänin varamaaherraksi. Vuonna 1720 Lagerflycht
kuoli paetessaan venäläisiä näiden tullessa hävitys
retkelle Ruotsin puolelle. Lagerflychtin kuoleman
jälkeen Länsipohjan maaherran virkaa hoiti jonkin
aikaa Otto Reinhold Strömfelt, toinen Uudenkau
pungin ruotsalaisista rauhanneuvottelijoista.278

Ruotsin rauhanneuvottelijat lähtivät mat
kaan maaliskuun 28. päivänä. Kevääntulo oli niin
aikainen, että valtuuskunta Roslagenin saaristoon
saavuttuaan totesi meren lainehtivan jo jäät-
tömänä. Ulapan ylittäminen tuotti kuitenkin suu-
ria vaikeuksia. Lopulta saatiin hankituksi suu-
rehko, mutta vanha puolilaho alus, sekä kaksi
pienempää postivenettä, joilla ajojäiden takia vain
vaivoin päästiin purjehtimaan Ahvenanmaalle yh
dessä vuorokaudessa. Mutta koko saaristo oli niin
vihollisen hävittämä, talot poltettuina ja väestö
paenneena, että Lillienstedtin ja hänen neuvotte
lukuntansa oli useaan otteeseen yövyttävä paljaan
taivaan alla pensaitten ja näreikköjen suojassa,
kunnes vihdoin löydettiin pääsytiet vielä jäänpeit
tämien salmien lomitse. Lopulta päästiin jäitä
särkemällä, monin vaivoin ja viivytyksin Suomen
mantereelle, lähelle Uuttakaupunkia (Winterin
arvion mukaan Lokalahdelle tai Taivassaloon). Siel

Vapaaherra Strömfrlt omisti Liivinmaalla
useita kartanoita, joiden omistusmerkinnöistä
voidaan päätellä. että hän sai pitää kartanot
omistuksessaan senkinjälkeen, kun alue siirtyi
Venäjän hallintaan.

lä oli neuvottelukuntaa kohteliaasti vastaanotta
massa venäläinen ratsuväki isojen umpivaunujen
kanssa, jotka kuljettivat tulijat Uuteenkaupunkiin
2 3 . huhtikuuta. Ruotsalaisten neuvottelijoiden
saama käsky kiirehtiä mahdollisimman nopeasti
neuvottelupaikalle oli kuitenkin ollut turha.279

Venäläiset rauhanneuvottelijat, kenraalima
juri jakob Bruce ja kanslianeuvos Heinrich jo-
hann Osterman olivat samat miehet, joita Venäjä
oli käyttänyt jo Ahvenanmaan kongressissa. Os
terman saapui perille määräpaikkaan vasta kuu-
kautta myöhemmin toukokuun 26. päivänä. Bru
ce oli Uudessakaupungissa jo aikaisemmin (mm.
Schffissel zu dem. . . mainitsee hänen tulleen pai
kalle jo huhtikuussa), mutta Osterman saapui joka
tapauksessa paikalle vasta toukokuun lopussa sen
jälkeen, kun venäläinen laivasto-osasto oli kol
mannen kerran purjehtinut Ruotsin aluevesille ja
hävittänyt Länsipohjan rannikkoa. Operaation il
rneisenä tarkoituksena oli kiirehtiä Ruotsin vaI-
tuutettuja hyväksymään venäläisten esittämät vaa
timukset. Varsinkin bremeniläisen luterilaisen pa
pinpoian Ostermanin maine rauhanneuvottelijana
on säilynyt hyvänä. Hänen sanotaan olleen kuin
syntynyt diplomaatiksi. Erinomaisen tarmokkaa
na ja hyvänä ihmistuntijana hän oli tsaari Pietarin
erityinen suosikki. Toinen asia sitten on, että hä
net myöhemmin keisarinna Elisabetin julistau
duttua hallitsijaksi tuomittiin kuolemaan ja hän
kuoli maanpakolaisena (tosin armahdettuna)
747 280

Ruotsin toinen rauhanneuvottelija, Otto Rein
hold Strömfelt (1679—1744).
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Bruce, Jakob Vilimovi&8’
Jakob Bruce syntyi vuonna 1 669, joidenkin

tietojen mukaan Moskovassa, toisten mukaan
Pihkovassa. Suku oli skotlantilaista alkuperää.
Hän sai erinomaisen kotikasvatuksen ja oli
erityisen kiinnostunut matematiikastaja luon
nontieteistä, joiden parissa hän työskenteli elä-
mänsä loppuun asti. Bruce kirjoittautuiyhdes
sä vanhimman veljensä kanssa keisarilliseen
poikasotakouluun 14-vuotiaana 1683. Vuosi-
na 1687 ja 1689 hän osallistui vänrikkinä
Golitsynin retkille Azovan meren lähistölle.
Näistä molemmista matkoista Brucepalkittiin
maatilalla ja 20-30 ruplan rahamäärällä.

Vuodesta 1689 lähtien Bruce oli Pietari
1:n erottamaton toveri sekä sota- että muilla
retkillä ja jokaisen matkan jälkeen tsaari pal
kitsi häntä avokätisesti. Azovan piirityksen ai
kana 1696hän laatipaljon arvostusta saaneen
kartan Venäjän alueista Moskovasta Vähään-
Aasiaan ja samana vuonna hänet ylennettiin
everstiksi. Pietari f:n Euroopan kiertomatkan
aikana Bruce liittyi seurueeseen Amsterdamis
sa, josta Pietari myöhemmin lähetti hänet yli

vuodeksi Lontooseen opiskelemaan matema
tiikkaa ja astronomiaa englantilaisten oppi-
neiden johdolla. Palattuaan Venzjälle Bruce
saijatkuvasti Pietarilta erilaisia tieteellisiä teh
täviä ratkaistavakseen, kuten kirjojen kääntä
mistäjajulkaisemista. Samalla Bruce opiskeli
jatkuvasti lisää mm. astronomiaa.

Vuonna 1 700 hänestä tuli tykistön ken-
raalimajurija hän osallistui Narvan piirityk
seen. Narvan epäonnistumisen johdosta Bruce
joutui vähäksi aikaa Pietarin epäsuosioon.
Narvan tappionjälkeen Pietari ktynnisti voi-
makkaan kehitysohjelmari tykistön tehokkuu
den parantamiseksija Bruce oli mukana kehi
tystyössä. Tällä toimenpiteellä oli ratkaisevan
suuri merkitys tulevien sotatoimien onnistumi
sessa. Pohjan sodan alkuvuosina Bruce toimi
tykistöpäällikön ominaisuudessa mm. Pähki
nälinnan valtauksessa, Narvassa sekä PuIta-
vassa, jossa hän ratkaisevasti myötävaikutti
venäläisten voittoon ruotsalaisista toimien koko
Veniijän silloisen tvkistön komentajana. Bruce
osallistui erilaisiin sotaoperaatioihin, kunnes
päätti sotilasuransa vuonna 1712 oltuaan
mukana sotatoimissa Pohjois-Saksassa. Parin
vuoden kuluttua tästä alkoi liikkua huhuja,
joiden mukaan Bruce oli kavaltanut valtion
rahoja. Vaikka tutkimusten tuloksena huhut
osoittautuivatkin todenperäisiksi, Bruce eijou
tunut Pietarin epäsuosioon.

Vuonna l7l7Pietari nimitti Brucen vuo
ri- ja käsiteollisuusministeriön (-kollegion)
johtajaksi ja myönsi hänelle senaattorin ar
vonimen. Seuraavana vuonna Bruce sitten toi-
mi Ventijän pääneuvottelijana Ahvenanmaan
kongressissaja samassa tehtävässä Uudessakau
pungissa 1721. Uudenkaupungin rauhan soI-
mimisenjälkeen Brucesai Ventijän imperiumin
kreivin arvon ja maatilan, joka käsitti 500
alustalaistaloa eli maaorjaperhettä.

Tsaari Pietari Suuren kuoleman jälkeen
Brucejatkoi aluksi tehtäviään ministeriössäja
tykistössä, mutta ilmeisesti Veniijän tuon ajan
johtohenkilöiden välisten erimielisyyksien ta
kia anoi eroa virastaan vuonna 1725. Ero
myönnettiin seuraavana vuonna ja Bruce oli
tällöin arvoltaan sotamarsalkka. Eronsa jäI-
keen Bruce asettui asumaan maatilalleen GIin
kun Bogorodskin kihlakuntaan. Siellä Bruce
asui elämänsä loppuun asti omistautuen yksin-
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Jakob Vilimovits Bruce (1 669—1 73 5).
- Kuva VenA.

Nä>te Veni1zjän suuren neuvoston puheenjohtajan Jakob Golofkinin helmikuussa 1721
kirjoittamasta kirjeestä. Tekstissä käsitellään venäläisneuvottelijoiden Brucenja Ostermanin
matkaa Uuteenkaupunkiin. - Kuva VenA.
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omaan tieteelliselle työlle. Bruce kuoli 66-vuo--
tiaana 19. 4’. 1 735 ilman peri/lisiä, ja hänen
veljenpoikansa Aleksandr Romaiiouits Bruce
peri kreivin tittelin.

Bruce oli hyvin monipuolinenja kiinnos
tunut monista eri aloista. Hän oli tähtitieteili
jä, matemaatikko, tykistömies, insinööri, kas.-
vitieteilijäja minerologi, maantieteilijä, kirja-
painoalan asiantuntija sekä monien tieteellis
ten julkaisujen kirjoittaja ja kääntizjä. Bruce
olikin kaikkein oppinein tsaari Pietari Suuren
asetovereista. Työskennellessään kirjoitusten
laatijanaja kääntäjänä Brucella oli valvon.
nassaan kaikki Venäjällä tehdyt kirjapaino-

työt. Brucen nimi tunnetaan myös kalentereis
ta. Hänjulkaisi kalenterin ensipainoksen vuon
na 1 709ja häntäpidetään venäläisen kalente
rin uudistajana, lähinnä saksalaisten esikuvi
en mukaan. Muistona Brucesta on säilynyt
laaja kirjasto sekä erikoisten esineiden kokoel
ma, jota pidettiin ainutiaatuisena Ventijällä.
Ennen kuolemaansa Bruce lahjoitti kokoelman
Tiedeakatemian museolle Pietarissa. Kokoel
ma koostuu hyvin monenlaisista esineistä; kir
joja ja karttoja on noin 735 kappaletta ja
lisäksi käsikirjoituksia, työkaluja ja erilaisia
harvinaisia esineitä noin sata.

suosijansa Shafirofin Osterman peri tämän vi-
ran varakansierina salaneuvoksen virkanimik
keellä vuonna 1725. Seuraavana vuonna hä
net nimitettiin korkeimman neuvoston jäse
neksija vähän myöhemmin Osterman ylen net
tim kreivin arvoon. Tämänjälkeen Osterman
työskenteli korkeimman neuvoston jäsenenäja
yliamiraaliApraksinin kuoltua hän toimi kun-
nittäen erityistä huomiota laivaston ja muun
merenkulun kehittämiseen. Vuonna 1 732 Os
terman nimitettiin merisotakomitean puheen-
johtajaksi tehtävänään “harkitaja ohjata lai
vastoon liittyviä asioita parhaimpaan järjes
tykseen “. Osterman johtikin laajaa Ven/ijän

laivastonuudelleenjäijestämistä keisarinna An
nan ollessa hallitsijana.

Vuoden 1740 marraskuussa Osterman ni
mitettiin kenraali-amiraaliksija hän tuli näin
koko merenkulkuhallinnon johtoon, toimien
siltiyhä myös ulkoministeriönjohdossa. Vuotta
myöhemmin Osterman pidätettiin syytettynä
poliittisista rikoksista,ja häneltä riistettiin kaik
ki arvonimet, viratja kunniamerkit. Osterma
nia syytettiin lähin nä tietojen pimittämisestä
ja oman asemansa korostamisyrityksistä. Os
terman karkoitettiin Berezoviin,jossa hän kuoli
kuusi vuotta myöhemmin toukokuussa 1747.

Osterman oli syntyisin aihaista saksalaista
sukua Mecklenburgista. Hän oli syntynyt West-
falenissa vuonna 1686. Ollessaan matkalla
Mecklenburgin halki venäläinen paroni Shafi
rofoli ottanut hänetpalvelukseensaja “kasvat
ti” Ostermania jatkuvasti tärkeämpiin tehtä
viin. Vuonna 1704 hän tuli vara-amiraali
Kruisen sihteeriksi,ja tässä virassa hän muuta-
maa vuotta myöhemmin tapasi ensimmäistä
kertaa tsaari Pietarin. Osterman oli eräs niistä
lukuisista ulkomaalaisista, joita Pietari 1 kut
sui Venijän palvelukseen. Osterman kohosi
vähitellen virka-asteikossa ylöspäin ja vuonna
1714 hänet nimitettiin jo valtiosihteeriksi.
Tsaarin käskystä nimenomaan Osterman hoiti
dipiomaattisen kirjeenvaihdon Itämerellä oles
kelleen englantilaisen laivaston komentajan,
amiraaliJohn Norrisin kanssa.

Ahvenanmaan kongressiin tultaessa Oster
man oli kohonnut jo kanslianeuvokseksi ja
toukokuussa 1718 hänet lähetettiin kenraali-
majuri Brucen apulaiseksi neuvotteluihin. Siellä
Osterman esiintyi niin taitavasti, että hänet
nostettiin Brucen tasaveroiseksi työtoveriksi ja
tysivaltaiseksi ministeriksi. Tässä asemassa hän
kyttäytyi ainakin erään aikalaisen, Peter Henry
Brucen mukaan erittäin ylimielisestija koppa
Vasti. Bruceja Osterman neu yo ttelivat ruotsa
laisten kanssa myös Uudessakaupungissa, jossa
päädyttiin venäläisten kannalta niin edulli
seen rauhaan, että tsaarikin antoi erityisen
tu ii n ustuksen ju ii ri Osterma n in kyvyille. Rau
hanjälkeen Ostermanylennettiin Venäjän vai-

takunnan salaneuvokseksi ja paroniksi.
Rauhan jälkeen Osterman liikkui tsaari

Pietari Suuren mukanaja kohosi edelleen pa
rempiin virkoihin. Ensin vuonna 1723 hänet
nimitettiin ulkoministeriön varapresidentiksi
ja senaattoriksi, ja petettyään esimiehensä ja

Rauhanneuvottelijoiden ja heidän seurueensa
majoittaminen tuotti vielä suuria vaikeuksia, oli-
han vihollinen erityisesti isonvihan aikana tuhon-
nut Uudenkaupungin jokseenkin täydellisesti.
Kaupungin vanhastaan komeimmat rakennukset,
raatihuone ja entinen Wasaborgin kreivin residens
sitalo olivat kokonaan tuhoutuneet, joten kongres
sihuoneelle oli saatava uusi edustava paikka
Raatihuoneentorille keskelle kaupunkia. Varsinai
nen tori oli tuolloin paljon pienempi kuin ny
kyään ja torikorttelin alueella oli paljon yksityisiä
tontteja. Torin eteläreunassa lasimestari Mikko
Börmanin lesken tuvan paikka katsottiin sopivak
si, ja niinpä vain “kanget nurkan alle ja mökki
kumoon” kuten asiakirjat kertovat. Myös muita
torilla sijainneita taloja oli alunperin tarkoitus
purkaa neuvottelurakennuksen tieltä, mutta aina-
km kultaseppä G. Börmanin talo, jossa hänen
leskensä asui, säästyi “hyvissä suhteissa” venäläis
ten päällikköön olleen lesken rukousten ansiosta.
Porvari Juho Matinpojan talon pelasti Kaisa Juke
la lahjoittamalla rakennustöitä johtavalle majuril
le juottovasikan. Kauan asioita pohdittiin, so
vittiin ja tingittiin, ja lopulta neuvottelutalolle
löytyi tarpeeksi tilaa. Pääosa rakennuksesta tuo-
tim valmiina Lokalahden kappelin Mattisten
ratsutilalta eli rusthollista, mutta toisen kamarin
ja eteisen venäläiset hankkivat jostain muualta, ja
talo rakennettiin valmiiksi torilla omalla paikal
laan.283 Mattisten talon vaiheista ei ole löytynyt

tarkempaa tietoa, ja todennäköisesti tila oli tuol
loin autio.

Neuvottelutalo pystytettiin melko keskelle
Uudenkaupungin toria, lähemmäksi eteläpuolta.
Rakennus pystytettiin itä-länsi -suunnassa ja neu
vottelijat menivät sisälle rakennukseen asuin
paikkojensa mukaisesti eli venäläiset idästä ja ruot
salaiset talon länsipäädystä. Useita ison vihan hä
vitykseltä vielä säilyneitä porvaristaloja revittiin
rakennusaineiden saamiseksi. Kongressitalo oli 12
kyynärän (7,13 metrin) levyinen ja 41 kyynärää
(24,35 metriä) pitkä. Keskellä oli varsinainen neu
vottelusali, joka oli 13,5 kyynärää (8,02 metriä)
pitkä. Kummassakin päädyssä oli 8,5 kyynärän
(5,05 metrin) pituinen esisali ja 5,5 kyynärän
(3 ,27 metrin) pituinen eteinen.284

Neuvottelutalon sisustus lienee vaikeista
oloista johtuen ollut melko yksinkertainen. Yh
teisen neuvottelusalin tärkein huonekalu oli suuri
pyöreä neuvottelupöytä, jonka ääressä kiihkeitä
keskusteluja käytiin kaikkiaan kolmisen kuukaut
ta. Neuvottelusalissa oli lisäksi kaksi pöytää, joi-
den ääressä istuivat ruotsalaisten sihteeri Feiff ja
venäläisten sihteeri , saksalaissyntyinen Schubert 285

Venäläisten neuvottelijan Ostermanin neuvot
telutekniikasta on säilynyt sellainen jälkimaine,
että hän suorittaessaan Uudessakaupungissa dip
lomaattisen mestarinäytteensä ei koskaan haavoit
tanut ketään puheillaan eikä tuntunut olevan ke
nenkään tiellä. Mikäli ratkaisevilla hetkillä oli

Osterman, Heinrich Johan Friedrich Andrei Ivanovi&82

6.2. Neuvottelutalo ja neuvottelljoiden asunnot

Heinrich Johan Friedrich Andrei Ivanovits Os
terman (1686—1747). - Kuva VenA.
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voitettava aikaa, kerrotaan hänen sopivasti sairas-
tuneen viivytyksen aikaansaamiseksi. Bruce puo
lestaan vaikutti hiljaa taustalla ja antoi lipeväkie
lisen Ostermanin hoitaa puhumisen. Rauhanneu
vottelujen yleensä “sopuisasta seurustelusta” ker
too Lillienstedtin mukanaan tuoma suuri hopea
pikari, jonka helmeilevä sisältö ahkerasti neuvot
teluissa käytettynä kuuluu jonkin verran lievittä
neen ankaria rauhanehtoja. Viinipikarin kaiver
ruksen kerrotaan kuvanneen rauhankyyhkyä ja yle-
vää ranskankielistä lausetta: “J’apporte avec moi la
paix (rauhan tuon minä mukanani)” . Ikävä kyllä
tuo malja on ollut kadoksissa ainakin 1870-luvul-
ta saakka.286

Ruotsin neuvottelijat asuivat torin länsipuolel
la, kreivi Lillienstedt vanhassa pappilassa Alisen
pitkäkadun ja Pohjoisen tullikadun kulmauksessa
Laiskan korttelissa, ja vapaaherra Strömfelt siitä
viistoon oikealla Alisenkadun toisella eli pohjoi
sella puolella, Ölkkyisen korttelissa Angara-nimi
sellä tontilla. Heidän “salainen” kansliansa oli

viimeksimainitun asunnon vieressä Alisen pitkä-
kadun varrella, aivan Pohjoisen tullikadun kul
mauksessa. Venäläiset neuvotteli j at asiiivat tori n
itäpuolella, kenraalimajuri Bruce sen varrella Kä
kölän korttelissa, Ylisen- ja Alisenkadun puoli-
välissä pormestari Ranckenin entisessä talossa, ja
kanslianeuvos Osterman si itä alaspäi n Koulukadun
varrella Puskoin korttelissa Puskon talossa. Hei-
dän kansliansa oli Sepänkadun varrella, Fabrinin
korttelissa aivan Kaupunginlahden rannalla.287

Koska kaikissa näissä rakennuksissa oli vä
hän huoneita ja ne olivat muutenkin erittäin huo
nossa kunnossa, rakennettiin niihin kiireesti lisää
tilaa. Uudenkirkon (eli Kalannin) pappilasta tuo-
tim kaksi kamaria kaupungin pappilaan eli Lii-
iienstedtin asuttamaan taloon, tuliivahtimestari
Nesteruksen talosta otettiin 1 kamari, ja porvari
Kustaa Hallun (Rivellin) ja porvari Eerikki Ruo
kolan taloista vietiin molemmista tupa kenraali-
majuri Brucen asuttamaan taloon. Salmen ratsuti
laita tuotiin se rakennus, jossa Strömfelt asui.

Nykyisen Rauhanpuiston pohjoislaidalla sijain
nut venäläisten päävartiorakennus tuotiin koko-
naisena jostain muualta, mutta ei tiedetä tarkem
min mistä. Myös yksittäisiä ovia, ikkunoita ja
lattialautoja otettiin sieltä, mistä niitä vain onnis
tuttiin löytämään. Tiilistä oli myös kova puute, ja
aluksi käytettiin Kustaa Rivellin 1000 tiiltä. Kun
nämä eivät riittäneet, jouduttiin vielä repimään
monia savupiippuja, pesiä ja leivinuuneja, joista
saatu materiaali käytettii n uusiin rakennuksi in .

288

Itse kongressitalon lunasti rauhan solmimisen
jälkeen kreivi Lillienstedt ja siirsi sen torin laidal
le niin sanotulle kreivin tontille, jonka hän niin-
ikään vuonna 1721 hankki itselleen. Tontti oli
kuulunut aiemmin Wasaborgin kreivikunnalle ja
sen mainitaan olleen kaupungin ainoa vapaa tont
ti rauhan solmimisen jälkeen. Neuvottelutalo tuli

siten olemaan vastapäätä raatihuonetta jokseenkin
samalla paikalla, missä Wasaborgin kreivikunnan
aikainen (1646-1681) residenssitalo vielä ennen
ison vihan alkua oli sijainnut. Kreivi Lillienstedt
ei kuitenkaan pitänyt ostamaansa rauhan-
neuvottelutaloa kunnossa, vaan se rappeutui ja
toimi arvolleen sopimattomasti kaupungin käsi-
myllyjen säilytyshuoneena. Talon ja tontin osti
vuonna 1739 kirkkoherrajohan Hoeckert. Hänen
poikansa Ephraim Hoeckertin kirjoittaessa opin-
näytettään vuonna 1753 neuvottelutalosta oli jäi-
jellä enää länsipääty eli ruotsalaisten käyttämät
esisali (salonki) ja eteinen. Kirkkoherra Hoecker
tin alkuperäisen neuvottelurakennuksen jatkoksi
rakentama talo säästyi vuoden 1855 tulipalosta ja
oli 1 800-luvun lopussa tiettävästi heinälatona kon
suu E.J. Sav6nin pellolla Sorvakossa.289 Konsuli

Hollantilainen kuparziirros, jonka on tarkoitus kuvata Uudenkaupungin rauhanneuvotteluja. Todel
lisuus lienee kuitenkin ollut varsin kaukana kuvan esittämästä kuvitellusta tilanteesta. - Kuva MV

Uudenkaupungin rauhan solmimiseen liittyneitä paikkoja tämänhetkisessä ulkoasussaan nykyisen
tilanteen mukaiseen karttapohjaan sijoitettuna. 1. Ruotsalaisen neuvottelijan Strömfeltin asuintaloja
sen länsipuolella sijainnut ruotsalaisten kanslia. 2. Ruotsalaisen Lillienstedtin asuintalon paikka. 3.
Venäläisen Brucen asuintalon sijainti pormestari Ranckenin entisen talon paikalla. 4. Venäläisen
Ostermanin asuintalon sijainti. 5. Venäläisen kanslian sijainti aivan Kaupunginlahden rannalla. 6.
Rauhanneuvottelutalon sijaintipaikka keskellä silloista raatihuoneentoria.
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Sav6nin pelto on Uudenkaupungin vuodelta 1922
peräisin olevan maakirjan pohjalta paikannettu
Sorvakkoon, jossa se oli vuokrapaista numero 20.
Kyseisen ladon ja siten myös neuvottelutalon osan
kohtalosta ei ole tarkempaa tietoa, sillä kyseistä
latoa ei enää ole olemassa. Wasaborgin tontti si
jaitsee nykyisen Alisenkadun varrella Rauhanpuis
ton pohjoisreunalla.

Alunperin oli tarkoitus, että kaikki kon
gressissa tarvittavat elintarpeet olisi vähennetty
Uudenkaupungin kontribuutiosta (sotaverosta),
mutta näin ei käynyt ja tarvikkeet otettiin talon-
pojilta kontribuution lisäksi. Koko läntisen Suo-
men eli kenraalikuverriöörikunnan eri piirit avus
tivat neuvotteluja hankkimalla erilaisia luonnon-
tuotteita. Kaikkia näitä tavaroita ei tuotu suin-
kaan syötäväksi, vaan ne lahjoitettiin neuvottelu
kunnille palkkiona raskaasta urakasta. Seuraavassa
taulukossa on esitetty tiettävästi kaikki neuvotte
lujen aikana Uuteenkaupunkiin tuodut elin-
tarvikkeet. Niistä pieni määrä annettiin myös ruot
salaiselle neuvottelukunnalle (mm. 74 härkää ja
178 lammasta), vaikka heidän elintarvikkeensa
tuotiin pääasiassa Ruotsista.

Vaikka Ruotsin tilanne oli sekä poliittisesti että
sotilaallisesti erittäin heikko, Ruotsin valtaneu
voston neuvottelijoille antamat ohjeet olivat hy
ym tiukat. Heille annettiin lupa luopua vain Kä
kisalmesta, Inkerinmaasta ja Narvasta sekä Liivin
maan itäosasta. Lillienstedt huomautti näiden tar
jousten tulevan heti torjutuksi, jolloin neuvoston
mahtimiehet Horn ja Cronhielm antoivat luvan

Uudenkaupungin rauhaan liittyy myös mie
lenkiintoinen paikallinen tapahtuma. Yli 80-vuo-
tias uusikaupunkilainen porvarinleski nimeltään
Brita Heinäs ennusti rauhansopimuksen syntymi
sen jo paljon ennen kuin se solmittiin. Muutama
vuosi sen jälkeen, kun sota Venäjän kanssa oli
syttynyt, Heinäs ennusti useaan otteeseen taiste
lujen kestävän niin kauan, että rauha lopulta teh
täisiin Kivikarta-nimisellä saarella. Kivikarta-ni
minen pieni luoto sijaitsikin Uudenkaupungin
alueella, nykyisen Pietolanlahden vieressä vain
muutama sata metriä rauhan todellisesta solmi
mispaikasta. Lisäksi Heinäs oli ennustanut, ettei
tulisi itse elämään enää rauhaa solmittaessa. Tä
mäkin ennustus piti paikkansa, sillä Heinäs kuoli
99-vuotiaana vuonna 1714. E. Hoeckert mainitsi
vuonna 1753 olleen elossa vielä lukuisia henkilöi
tä, jotka olivat kuulleet nämä ennustukset Hei-
näkseltä itseltään.29’

luopua myös Tallinnasta. Toisaalta kuningas Fred-
nk 1 oli sitä mieltä, ettei Ruotsi voisi olla turvassa
niin kauan kuin tsaari pitäisi Tallinnaa hallussaan
ja tämä kanta voitti lopulta. Näiden aluekysymys
ten lisäksi neuvosto halusi rauhanneuvotteli joiden
saavan lopulliseen sopimukseen sellaisen pykälän,
joka kieltäisi tsaaria millään lailla sekaantumasta
Ruotsin sisäisiin asioihin, kuten kuninkaan vai-
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Tavarat Laskennallinen arvo (rupiina) Tavarat Laskennallinen arvo (ruplina)

311 härkää 1194,24 540kannua(1413 l)oiutta 32,40
10 lehmää 12,80 124,19 tynnyriä (18 600 1) ohraa 89,73
83 vasikkaa 66,40 289 tynnyriä (43 500 1) maltaita 208,08
86 karitsaa 10,32 512,15 leiviskää (4353 kg) voita 266,63
1785 iammasta 188,40 10,25 tynnyriä (1500 1) kauraa 3,90
172 sikaa 20,64 48,01 leiviskää (408 kg) humalaa 23,06
13 kaikkunaa 1,56 25 tynnyriä (3750 1) ryynejä 36,00
9 hanhea 1,08 139 tynnyriä (21 000 1) jauhoja 100,08
2 168 kanaa 65,04 2323 leiviskää (19 750 kg) heinää 24,78
24 709 kananmunaa 24,71

:;:

: .

Kuva kenraalikuvernöörikunnan tilikirjasta vuodelta 1721. Jäljempänä olevan listan alkuosa on siinä
alkuperäisessä muodossaan. - Kuva TMA.

yht.

6.3. Rauhanneuvotteiljoiden saamat ohjeet

2369,85 ruplaa29°
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taan tai hallitusmuotoon, ja että että tsaari päin-
vastoin pyrkisi kaikin keinoin estämään tällaiset
sekaantumisyritykset.292 Tämän tiedon mukaan
tulevan rauhansopimuksen kiistellyin kohta olisi
siis periaattessa saanut alkunsa jo näistä neuvotte
lijoille annetuista ohjeista. Tilannetta ihmeteltäes
sä on syytä muistaa, että asiaan liittyivät myös
tuolloin käydyt kiistat Ruotsin kuninkaanvallasta
hoisteinilaisten ja hesseniläisten kesken sekä tais
telu valtiopäivien, valtaneuvoston ja kuninkaan
suhteista.

Venäläiset neuvottelijat esittivät ohjeidensa
mukaisesti neuvotteluissa monessa yhteydessä tu
kensa hoisteinilaisen puolueen tukemalle herttual
le Karl Fredrikille. Vaikka asia oli jo saanut ratkai
sunsa hesseniläisen Fredrik 1:n tultua valituksi
kuninkaaksi noin vuotta ennen rauhankokouksen
alkamista, on arveltu, että venäläisten kannanil
maisulla olisi silti ollut tietty vaikutus ainakin
rauhankeskustelujen vauhdittamisessa. Saadakseen
valinnalleen tsaarin hyväksymisen Ruotsin kunin
gas Fredrik itse olisi ollut taipuvainen suostumaan
joihinkin venäläisten lisävaatimuksiin. Tsaarin toi-
minnan taustalla oli se jo Görtzin esille nostama
ajatus, että Hoistein-Gottorpin herttua Karl Fred-
nk olisi Kaarle XII:n kuoleman jälkeen noussut
Ruotsin valtaistuimelle ja mennyt naimisiin tsaari
Pietarin tyttären Annan kanssa. Tämä verisitein
aikaansaatu Venäjän ja Ruotsin välinen unioni
olisi suunnitelman mukaan toteutuakseen vaati-
nut ensin Hessenin prinssi Fredrikin syrjäyttämis
tä valtaistuimelta.293

Ruotsin valtaneuvosto muutti ohjeita vielä
kertaalleen. Syynä tähän oli lähinnä se, että Pieta
rissa edelleen keväällä 1721 majailleelta Campre
donilta ei oltu saatu vähään aikaan mitään viestejä.
Ruotsin Berliinin-lähettiläs oli kuitenkin saanut
tietoonsa, että Campredon oli luvannut tsaarille
Ruotsin mahdollisesti voivan luopua Tallinnasta ja
Virosta. Kuninkaan vastustuksesta huolimatta vai-
taneuvosto lähetti neuvottelijoiiie Uuteenkau
punkiin tiedon, että äärimmäisessä hädässä näihin
Campredonin antamiin omavaitaisiin lupauksiin
voitaisiin virallisestikin suostua. Kolme viikkoa
tämän päätöksen jälkeen Campredon viimein pa
lasi Pietarista, ja hän kertoi tsaarin kovista vaati-
muksista ottaa haliintaansa kaikki vailoitetut alu
eet Suomea lukuunottamatta. Nämä vaatimukset
johtivat Ruotsissa syvään pettymykseen ja huo
leen. Tsaarin valta ymmärrettiin suureksi, eikä
ulkovalioiltakaan olisi enää apua tarjolla. Niinpä

rauha tsaari Pietarin ehdoilla ymmärrettiin aino-
aksi mahdoilisuudeksi ja siksi haluttiin kiireesti
saattaa nämä ajatukset myös Uudenkaupungin
neuvottelijoiden tietoon. Heräsi myös kysymys
siitä, pitäisikö säädyt kutsua koolle päättämään
asiasta valtiopäiville, mutta hallitus eli valtaneu
vosto katsoi kuninkaan tuella omaavansa tar
peelliset valtuudet. Myös kuningas joutui nyt lo
puita hyväksymään tsaarin raskaat vaatimukset.294

Ruotsissa nousi myös esille kysymys siitä,
pitäisikö sen turvautua jonkin ulkopuolisen vai-
tion apuun. Tällöin ainoa kyseeseen tuleva valtio
oli Ranska. Tsaari Pietari ilmoitti kantanaan, sa
moin kuin Venäjän rauhanneuvottelijat ruotsalai
sille kollegoilleen, ettei ulkopuolisia välittäjiä ha
luttaisi mukaan. Tällöin myös Campredonin pal
veluksia katsottiin mahdottomaksi enää käyttää.
Koska venäläisistä neuvottelijoista Osterman ei
ollut vieläkään saapunut Uuteenkaupunkiin,
Ruotsin hallitus pyysi Campredonia kirjoittamaan
tsaarille, että tämän tiukat rauhanehdot oli saatet
tu ruotsalaisten tietoon. Näin molemmat venäläi
set neuvottelijat haluttiin kiireesti saada
neuvottelupaikalle, mutta toisaalta ei vielä sidot
tu käsiä täysin lopullisten ehtojen suhteen.295

Venäjän laivasto alkoi taas lähestyä melko
suojattomiksi jääneitä Ruotsin rannikoita. Touko-
kuussa venäläinen laivasto-osasto, joka käsitti 33
suurta kaleeria ja suuren määrän pienempiä aluk
sia, saapui kenraali von Lacyn komennossa Ahve
nanmaan ohi ja näyttäytyi 17. päivänä Gävlen
ulkopuolella. Suomalaisen kenraali Kaarle Arm
feltin johtama kaupungin puolustus oli kuitenkin
tälläkin kertaa niin hyvässä kunnossa, että venä
läiset katsoivat parhaaksi kääntyä pohjoista kohti.
Neljän päivän kuluttua venäläiset tulivat Söder
hamniin, eivätkä sen asukkaat ehtineet muodostaa
vastarintaa. Kaupunki poltettiin ja venäläiset nou
sivat myös maihin edeten muihinkin lähiseudun
kaupunkeihin. Venäläiset polttivat lukuisia kyliä
ja kaupunkeja, niiden joukossa mm. Härnösand ja
Uumaja, joka poltettiin jo kolmannen kerran.
Paljon ruotsalaisia sotilaita ja talonpoikia kaatui
yrittäessään puolustaa kotimaataan. Pahimmat tu
hot sai ilmeisesti kokea Piitime (Pite), jonka
“ kymmenestä hyvinrakennetusta korttelista” koos
tunut kaupunki poltettiin kokonaan. Tämä venä
läisten hävitysretki ei kuitenkaan ollut yhtä paha
kuin vuonna 1719, eivätkä venäläiset tällä kertaa
edenneet kymmentä kilometriä kauemmas ranni
kolta.296

Ruotsin neuvottelijat Lillienstedt ja Ström
felt olivat saapuneet Uuteenkaupunkiin huhti-
kuun 23. päivänä. Jo ennen kuin he olivat ehti-
neet pois Ruotsin rannikolta, he olivat saaneet
ohjeen luopua Tallinnasta. Muutamia päiviä neu
vottelupaikalle saapumisen jälkeen he vastaanotti
vat kuninkaan 22. huhtikuuta kirjoittaman kir
jeen, jossa neuvottelijat valtuutettiin äärimmäi
sessä hädässä taipumaan kaikkiin tsaarin esittä
mun vaatimuksiin, mikäli ne vain lopettaisivat
vihollisuudet. Venäläiseltä taholta kohdattiin kui
tenkin ongelmia, ja vaikka toinen sen neuvotteli-
joista eli kenraalimajuri Bruce oli saapunut jo
28.4., hän ei suostunut aloittamaan keskusteluja
ennen kuin Osterman saapuisi paikalle. Osterman
oli nimittäin matkustanut Riikaan saadakseen
tsaari Pietarin viimeiset ohjeet. Ruotsalaiset neu
vottelijat kuitenkin tapasivat Brucen epävirallisis
sa merkeissä tämän asunnossa 29. huhtikuuta.
Brucelta saatiin tieto, että tsaari ei sekaantuisi
Ruotsin sisäisiin asioihin jos rauha saataisiin no-
peasti solmittua. Toisessa epävirallisessa tapaa-
misessa Bruce ja ruotsalaiset neuvottelijat vaihtoi-
vat keskenään lomakkeita ja asiakirjoja, joissa
sovittiin etukäteen neuvottelijoiden titteleistä ja
muista käytännön seikoista, etteivät ne häiritsisi
myöhemmin varsinaisia 297

Ruotsalaiset neuvottelij at olivat saaneet
22 .4. 1 72 1 päivätyllä kirjeellä kuninkaalta viimei

6.4. Neuvottelujen kulku
Rauhanneuvottelujen kieli oli ilmeisesti saksa.
Tämä on pääteltävissä siitä, että ainakin ruot
salaisten Lillienstedtin ja Strömfeltin venäläisille
laatimat muistiot on kirjoitettu saksaksi. Samoin
ainakin osa Ruotsin neuvottelijoiden ja kuningas
Fredrikin välisestä kirjeenvaihdosta on käyty sak-
saksi. Neuvottelukuntien koosta ei ole onnistuttu
hankkimaan täsmällisiä tietoja. Molemmilla osa-
puolilla oli luonnollisesti mukana enemmän neu
vonantajia ja muuta henkilökuntaa kuin vain muu-
tamat nimeltä mainitut henkilöt, mutta määrä ei
toisaalta luultavasti noussut kovin suureksi, aina-
kaan moniin kymmeniin tai satoihin, kuten Ah-
venanmaalla oli tapahtunut. Eräässä tilikirjassa
mainitaan venäläisten puolelta neuvottelijoiden
lisäksi seuraavat henkilöt: kenraalimajuri Jago
sinski , brigadööri Schuvaloff, brigadööri von

simmät ohjeet, joiden mukaan olisi tärkeämpää
säilyttää Viipuri kuin vaatia korvaukseksi jokin
rahasumma Liivinmaasta, toki tässäkin vain sillä
ehdolla, ettei mitään muuta enää ollut tehtävis
sä.298 Venäläisten neuvottelijoiden omat ohjeet si
sältyivät Pietarin allekirjoittamaan lyhyeeseen
kolmikohtaiseen asiakirjaan. Ohjeiden ensimmäi
seen pykälään sisältyi vaatimus luovuttaa Venäjäl
le ruotsalaisten entiset Inkerin ja Viron provinssit
asukkaineen, kaupunkeineen ja tiloineen sekä
myös Viipurin kaupunki sopivalla reuna-alueella
ympäröitynä. Lisäksi Karjalasta piti luovuttaa
Käkisalmen kaupunki sekä jonkin verran siihen
liittyvää maa-aluetta. Tsaarin ohjeiden toisen py
kälän mukaan tsaari voisi lunastaa Liivinmaan
sopivalla hinnalla. Venäläiset neuvottelijat olivat
saaneet näiden julkisten ohjeiden lisäksi tsaarin
salaisen muistion, joka täydensi varsinaisia ohjei
ta. Esimerkiksi tähän toiseen kohtaan liittyi salai
nen ohje käydä kauppaa Liivinmaasta tietyllä raha-
summalla. Samoin tsaari tässä kohdassa antoi omil
le neuvottelijoilleen tehtäväksi houkutella ruotsa
laisia Lillienstedtiä ja Strömfeltiä tietyillä lahjus
rahoilla. Ohjeiden kolmannessa kohdassa tsaari
antoi neuvottelijoilleen tehtäväksi ilmoittaa ruot
salaisille tsaarin valmius taata Ruotsin nykyinen
hallitusmuoto eli valitun kuninkaan rajoitettu ku
ninkaanvalta.299

Mengden, ruhtinas Golitsyn, kenraaliluutnantti
Leshi, kreivi Dougias ja laamanni Carl Gustaf
Lilliefelt.30°Ruotsalaisten pääneuvottelijoiden ii-
säksi mukana oli ainakin valtiosihteeri Daniel
Niklas von Höpken, sihteeri Feiff sekä ruotsalais
ten kanslia (johon kuuluneiden henkilöiden mää
rästä ei ole tarkempaa tietoa). Myös ruotsalaisen
pääneuvottelijan Lillienstedtin veljenpoika, vapaa-
herra Johan Lagerflycht (s. 1701) oli kanslistina
rauhanneuvotteluissa. Hän oli opiskellut Turun
akatemiassa ja toimi Svean hovioikeudessa.

Rauhanneuvottelujen ensimmäinen istunto pi
dettiin 11. toukokuuta 1721. Tällöin paikalla
olivat Lillienstedt, Strömfelt ja Bruce. Kohteliaa
na eleenä ruotsalaiset luovuttivat Brucelle maa-
lauksen “Orel (Kotka)”-nimisestä venäläisestä pur
j elaivasta. Ensimmäisessä neuvottelussa esitettiin
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toive verisen ja 2 1 vuotta kestäneen sodan päättä
misestä ja rauhan solmimisesta. Bruce toi esille
tsaarin kannan siitä, että Venäjä haluaisi pitää
kaikki alueet, jotka se sodan aikana oli valloitta
nut. Tämä vaatimus oli ollut ruotsalaisten tiedos
sa jo aikaisemmin, mutta he eivät suostuneet sii
hen. Ruotsin neuvottelijat pitivät Brucen vaati-
muksia kohtuuttomina. Ruotsi oli vähän aikai
semmin tehnyt rauhan Preussin ja Englannin kans
sa ja siksi katsottiin, että tilanteesta olisi helpom
pi neuvotella ilman uhkia muilta suunnilta. Bruce
ilmaisi Venäjän olevan erityisen kiinnostunut Itä-
merestä sekä Virosta, Liettuasta ja Inkeristä. Suo-
men asemasta venäläiset olivat valmiita neuvotte
lemaan. Ruotsalaiset pettyivät näihin Brucen ko
viin vaatimuksiin ja halusivat odottaa Ostermanin
saapumista ennen tarkempia keskusteluja. Bruce
totesi tyynesti Ostermanin saaneen samat ohjeet
kuin hänkin. Bruce halusi saada Ruotsin oman
tarjouksen, mutta sellaisen laatimiseen ei ilmei
sesti oltu varauduttu etukäteen. Bruce oli toisaalta

ilmeisesti myös hieman pettynyt, sillä ruotsalaiset
viittasivat jatkuvasti Englannin mahdolliseen
apuun ja jopa sodan jatkamiseen Venäjää vastaan,
koska Ruotsi tuolloisessa tilanteessa kykenisi kes
kittämään kaikki joukkonsa yhtä vihollista vas-
taan. Niinpä Bruce venäläisten omien muistiinpa
nojen mukaan ei ollut aivan varma, kykenisikö
Venäjä säilyttämään kaikki ruotsalaisilta valtaa-
mansa alueet.30’

Seuraavassa istunnossa 1 3 . toukokuuta ruotsa
laiset neuvottelijat toivat Brucelle muistion, jossa
he esittivät omat mielipiteensä rauhanehdoista.
He ilmaisivat olevansa valmiita luopumaan Nar
vasta, Pietarin alueesta (!), Pähkinälinnasta, TaI-
linnasta, Inkerinmaasta sekä osasta Karjalaa. Kaik
ki muut venäläisten valloittamat alueet pitäisi
luovuttaa takaisin Ruotsille. Lisäksi ruotsalaiset
vaativat tsaaria olemaan sekaantumatta Ruotsin
sisäisiin asioihin millään tavalla, ja vaativat luovu
tettujen alueiden asukkaille oikeuden omaisuu
teensa sekä oman uskontonsa harjoittamiseen. Tä
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hän kohtaan sisältyi myös vaatimus Ruotsin pal
veluksessa olleiden henkilöiden omaisuuden pa
lauttamisesta takaisin omistajilleen, mikä merkit-
si käytännössä esimerkiksi Baltiassa olleiden tuo
jen palauttamista takaisin jopa parikymmentä
vuotta aiemmin hallinneille aatelisherroille, jotka
olivat esimerkiksi upseereina Ruotsin armeijassa.
Ilmeisesti edes ruotsalaiset neuvottelijat itse eivät
uskoneet näiden vaatimustensa läpimenoon. Bru
ce vakuuttui vähitellen siitä, että ruotsalaiset oli-
sivat valmiita luopumaan Virosta ja Liettuasta (eli
Liivinmaasta) mutta eivät Viipurista.302

Kolmannessa istunnossa 1 5 . toukokuuta
ruotsalaiset alkoivat vihdoin osoittaa realisti-
sempaa suhtautumista tilanteeseen. Aikaa kului

j atkuvasti j a ruotsalaiset j outuivat antautumaan,
koska halusivat välttyä tulevista sotatoimista
Ruotsin rannikoita kohtaan. Tämän kokouksen
kuluessa ruotsalaiset ilmoittivat luopuvansa Lii-
vinmaasta, mutta eivät Pärnun kaupungista eivät-
kä Saarenmaasta. Liivinmaasta haluttiin tietty kor
vaus, ja lisäksi vaadittiin tsaarin lupaus olla puut-
tumatta Ruotsin kruununperimykseen, johon Pie
tarin suojeluksessa oleva Hoisteinin Karl Fredrik
oli vahvasti sekaantunut. Ruotsalaiset pitivät itse-
pintaisesti kiinni myös Viipurin takaisin-
saamisesta. Bruce kuitenkin vastasi, ettei Viipu
rista voitaisi luopua, koska se merkitsi paljon
Pietarin kaupungin turvallisuuden kannalta. Bru
cen mukaan myöskään Pärnua ei palautettaisi,
koska tsaari ei halunnut “ naapureita” Liivinmaalla.
Viipurista näytti tulevan neuvottelujen kom-
pastuskivi, ja lopulta päätettiin odottaa Osterma
nin tuloa neuvottelupaikalle.303

Ruotsalaiset neuvottelijat olivat pyytäneet,
etteivät venäläiset sotajoukot nousisi maihin Ruot
sun vuonna 1721, “koska sotilaiden toiminta häi
ritsee neuvotteluja” . Bruce totesi kuitenkin lako
nisesti, ettei joukkojen lähettämisestä olisi mitään
haittaa neuvotteluille, päinvastoin keskustelut
saattaisivat sujua paljon nopeammin. . . Ruotsalais
ten hidastelutaktiikasta jo Ahvenanmaan kongres
sin aikana kokemusta saaneet venäläiset päättivät
käyttää hyväkseen otollista tilannetta ja todella
lähettää joukkoja Ruotsin rannikolle. Joukkoja
vedettiin mm. Tallinnasta ja heti kun nämä jou
kot olivat saapuneet Suomeen, ne lähetettiin tou
kokuun 10. päivä irlantilaissyntyisen kenraalin,
kreivi Peter von Lacyn komennossa Ruotsia ranni
koita kohti. Matkaan lähti 50 aluksen kaleerilai
vasto, johon kuului yli 3000 sotilasta ja lähes

neljäsataa ratsumiestä. Tämän hävitysretken aika-
na tuhottiin 12 rautaruukkia, otettiin saaliiksi
rautaa, kuparia ja ruokatavaroita, hävitettiin 33
erilaista alusta sekä lukuisia kyliä ja kaupunkeja.
Jo ennen matkalle lähtöä venäläiskomentajat oli-
vat ryhtyneet toimenpiteisiin Englannin laivaston
varalle ja sen liikkeitä seurattiin hyvin tarkasti
jotta kohtaaminen voitaisiin välttää. Toisaalta
myös englantilaisen eskaaderin komentaja amiraa
li John Norris hallituksensa tahdon mukaisesti
kehotti Ruotsia solmimaan rauhan Venäjän eh
doilla ja vältteli itsekin venäläisen laivaston koh
taamista. Englannin hallitus tarjoutui ainoastaan
puolustamaan Ruotsin etelärannikkoa, jossa venä
läiset eivät tosin olleet koskaan edes operoineet.
Esimerkiksi Ahvenanmaalle englantilaiset kiel
täytyivät ehdottomasti asettumasta. Näiden seik
kojen johdosta venäläisten ja englantilaisten jouk
kojen välillä ei ollutkaan mitään yhteenottoja vuo
den 1721 aikana (kuten ei muulloinkaan Pohjan
sodan aikana), ja venäläiset joukot pääsivät nouse-
maan esteittä maihin Ruotsin rannikolle.304

Valtiosihteeri Osterman saapui Uuteenkau
punkiin vihdoin 26. toukokuuta. Hän oli lähtenyt
Riikasta matkaan 1 1 . toukokuuta saatuaan kau
pungissa oleskelleelta tsaarilta viimeiset ohjeet
rauhan ehdoista. Vasta Ostermanin saapumisen
jälkeen varsinaiset neuvottelut pääsivät käyntiin.
Ruotsalaisneuvottelijat ilmaisivat erityisen ilonsa
Ostermanin saapumisesta, sillä he kutsuivat tätä

tsaarin lähimmäksi ministeriksi. Ostermanin tu
lon jälkeenkin keskustelu juuttui Viipurin tilan-
teeseen. Ruotsalaiset vaativat ehdottomasti Viipu
rin palauttamista, mutta venäläiset neuvottelijat
vastasivat sen olevan mahdotonta. Ruotsalaisten
mukaan Viipurin luovutus merkitsisi tosiasiassa
koko Suomen menettämistä, mutta venäläiset to
tesivat realiteetteihin viitaten, että tsaari voisi
kyllä niin halutessaan pitää koko Suomenkin, ja
että Viipuri olisi ehdoton edellytys Pietarin tur
vallisuudelle. Keskustelut etenivät ilmeisesti vä
lillä jopa hieman naiiviin sävyyn molempien osa-
puolten kiistellessä Viipurista ja esittäessä omia
näkemyksiään. Ensimmäisessä Ostermanin tulon
jälkeisessä kokouksessakaan eteenpäin ei tunnuttu
vielä päästävän, erityisesti juuri Viipurin takia.305

Samaan aikaan saatiin ruotsalaisille neuvot
telijoille tieto venäläisten hävitysretkistä Norr
lannissa. Ruotsin hallitus huolestui asiasta ja ha
lusi neuvotteli joidensa kiirehtivän rauhansolm i -
mista, mihin tietenkin myös venäläiset näillä hä

vitysoperaatiollaan itsekin pyrkivät. Ruotsin neu
vottelijat vaativat venäläisiä heti lopettamaan moi
sen “epäkristillisen sodankäynnin”, jotta rauha yli-
päätään voitaisiin solmia. Bruce myönsi syytökset
oikeiksi, mutta Osterman yritti taitavana taktik
kona puolustella ja vähätellä venäläisten hävitys
retkiä. Tsaari oli aivan toukokuun lopussa lähettä
nyt neuvottelijoilleen viestin, jonka mukaan näil
lä olisi lopullinen määräysvalta päättää venäläis
joukkojen hävitysretkistä kulloisenkin neuvotte
lutilanteen mukaan. Niinpä Bruce ja Osterman
(todettuaan että komentaja von Lacyn joukot oli-
vat jo ilmeisesti ehtineet hävittää kaiken mahdol

lisen) ilmoittivat ruotsalaisneuvottelijoille, että
venäläisneuvottelijat voisivat ystävällisenä eleenä
pyrkiä lopettamaan hävitysretket. Vastapalveluk
seksi he vaativat ruotsalaisia neuvottelemaan en-
tistä tehokkaammin. Muutaman päivän kuluessa
venäläisneuvottelijat lähettivät kuriirin viemään
sanaa venäläisille joukoille, että nämä lopettaisi
vat hävitysretken Ruotsin rannikolle ja palaisivat
takaisin . Salaisena lisäkommenttina komentaj a von
Lacylle osoitetussa kirjeessä oli kuitenkin määrä-
ys, että hävitysretket piti lopettaa vasta kun kaik
ki mahdollinen olisi hävitetty.306

Loppuun asti Lillienstedt ja Strömfelt koet

Piteå
1721

Pori
1714

Ahvenanmaa
1714

Viipuri
1710

Öregrund
1721

Södertälje
1719

Norrköping
1719

Venäjän kaleerilaivaston hyökkiiykset ja eteneminen Suomen ja Ruotsin rannikoilla 1708-1721.
Hyökkä)ikset Ruotsiin ja sen rannikkojen hävittäminen 1 719-21 liittyivät tsaari Pietarin politiikkaan
painostaa Ruotsi rauhaan ja hyväksymään Veniijän vaatimat rauhanehdot. - Lähde: Tapani Mattila,
Meri maamme turvana 1983.
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tivat pelastaa Viipurin Ruotsille, mutta venäläis
ten kaleerien tehdessä kesäkuun alussa edelleen
raakaa hävitystyötään Upplandin ja Helsingian
din rannikoilla Ruotsin hallitus kehotti hädissään
valtuutettuj aan luopumaan j opa Viipurista.
Neuvottelijat tekivät kuitenkin vielä yrityksen:
he väittivät venäläisille, ettei heillä ollut oikeutta
luopua Viipurista, minkä tähden rauhanneuvotte
lut oli katkaistava, jos venäläiset edelleen pysyisi-
vät vaatimuksessaan tämän kaupungin osalta. Täs
tä kysymyksestä tuli useita kertoja kiistaa neu
vottelujen kuluessa, ja yhtä usein Osterman hie
man ilkikurisesti kehotti Ruotsin neuvottelijoita
lukemaan tarkemmin omat ohjeensa Viipurin koh
talosta. 307

Venäläiset olivat ennättäneet hävittää Ruot
sin rannikkoseutuja melko pahasti, kuten aiem
min on käynyt ilmi. Luulaja oli juuri joutumassa
rajun hyökkäyksen kohteeksi, kun eräs venäläinen
luutnantin arvoinen lähettiupseeri tavoitti laivas
ton ja toi rauhanneuvottelijoiden ohjeet sekä vaati
tsaarin käskyllä venäläisiä sotilaita palaamaan ta
kaisin. Viimein 17. päivänä kesäkuuta 1721 Ve
näjän laivasto kääntyi takaisin ja hävitysretket
Ruotsiin päättyivät lopullisesti.308Ne olivat olleet
tehokas keino painostaa Ruotsia ja sen neuvotteli-
joita taipumaan nopeaan ja Venäjän kannalta otol
liseen rauhaan.

Uudenkaupungin neuvotteluja ei käyty vain
virallisissa istunnoissa, vaan myös erilaisissa va
paamuotoisemmissa vierailutilanteissa eri neuvot
telijoiden luona. Siten esimerkiksi 4. kesäkuuta
neuvotteli j at ol ivat kokoontuneet Brucen taloon
puolesta päivästä iltakuuteen saakka. Saman päi
vän aamuna Uuteenkaupunkiin oli saapunut tsaa
ri Pietarin lähettämänä kenraaliadjutantti Alek
sander Rumjantsev, jolla oli määräys saattaa “hä
nen korkeutensa tietoon, josko rauha saataisiin
pikaisesti solmittua” . Bruce ja Osterman tieten
km ilmaisivat ruotsalaisille oman huoles
tuneisuutensa siitä, että tsaari halusi viivyttele
mättä tietää rauhan realistiset mahdollisuudet.
Venäläisneuvottelijat pyrkivät pelottelemaan mot
salaisia kollegoitaan kaikella mahdollisella, missä
ilmeisesti etenkin Osterman oli erittäin taitava.309

Samoin kuin Viipurin, Ruotsin neuvottelijat
yrittivät pelastaa maalleen Liivinmaan luoteisosan
ja Pärnun, mutta venäläiset vaativat vielä paljon
enemmän eli jopa sellaisia saaria, joita ei edes
perinteisesti luettu Liivinmaahan kuuluviksi. Kun
ruotsalaiset kysyivät neuvoa hallitukseltaan näi

den saarten osalta, hallitus vastasi, että näistäkin
saarista voitaisiin luopua etteivät neuvottelut kat
keaisi. Samoin hallitus toivoi neuvottelijoiden saa-
van rauhansopimuksen nopeasti aikaiseksi. Ruot
sin valtuutettuja on jälkeenpäin jossain yhteyksis
sä syytetty siitä, että he muka olisivat rahasta
myyneet isänmaansa etuja, mutta tällaiset syytök
set tuntuvat tosiasioiden perusteella perättörniltä:
kohta kohdalta Ruotsin valtuutetut itsepintaisesti
pitivät kiinni vaatimuksistaan ja luopuivat niistä
vasta oman hallituksensa nimenomaisesta käskys

Kesäkuun aikana käydyissä neuvotteluissa
keskusteltiin paljon erilaisista rauhansopimukseen
liittyvistä yksityiskohdista. Suurimman huomion
sai ruotsalaisten vaatimus estää tsaaria sekaantu
masta Ruotsin sisäisiin asioihin. Samoin keskus-
teltiin mm. kaupankäynnistä ja tulleista, ruotsa
laisten sotavankien kohtelusta, Ruotsin menettä
mien provinssien uskonnonvapaudesta, privilegi
oista (eli entisistä etuoikeuksista) sekä valloitettu
jen alueiden asukkaiden kohtalosta. Venäläl3ten
arkistolähteiden mukaan ruotsalaiset pitivät tär
keänä seikkana Baltian alueen kartanoiden ja muun
omaisuuden palauttamista takaisin entisille omis
tajilleen. Tässä oli havaittavissa nimenomaan balt
tiaateliston painostus Ruotsin hallitusta kohtaan,
ja liivinmaalainen aatelisto koettiinkin niin tär
keäksi, että lopulliset rauhanehdotkin pyrittiin
muotoilemaan heitä tyydyttävällä tavalla. Taustal
la lienee vaikuttanut se seikka, että suuri osa
Ruotsin hallituksen eli valtaneuvoston jäsenistä
oli sukujuuriltaan baltialaisia, eivätkä he voineet
sallia omien tai sukulaistensa oikeuksien menetys-

Kesäkuun lopulla venäläiset neuvottelijat
kävivät mahdollisesti tapaamassa tsaaria henki-
lökohtaisesti, tai ainakin he saivat tältä runsaasti
uusia ohjeita. Ruotsin valtuuskunta oli jatkuvasti
vaatinut tietynlaisen välirauhan solmimista neu
vottelujen ajaksi, mutta tsaari Pietari oli jyrkästi
tällaista vastaan. Hän oli sitä mieltä, että kyseessä
oli jälleen kerran ruotsalaisten vanha juoni viivyt
tää neuvotteluja ja siten pyrkiä itse hyötymään
tilanteesta. Ruotsalaiset olivat laatineet venäläisil
le oman ehdotuksensa rauhansopimukseksi, ja tätä

he pyrkivät tarjoamaan venäläisille alustavana rau
hansopimuksena eli välirauhana. Heinäkuun al
kuun mennessä molemmille osapuolille oli jo pää-
piirteissään selvinnyt, mitä toinen osapuoli halusi.
Ainakin venäläiset olivat ovelan taktiikkansa avul

la jatkuvasti pyrkineet selvittämään, mihin ruot
salaisilla neuvottelijoilla olisi valtuudet suostua.
Venäläisneuvottelijat eivät puolestaan joutuneet
paljastamaan omia rajojaan missään vaiheessa, vaan
ruotsalaiset joutuivat koko ajan peräytymään ja
lähestymään venäläisten tahtomia ehtoja. Lopulli
sena uhkana oli koko Suomen menettäminen.312

Ruotsalaiset yrittivät tsaarin luulojen vas-
taisesti todellisuudessa kaikin keinoin jouduttaa
rauhansopimuksen syntyä. Sotatapahtumissa
Ruotsi oli jatkuvasti ottavana osapuolena ja toi-
saalta sen tukena ollut englantilainen laivasto uh
kasi koko ajan vetäytyä Itämereltä kotiin. Englan
ti oli kyennyt välttämään avoimen sodan- tsaarin
kanssa, mutta näiden kahden maan välinen jänni
tys oli niin suuri kuin se ylipäätänsä ilman sotaa
oli mahdollista. Englanti halusi nyt rauhankonfe
renssin vihdoin alettua päästä mukaan tulevaan
rauhansopimukseen. Ruotsin hallitus välitti tä
män tiedon neuvottelijoilleen, mutta hallituksen
antamien ohjeiden mukaan Ruotsin oma rauhan-
teko ei saisi millään tavalla häiriintyä tästä eng
lantilaisten mukaantulosta. Venäläiset puolestaan
tahtoivat tämän ehdotuksen kuultuaan ottaa Puo
lan ja kuningas Augustin mukaan rauhansopi
mukseen. Ruotsalaiset luopuivat tällöin kokonaan
Englannin mukaantulosta, ja Englannin laivasto
purjehti komentajansa Norrisin johdolla pois
Ruotsin rannikolta ruotsalaisten toiveiden vastai
sesti.313

Asiat eivät edenneet lainkaan niin nopeasti
kuin Ruotsin hallitus olisi toivonut, vaan vaike
uksia tuli esiin jatkuvasti. Heinäkuun kuluessa
keskusteluissa oli useaan otteeseen esillä kartta,
jonka avulla kaavailtiin Ruotsi-Suomen itärajan
kulkua. Lillienstedt ja Strömfelt olivat ohjeidensa
mukaisesti ehdottaneet pykälää, jonka mukaan
tsaari ei saisi sekaantua Ruotsin sisäisiin asioihin
kuten hallitusmuotoon tai kruununperimykseen,
eikä myöskään saisi tukea kenenkään muun tämän-
suuntaisia pyrkimyksiä. Tsaari pyrki aivan viimei
seen saakka käyttämään hyväkseen tätä pykälää,
joka liittyi lähinnä Hoisteinin herttuan valtapyr
kimyksiin Ruotsissa. Bruce ja Osterman myönsi-
vät avoimesti, että kyseessä oli osittain painostus
keino neuvottelujen eteenpäinviemiseksi . Neuvot
telujen kulku tässä päätösvaiheessa oli ainakin
venäläisten omien muistiinpanojen mukaan tavat-
toman monimutkainen prosessi, jossa venäläinen
osapuoli voitti ruotsalaiset kollegansa kerta toi-
sensa jälkeen. Uudenkaupungin ja Pietarin kau

pungin välillä kulki jatkuvasti kirjelähetyksiä,
joissa Bruce ja Osterman tekivät kyselyjä ja ehdo
tuksia, ja joihin tsaari puolestaan vastasi määräyk
sillä ja toimintaohjeilla. Elokuun aikana Pietari
lähetti valtuutetuilleen viisi käskykirjettä, viimei
sen 24. elokuuta. Siinä hän suostui muutamiin
ruotsalaisten ilmeisen mitättömiin pyyntöihin ja
luopui omasta vaatimuksestaan nostaa Holsteinin
herttua Ruotsin valtaistuimelle. Näin Ruotsin hal
litus kykeni edes jossain asiassa piilottamaan to
dellisen heikkoutensa, joskin asiaan vaikutti ehkä
enemmän tsaarin halu saada rauha kiireesti soi-
mittua.314

Venäläiset aiheuttivat myös uusia ongel
mia, ensinnäkin he halusivat sulkea rauhan-
sopimukseen sisältyneen yleisen armahduksen uI-
kopuoielie ne kasakkapäällikkö Mazeppan joh
tamat ukrainalaiset kasakat, jotka olivat seuran-
neet Kaarle XII:ta ja tulleet Ruotsin palvelukseen
ennen Pultavan taistelua. Toiseksi he kieltäytyivät
palauttamasta inkerinmaalaisille näiden omai
suutta, joka oli sodan aikana joutunut tsaarin
joukkojen haltuun. Ruotsalaiset joutuivat luovut
tamaan näissä molemmissa kysymyksissä. Rajaky
symyksissä ruotsalaiset onnistuivat paremmin.
Venäläiset yrittivät aluksi piirtää rajan siten, että
he saisivat tukevan jalansijan Suomenlahdesta ja
pääsisivät Saimaalle asti. Heikossa tilanteessa hal
litus ja kuningas olivat jo antamassa periksi tässä-
km kysymyksessä, mutta rauhanneuvottelijat on-
nistuivat odotettua paremmin ja rajalinja vedet-
tim kauemmas kuin venäläiset olivat alunperin
halunneet .

Kongressille ilmeni myös vielä kokonaan
uusi uhka, kun venäläisten neuvottelijat vetäy
tyivät elokuussa viikoksi pois keskusteluista vedo
ten Ostermanin sairastumiseen. Tämän eleen
tarkoituksena oli antaa huonossa maineessa oleval
le Turun venäläiselle kenraalikuvernöörille kreivi
Douglasille aikaa kerätä vielä kontribuutioita Suo-
men huono-osaiselta kansalta, ennen kuin venäläi
set lähtisivät lopullisesti maasta. Elokuun 26. päi
vänä Ruotsin neuvottelijat kuulivat, että ruhtinas
Golitsyn oli Ahvenanmaalla valmiina 300 ka
leerin laivaston kanssa käymään Gävlen rannikon
kimppuun, kun englantilainen (ja sen mukana
ruotsalainen) laivasto nyt oli purjehtinut pois.
Gävien alueen säästyminen varmalta tuholta oli
nyt neuvottelijoiden varassa. Niinpä rauhan-
sopimus valmisteltiin lopulliseen muotoonsa hy
ym nopeasti, ja Bruce ja Osterman lähettivät Go

136 137



litsynille sanan pidättäytyä kaikista vihollisuuk
sista.316

Uudenkaupungin rauhaneuvottelut päättyi-
vät myöhään illalla elokuun 30. päivänä. Sopimus
saatiin allekirjoitettua saman illan kuluessa, ja
Brucen ja Ostermanin tiedotus Pietarille lähti
seuraavan vuorokauden puolella, aamuneljältä 3 1.
päivä elokuuta. Uudenkaupungin rauha oli täten
solmittu, ja sen ehdot vastasivat pääasiallisesti
Venäjän tsaarin ja hallituksen määräyksiä. Jotkut
rauhansopimuksen pykälistä olivat jopa Venäjälle
edullisempia, kuin mihin tsaari oli ollut valmis
myöntymään toivoessaan pikaista rauhaa .

‘

Tsaari Pietari, jolla ei ollut viimeisiä tietoja
kongressin kulusta ja joka luuli tärkeimmän kysy-
myksen rajasta olevan vielä ratkaisematta, oli elo-
kuun lopulla päättänyt henkilökohtaisesti tarkas
taa Viipurin lähistöllä olevia seutuja. Tarkoitukse
na oli arvoida, voisiko hän sittenkin perääntyä
rajalinjaa koskevissa kysymyksissä Viipurin osal
ta. Mahdollisesti tsaari tähän olisi suostunutkin,
mutta ollessaan palaamassa takaisin Pietarin kau
punkiin hän sai syyskuun 3. päivänä viestin Bru
celta ja Ostermanilta Uudestakaupungista. Lähe
tyksen toi korpraali Obreskov, ja se saatiin toimi-
tetuksi Pietarille kolmessa ja puolessa päivässä,
mitä pidettiin noihin aikoihin erittäin lyhyenä
aikana. Viestissä neuvottelijat ilmoittivat solmi
neensa rauhan, joka oli heidän uskomansa mukaan
hyvin edullinen tsaarille ja Venäjälle.318

Tsaari Pietarin kerrotaan jälkeenpäin kehuskel
leen, että hän rauhan saavuttamiseksi oli määrän-

nyt 100 000 tukaattia, mutta että vain 10 000 oli
tarkoitukseen tarvinnut käyttää. Tällä summalla
oli siis venäläisten onnistunut Tukholmasta (tai
jostain muualta) hankkia tiedot ruotsalaisten rau
hanneuvottelijoiden ohjeista. Näin ollen he ruot
salaisten estellessä tai vastustellessa enempiä
myönnytyksiä röyhkeästi viittasivat ohjeiden vas-
taaviin pykäliin. Mikäli ruotsalaisten neuvotteli-
joiden tiedustelut olisi yhtä hyvin hoidettu, olisi-
vat he ehkä voineet hankkia eräitä nyt saavutta
matta jääneitä etuja. Helmer Winterin mukaan
tsaari oli jo päättänyt luopua Viipurista ja sitä
varten oli lähettänyt kuriirinsa Jagushinskin tuo-
maan sanaa Uuteenkaupunkiin. Osterman, joka
oli asian aavistanut, oli kuitenkin pyytänyt Viipu
rin komendanttia Schuwalowia pidättämään
sanansaattajaa. Schuwalow laittoikin Jagushinskil
le juomingit, jotka kestivät kaksi vuorokautta, ja
sillä välin Osterman elokuun 30. päivänä 1721 sai
rauhansopimuksen solmituksi. Suomalainen tut
kija Petrus Nordmann väittää lähetin samana päi
vänä sopimuksen allekirjoituksen jälkeen saapu
neen hevonen vaahdossa Uuteenkaupunkiin, mut
ta liian myöhään. Lillienstedt ja Strömfelt saivat
hänen mukaansa vasta viikkoa myöhemmin selvil
le asian oikean laidan ja viestin sisällön.32°Nämä
Helmer Winterin esittämät tiedot ovat tosin kiis
tanalaisia, sillä edes venäläisessä arkistomateriaa
lissa ei ole mainintaa siitä, mitä myönnytyksiä
tsaari Viipurin kysymyksessä mahdollisesti oli
päättänyt tehdä.

Tsaari Pietari kertoo kansalle
rauhan solmisesta

Kuultuaan rauhasta Viipurin-matkallaan
tsaari Pietari palasi heti Pietarin kaupunkiin
nousten Nevajokea jahdillaan. “Koko matkan
ajan kolme tykkiä ampuu kannelta tervehdys
laukauksia, torvet soivatja rummut kumisevat
voitokkaasti. Pääkaupungin väki kiiruhtaa
Pyhän kolminaisuuden laiturille ja näkee jo
kaukaa tsaarin, joka seisoo jahdin keulassa,
heiluttaa nenäliinaa ja huutaa täyttä kurk
kita: Mir! Mir! (Rauha! Rauha!) Hän hyppää
neljästäkyminenestäyhdeksästä ikävuodestaan
huolimatta rennon notkeasti maihinjajitoksee
Pyhän kolminaisuuden kirkkoon. Siellä pide
tään kiitosjumalanpalvelus sillä aikaa kun kir

velloo hänen edessään: “Hyvääpäivää, lapseni!
Ortodoksit, kiittäkää kaikkivaltiastaJumalaa,
joka on suonut meille siunauksellisenja ikuisen
rauhan Ruotsin kanssapitkänja raskaan sodan
jälkeen. Juon teidän kaikkien terveydeksi, jot
ka olette näin kohottaneet isänmaanne kunni
aan!” Sitten hän tarttuu viinilasiinja tyhjen
tää sen yhdellä siemauksella maan menestyk
seksi innostuneiden huutojen kaikuessa. Se on
merkkijuopottelulle. Aina yhteen saakka yöllä
juoksevat kypäräpäiset airueet valkoisine olka
nauhoineenja valkoinen laakerinoksalla koris
tettu lippu kädessään pitkin katuja ja julista
vat torventörähdysten lomassa uuden rauhan
ajan saapumisesta. Ihmiset itkevät ilosta, siu
naavat hallitsijaa, tanssivat, juovatja laulavat
valaistuilla kaduilla. ‘‘
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Elokuun 30. päivänä 1721 solmitun rauhan neuvottelijoiden allekirjoitukset. Vasemmalla venäläisten
Brucen ja Ostermanin nimikirjoitukset, oikealla ruotsalaisten Lillienstedtin ja Strömfeltin.

kon eteen torille rakennetaan nopeasti puinen
lavaja tuodaan tynnyreittäin oluttaja viinaa.
Jumalanpalveluksen päätyttyä Pietari kapuaa
ketterästi lavalleja huutaa ihmismerelle, joka

. -
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Rauhansopimus syntyy
No ra’i-nan ii in kerto rn uksen (No rdman ii on

suonia/ainen liistoriantutkija, joka on tehnyt
tämän kerto rn uksen ilmeisesti alkuperäisen rait
hansopimuksen pohjalta. Tarinassa on paljon
todenmukaisia yksityiskohtia, joskaan esimer
kiksi lähetin kohtalosta ei muissa lähteissä ole
mainittu. Samoin neztz’ottelijoiden vitoropu
helut on myös luonnollisesti sepitettv, vaikka ne
toelellisit ua’essakin lienevät ki Ikeneet sa manta
paisesti) mukaan Viipurin linnan komentaja
piti komeat kahden päivän pidot tsaarin soti
laslähetille viivyttääkseen tämän matkaa
Uuteenkaupunkiin, samalla aikaa kun neu
vottelut kaupungissa jatkuivat. Ruotsin tiiysi
valtaiset edustajat kreivi Lillienstedtja vapaa-
herra Strömfrlt olivat tehneet parhaansa tin
kiäkseen venäläisten neuvottelijoiden kovista
vaatimuksista. Kyseessä olevat neuvottelut oli-
vatjatkuneetjo toukokuun lopusta saakka, ja
nyt, 30. elokuuta, oltiin vihdoin tultu niin
pitkälle, että kiistelty rauhansopimus luettai
sun ääneenja tarkastettaisiin viimeistä kertaa.

Kenraali Bruce, toitien tsaarin neuvotteli-
Joistil, aloitti hitaastijajuhlallisesti lukemisen:
“i;st päivästä lähtien olkoon ikuinen, vilpi
tön ja rikkomaton rauha niin maalla kuin
merelläkin samoin kuin vilpitön yhteisymmär
lys ja p u rka ii tu mato n iku inen ystävyys Ha“ ii en
Ruotsin Å’u n inkaallisen Ivfajesteettinsa ja Hä
nen Venäjän Tsaarillisen IViajesteettinsa - — —

Nopea hymynhäivä karahti varakansleri
Ostermanin karskeilla kasvoilla, kun taas hän-
tä neuvottelupöydässä vastapäätä istuva Lil
lienstedt vastentahtoisesti pakotti ajatuksensa
rauhanehtoihin men neen vuosisadan m uiste
lusta. Vieläpä määrit)ikset “ikuisesta rauhasta ‘

Aiemmin Ruotsi oli ollut saava osapuoli. A[yt
rooleja pitäisi vaihtaa. Nyt nöyryytetyn valta-
kunnan olisi annettava, annettava leijonanosa
suurvaltakauden hienoista saavutuksista. Su
rumielisesti kuunteli luotettava Lillienstedt
kohta kohdalta luettavaa sopim lista, johon
hänen oli ollut pakko alistua. Bruce oli nyt
ehtinyt neljänteen artiklaan, ja tahtonsa vas-
taisesti Lillienstedtpakottautui kuuntelemaan.

“Ruotsin Kuninkaallinen Majesteetti siir
tää täten itseltäänja seuraajiltaan Hänen Tsaa
rilliselle Majesteetilleen ja tämän seuraajille
täyteenja ikuiseen o ui istukseenja o maisu udek

si, jota ei koskaan voidaperuuttaa, alueetjotka
Hänen Tsarillinen Majesteettinsa on sodan
avulla saanut Ruotsin kruunulta vallattua eli
Liivinmaan, Viron, Inkerinmaanyhdessä Kar
jalan kanssa - - - sekä Riikan, Diinamiinden,
Pärnun, Tallinnan, Tarton, Narvan, Viipurin
ja Käkisalmen kaupungit ja linnoitukset sekä
kaikki . ..“

“Odottakaa hetki ‘, huusi Lillienstedt kiih
keästi. “ Vetoati vielä viimeistä kertaa teidän
korkeuteenne. Antakaa jalon sydämenne pu
huaja antakaa rajan mennä Viipurin itäpuo
lelta. Tämä alue on portti Ruotsin valtakun
taan. Eihän mikään alue voi olla täydellinen,
josseei omista omaaporttiaan. “- “Herra kreivi
01._jo aiemmin nionta kertaapuhunut lämpi
mästi Viipurista”, vastasi Osterman hyvin koh
teliaasti. “ Tiedän että pidätte Suomea isän-
maananneja ymmärrän tunteenne, mutta täs
sä asiassa ohjeeni kieltävät minua antamasta
yhtään periksi. “ - “Aliitta niitä minun maan-
mieheni, mitä Ruotsin kansa tuleesanomaan. . .

“Nykyaika ja jälkimaailmakin tulee mie
luusti myöntämään, että herra kreivi on ttyttä
nyt raskaan velvollisuutensa kuin mies. Venä
jän sotajoukot ovat voittaneet, ja on heikom
man osapuolen kohtalo antaa periksi. Miksei
Kaarle Xli valinnut rauhaa sillä hetkellä, kun
hän olisi voinut lopettaa sodan kun niakkaasti.
Muistakaa ettemme ole täällä todistamassa vain
viimeisen yhdentoista vuoden sotaretkeä kö)’
hässä Suomessa, vaan nyt Veniijälle on tullut
hetki tehdä lopputilitys koko vuoden 1617jä1-
keiselle ajanjaksolle. “ Osterman oli korottanut
äänensä.

Kenraali Bruce jatkoi pitkän asiakiijan
monien artiklojen lukemista, eikä kukaan läs
näolevista enää keskeyttänyt häntä.

Kun hän oli lopettanut lukemisen, hän
antoi kynän Liilienstedtille. Tämä kirjoitti
nopeasti nimensäja hänenjälkeensä Otto Rein
hold Strömfelt kirjoitti huolellisesti oman alle-
kirjoituksensa. Näistä kahdesta vasemmalle
kirjoittivat nimensä Jakob Daniel Bruce ja
Henrich Johan Friedrich Osterman. Muuta-
maa hetkeä myöhemmin oli toinenkin kappale
rauhansopimuksesta aliekirjoitettu ja Uuden-
kaupungin rauha ratifiointia vaille vahvistet
tu.

Kijii konferenssi oli loppunut, lähtivät
Ruotsin neu vottelijat pitkälle kävelyretkelle
kaupungin ulkopuolelle. Syventyneenä vilkkaa
seen keskusteluun he huomasivat ohimennen
erään kuriirin ratsastavan kiireesti heidän ohit
seen. Vasta viikkoa myöhemmin he saivat kuul
1tt huhun, että heidän kohtaamansa sotalähetti
oli tsaarin kuriin, jota oli viivytetty Viipurissa.
Hän oli tuonut viestiä, että jos ruotsalaiset
itsepintaisesti pitäisivät kiinni Viipurista, ve—
näläiset voisivat luovuttaa sen.

Lillienstedtja Strömfrltjatkoivat pitkään
keskusteluaan päivän su ii resta tapahtumasta.
Kun hepuhelivat eroaikeistaan, jälkimmäinen
la usui ajatuksensa ääneen:

Lillienstedtille on kuitenkin joka tapauk
sessa annettava tunnustus, että hän melkoisessa
määrin oli osannut hillitä venäläisten vaatimuk
sia, jotka vielä viime vaiheessa olisivat sijoittaneet
rajan Kymijokeen saakka ja sitten Lappeenrannan
kautta niin, että osa Saimaata olisi joutunut Venä
jän haltuun. Aiheeton ja paikkaansa pitämätön on
näin ollen myöhäisempinäkin aikoina esitetty väi
te Lillienstedtin ja Strömfeltin heikkoudesta ja
lahjottavuudesta.322Osterman ja Bruce olivat neu

Venäläisten lähtö Helsingistä24
tlude;i ka up ii ngin rauhan neu vottelujen ai

kana Peter Henry Bruce oli venäläisen laivas
ton mukana hävittämässä Ruotsin rannikkoa.
Saatuaan tiedon sopimuksen allekirjoittami
sesta laivasto palasi Suomeen ja saapui syys-
kuun 14. päivänä Helsinkiin, jossa jäijestet
tim suuret juhlallisuudet rauhan solmimisen
johdosta.

Peter Henry Bruce sai määrtt)iksen hävit
tää Helsingin linnoituslaitteet. Tähän hävitys
työhön osallistui 3000 miestä, materiaali ja
tarvikkeet heitettiin mereen ja “linnoitus tuli
niin perusteellisesti hävitettyä, ettei vähäisin-
täkään jälkeä linnoituksesta jäänyt havaitta
vaksi.”

7. lokakuuta armeija nousi kaleereihin
palatakseen Pietariin. Kenraali Peter von Lacy
purjehti edelläja päzjoukko lähti seuraavana
päivänä ruhtinas Golitsyninja kenraalimajuri
von Mengdenin komennossa.

‘jos sopimuksen ehdot täytetään, pitäisi
venäläisten miehitys tässä maassa olla ohi kuu-
dessa tai kahdeksassa viikossa. Mitä luovutet
tuihin alueisiin tulee, olemineyrittäneet saada
niiden asukkaille niin hyvät olot kuin mahdol
lista. Minä viittaanyhdeksänteen artiklaan. “ -

“Kyllä, olet oikeassa hyvä veli ‘ myönsi Lillien
stedt lämpimästi, ja pyysi saada vielä kerran
toistaa tuon pykälän. “Hänen Tsaarillinen
Majesteettinsa lupaa että kaikkia provinssien
asukkaiden privilegioita, perinteitä, oikeusis
tuimiaja oikeuksia, jotka ovat olleet voimassa
Ruotsin vallan aikana, tullaan jatkuvasti ja
muuttamattomina säilyttämään, pitämään
voimassa ja su ojelemaa n. ‘32 1

votteluissa yrittäneet käyttää hyväkseen Ruotsin
kruununperimyksessä ilmenneitä erimielisyyksiä.
on kuitenkin epätodennäköistä, että Pietari 1 olisi
naapurimaan kruununperimyksen ja epävarman
unionisuunnitelman takia muuttanut alue-
vaatimuksiaan puoleen tai toiseen. Ruotsi oli
rauhanneuvotteluj en aikana kerta kaikkiaan heik
kouden tilassa ilman riittävää sotavoimaa ja ilman
ulkovaltojen tukea.323

“10. päivänä lokakuuta meidätyllätti rai
voisa myrsky,ja menetimme useita kaleereitaja
joukon miehiä. Näimme karikolla useita hyl
kyjä, jotka olivat kuuluneet von Lacyn osastoon
sekä patjoja, pöytiä, tuoleja ja tynnyreitä aje
lehtimassa meressä. Yksi ajelehtiva tynnyri nos
tettiin merestä ja sieltä löytyi nukkuva lapsi,
joka myöhemmin todettiin erään ulkomaalai
sen majurin lapseksi. Molem mat vanhemmat
olivat hukkuneet. Kun asia myöhemmin tuli
tunnetuksi, itse tsaaritar otti lapsen huostaan—
sa. Menetimme myrskyssä kaikkiaan 1 7 kalee
ria ja useita satoja miehiä hukkui. Tuuli oli
jatkuvasti kovaaja myös luntapyrytti niin, että
miehillämme oli suuria vaikeuksia hoitaa pur
jeitaja käsitellä airoja. Kylmyyden takia mei
dän täytyi koko ajan työskennellä kovasti. 20.
lokakuuta saavuimme viimein Cronslotiin,josta
seuraavana päivänä jatkoiinme St. Petersbur
giin.
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Neuvottelujen tuloksia on seuraavassa selostet
tu siinä samassa järjestyksessä, jossa ne ovat alku-
peräisessä rauhansopimuksessa. Tämä saataa tuoda
käsittelyyn tiettyä epäjohdonmukaisuutta, mutta
toisaalta historialliset näkökohdat puoltanevat tätä

menettelyä.
Uudenkaupungin rauhansopimus sisältää kaik

kiaan 24 artiklaa. Sopimuksessa luvattiin ensin
yleinen armahdus molempien osapuolten sotilail
le. Samoin luvattiin vapauttaa kaikki sotavangit ja
palautettiin näiden henkilökohtaiset oikeudet.
Rauhansopimuksen mukaan kaikki vihollisuudet
niin Suomessa kuin muuallakin loppuvat niin pian
kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 3 viikon
kuluttua sopimuksen ratifioimisesta.325

Rauhansopimuksen 4. artiklassa sovittiin
erilaisista rauhaan sisältyvistä alueluovutuksista.
Sopimuksen mukaan Venäjä sai kaikki Ruotsilta
valtaamansa provinssit eli Liivinmaan, Viron ja
Inkerin, sekä sen osan Karjalaa, joka kuului Viipu
rin piirikuntaan. Kaikkien edellä mainittuihin pro-
vinsseihin kuuluvien kaupunkien lisäksi Venäjä
sai haltuunsa Riikan, Väinänlinnan, Pärnun, Tai-
linnan, Tarton, Narvan, Viipurin ja Käkisalmen
kaupungit. Kaupunkien ja maan lisäksi rauhanso
pimuksessa määriteltiin Venäjälle kuuluviksi myös
kaikki satamat, eräitä järviä sekä luovutettujen
alueiden esineet ja asukkaat. Samoin Ruotsi luo-
vutti ikuisiksi ajoiksi kaikki oikeutensa näihin
luovutettuihin alueisiin, niiden asukkaisiin ja
kauppaan. Tsaari lupasi neljän viikon kuluttua
sopimuksen ratifioinnista palauttaa Suomen suuri-
ruhtinaskunnan Ruotsin alaisuuteen , lukuunotta
matta em. iuovutettuja alueita. Tämän luovutta
misen jälkeen Venäjällä ei ollut enää mitään oi
keuksia kyseisiin alueisiin. Kaikista Ruotsin luo-
vuttamista alueista tsaari velvoitettiin ajan tavan
mukaan maksamaan välittömästi kahden miljoo
nan riikintaalarin korvaus, josta tehtiin vielä eril
linen sopimus.326

Ruotsille kuitenkin myönnettiin oikeus käydä
kauppaa Riikan, Tallinnan ja Arensburgin (Kures
saaren) kanssa. Lisäksi Ruotsi sai tuottaa kertatoi
mituksena 50 000 rupian arvosta viljaa Baltiasta,
ilman mitään Venäjälle meneviä tuili- tai muita
maksuja. Ruotsi-Suomen leipäviljanhuollolle tällä
oikeudella tuli olemaan tärkeä merkitys, mutta se
ei silti tietenkään paljon auttanut siihen mielen-

masennukseen, jonka sopimuksen ankaruus muu-
tom aiheutti 328 Ruotsissa pelättiin voimakkaaksi
kasvaneen naapurivallan sekaantuvan maan sisäi
siinkin asioihin. Vaaran torjuakseen ruotsalaiset
neuvottelij at saivat ohj eidensa mukaisesti sopi-
mukseen artiklan, joka kielsi sen. Näin sopi-
mukseen kirjoitettiin kuuluisaksi tullut 7. artik
la:

“Hänen tsaarillinen majesteettinsa lupaa mitä
voimakkaimmin. . . , olla puuttumatta Ruotsin si
säisiin asioihin kuten säätyjen yksimielisesti päät
tämään hallitusmuotoon tai kruununperimysjär
jestykseen. Hänen tsaarillinen majesteettinsa päin-
vastoin pyrkii naapuriystävällisesti estämään ja
ehkäisemään kaikki tietoonsa tulleet hankkeet
Ruotsin hallitusmuotoa “329 Venäläiset
onnistuivat antamaan asialle sellaisen sanamuo
don, että olisi ikäänkuin sovittu siitä, että Venäjän
tuli nimenomaan toimia Ruotsin hallitusmucdon
noudattamisen ja voimassa pitämisen takuu-
miehenä. Venäjä tulkitsi olevansa vastuussa, ettei
Ruotsi-Suomen valtiosääntöä muutettaisi, ja tällä
varjolla se pyrki sekaantumaan naapurinsa sisäi
sun asioihin. Kun sitten myöhemmin alettiin näh
dä, mihin tämä seitsemäs artikia johti, Ruotsin
neuvottelijat saivat ansionsa mukaan erittäin huo
non arvosanan tästä nimenomaisesta sopimuksen
kohdasta. 330

Eräs rauhansopimuksen ainoita artikloita,
jonka lopullista sanamuotoa neuvotteluissa muu-
tettiin ja lievennettiin Ruotsi-Suomen eduksi, oli
valtakuntien rajaa koskeva 8. artikla. Venäjän
tavoitteena oli alunperin ollut rajan piirtäminen
Kymijoelta Saimaalle siten, että Lappeenranta oli-
si jäänyt rajan itäpuolelle. Tähän ruotsalaiset neu
vottelijat saivat siis muutoksen, ja allekirjoitetun
rauhansopimuksen mukaan raja alkoi jonkin ver
ran idempää. Virolahden kirkolta alkaen se kaar
tui melko läheltä rannikkoa Säkkijärven kirkolle,
kulki sen jälkeen Viipurin pohjoispuolitse Jääsken
halki Kirvuun sekä noudatti entistä Käkisalmen
läänin rajaa Parikkalan Tetrinsuolle asti, mistä
jatkui suorana Jänisjärven pohjoispäähän ja siitä
lopuksi suoraan itäkoilliseen Poraj ärvelle , vanhaan
Stolbovan rauhan rajaan. Maastossa linjanveto kui
tenkin hieman epäonnistui, ja tällöin muodostui
Jänisjärven kohdalle polveke, koska “ei tarkoin
osuttu yhteen”

Uudenkaupungin rauha on monelle
laiselle vain yhden itäisen naapurin kanssa
kä)idyn sodan päätepiste. Joillekin se täsmentyy
suuren Pohjan sodanja isonvihan päättymisek
si ja käsitttämään tapahtuman, jossa kerran
määriteltiin uudelleen Ruotsin ja Venäjän vä
linen raja Suomen osalta, vaikka kyseisellä
rauhansopimuksella siirrettiin myös mm. Inke
rinmaa, Viroja Liivinmaa Ruotsin valtakun
nasta Veniijän yhteyteen. Ihmisten mielikuvien
kapeuteen vaikuttaa paljon myös se, että Uu
tJenkaup ii ngin rauhansopiin uksen jälkeen on
solmittu useita rauhansopimuksia, joilla on
oma merkittävä osuutensa maamme historias
sa. Näitä ovat Turussa 1 743, Haminassa 1809,
Tartossa 1920 sekä Moskovassa 12.3. 1940 ja
Pariisissa 10.2. ]947solmitut rauhat. Viimek
si mainittu rauhansopimus noudatteli Mosko
vassa 1 9. 9. 1 944solmittua välirauhansopimus
ta.

Kahdella viimeksi mainitulla, A’Ioskovan
(]940)ja Pariisin rauhansopimuksilla on tiet-
ty yhteys Uudessakaup u ngissa n eit yo teltu ii n ja
tehtyyn rauhansopimukseen, sillä kun Mosko
van rauhansopim uksesta tiedotettiin, kerrot
tim sanomalehdissä rajojen osalta mm. seuraa-
vasti:

“Suomen ja Neuvostoliiton välinen uusi
valtakunnanraja kaakossa on suunnilleen sama
kuin Uudenkaupungin rauhassa määritelty ns.
Pietari Suuren raja. Uusi raja lähtee Suomen-
laha’ella Virolaha’en kirkon ja Paatiosaaren
välistä ja kulkee suunnilleen Vain ikkalan,
Nuijamaan, Enson, Koitsanlahc/en, Uukunie
men, Värtsilän ja Korpiselän kautta yhtyen
nykyiseen rajaan Lahnajärvellä “

Kä)itännössä maastoon merkityissä
rajalinjoissa on pieniä eroavaisuuksia, mutta
sopimusten sisällöt kaakkoisrajan osalta ovat
melko yhteneväiset. Pariisin rauhansopimuk
sen 3. artiklassa sovitaan saman rajan osalta,
että se noudattaa Moskovan rauhansopimusta,
jolloin voidaan tehdä se johtopäätös, että ny
kymen Suomenja Veniijän välinen kaakkoisra
ja on periaatteessa määrytynytjo Uudenkau
pungin rauhansopimuksessa.

Moskovan ja Uudenkaupungin rauhanso
pimuksissa on muitakin samankaltaisuuksia.
Molempien sopimusten yhtenä tarkoituksena
on ollut taata Pietarin (Leningradin) turvalli
su us. Lisäksi mo lempien sopzjapuolten kesken
on ollut tarkoitus solmia “ikuinen rauha” ja
luoda ‘ysyväiset rauhalliset suhteet “. Näin ei
kuitenkaan ole tapahtunut, sillä “ikuinen rau
ha “päättyi kahdenkymmenen vuoden kuluttua
ns. hattujen sotaan ja ‘tysyväiset rauhalliset
suhteet “ ru nsaan vuoden kuluttuajatkosotaan.
Aio lem vi issa rau hansopim uksissa ilmaistaan
halu lopettaa sotatoimet ilman, että kumpaa-
kaan osapuolta osoitettiin syylliseksi sotiin, vaik
ki suureen Pohjan sotaan olivat vaikuttamassa
Stolbovan rauhan (1 61 7)ja talvisotaan Tarton
rauhan luomatjännitteet. Edellä mainitut rau
hathan oli myössolmittu Ventijän (Neuvostolii
ton) sisäisten vaikeuksien aikana.

Suomenja Ventijän välinen kaupankäynti
on katsottu niin tärkeäksi, että sen edistämises—
tä on sovittu osapuolten kesken sekä Uuden-
kaupungin että A’Ioskovan rauhansopimuksis
sa.

Pariisin rauhansopimus poikkeaa syylli—
syyden osalta sekä Uudenkaupungin että Mos
kovan rauhansopimuksista, sillä siinä maini
taan Suomen osalta:

“Katsoen siihen, että Suomi, tultuaan Hit
lerin Saksan liittolaiseksija osallistuttuaan sen
rin nalla so taan Sosialististen Neu vosto tasavaI-
tojen Liittoa, Yhdistynyttä Kuningaskuntaaja
muita Yhdistyneitä Kansakuntia vastaan, on
osaltaan vastuussa tästä sodasta”

Edellä mainituinperustein rauhansopimuk
sessa määrättiin, että Suomen oli ryhdyttävä
kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin sotari
koksiinja rauhaa sekä ihmisyyttä vastaan teh
tyjen rikosten suorittajienpidättämiseenja luo-
vuttamiseen tuomittavaksi.

Uudenkaup u ngin rauhansop im uksessa
määritellään, että rauhansopimus tehdään
“Hänen kuninkaallisen Majesteettinsa Fredrik
I:nja Ruotsin valtakunnan”sekä “Hänen tsaa
rillisen Majesteettinsa Pietari I.n ja Venijän
valtakunnan “ kesken. Sopimustekstissä maini

6.5. Rauhansopimuksen sisältö Uudenkaupungin rauhasta Moskovan ja Pariisin rauhoihin27
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taan myös kuningas Kaarle XIIja kuningatar
Ulriika Eleoiiooraja esitellään molempien osa-
puolten pä/ineuvottelijat. Neuvottelujen alussa
keskusteltiin myös Englanin ja Puolan ottami
sesta mukaan rauhansopimukseen kuten aiem
min on kerrottu, mutta lopuksipäädyttiin vain
Veniijän ja Ruotsin väliseen rauhansopimuk
seen.

Mosko va ii 17! uha nsopim uksessa sopijapuo
liksi mainitaan Suomen tasavalta ja Sosialis
tisten Neuvostotasavaltain Liitto sekä luetel
laan ra tiha nsopim uksen tekem iseen määrätyt
valtuutetut. Valtioiden päämiehistä ei ole mai
nintoja.

Pariisin iauhansopimuksessa ei luetella sii
hen vaikuttaneita tai osallistuneita henkilöitä,
vaan heidät mainitaan välirauhansopimukses
sa. Tämän varsinaisen rauhansopimuksen osa-
puolina ovat Suomi sekä Liittoutuneetja Liit
tyneet Vallat (Allied Forces), joihin kuuluvat
valtiot on lueteltu sopimuksen alkutekstissä ja
allekirjoitusosassa. Tässäkään sopimuksessa ei
ole mitään mainintoja valtioiden päämiehistä.

Muita huomattavia eroja kolmen maini
tun rauhansopimuksen teksteissä on mm. se,
että Veni’jä velvoitettiin Uudenkaupungin rau
hansopim uksessa maksamaan luovutetuista alu
eista korvausta Ruotsille kaksi miljoonaa rii
km taalaria. Mosko va n ra uha nsop im uksessa
luovutetuista alueista ei ole määrätty mitään
ko rvauksia, paitsi että Suo m en Neu vostoliitol
le ko lmeksikym meneksi vuodeksi vuokraamas
ta Hangon alueesta Neuvostoliitto sitoutui
maksamaan kahdeksan miljoonaa markkaa
vuotuisena vuokrana.

Pariisin rauhaan johtaneessa välirauhan-
sopim uksessa Suo mi velvoitettiin ko rvaainaan
Neuvostoliitolle sotatoimien ja Neuvostoliiton
alueen iniehityksenjohdosta Suo men aiheutta
mat vahingot 300 miijoonan dollarin arvosta
tavaroina sekä muiden Liittoutuneiden Kan
sakuntien kansalaisille ja heidän omaisuudel
leen aiheutetut vahingot. Hangon alueen vuok
raus muuttui Porkkalan niemimaan vuokra-

ukseksi niin, että vuokra-aika sovittiin viidek
sikymmeneksi vuodeksi ja vuotuinen vuokra
viideksi miljoonaksi Suomen markaksi.

Uudenkaupungin rauhansopim uksessa
taattiin luovutettujen alueiden asukkaiden pri
vilegioiden, perinteiden, oikeusistuimienja oi
keuksien säilyminen muuttumattomina sellai
sina kuin ne olivat olleet Ruotsin vallan aika-
na. Vastaavasta menettelystä ei Moskovan eikä
Pariisin rauhansopimuksissa sovittu, paitsi että
Suomen oli ryhdyttävä kaikkiin toinienpitei
sun taatakseen kaikille Suomen oikeuden käyt
töpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuo
leen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeu
den nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia
sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsää
dännön ja siitäjohtuvat rajoitukset.

Kaikissa puheena olleissa kolmessa rau
hansopimuksessa kti)’tetyt kielet ovat vaihdel
leet. Uudenkaupungin rauhansopimuksen teksti
on laadittu sekä saksaksi että venzjäksi. Mosko
van rauhansopimus on laadittu myös suomen-,
ruotsin- ja ventijänkielisenä. Pariisin rauhan-
sopim uksessa o n allekirjoitusosassa via in in ui:

“Tehtiin Pariisissa Venäjän, Eiiglannin, Rans—
kan ja Suomen kielillä, kvmmenentenä päivä-
nä helm ikit u ta vuo n na tuhat yhdeksänsataa
neljäkymmentäseitsemän

Rauhansopimusten laajuus ja artiklojen
määrä ovat myös vaihdelleet. Uudenkaupun
gin rauhansopimus käsittää 24 artiklaa, Mos
kovan vastaava sopimus vain 9 artiklaa ja
Pariisin rauhansopimus 22 artiklaa sekä sitä
edeltänyt välirauhansopimus 23 artiklaa, joi-
den voimaansaattamiseksi on annettu lisäksi
erillinen laki.

Edellä olevien kolmen rauhansopimuksen
vertailusta voidaan havaita, eräistä eroa vai-
suuksista huolimatta, että Uudenkaupungin
rauhansopimuksella on tiettyjä yhteyksiä sekä
Moskovan että Pariisin rauhansopimuksiin ja
ainakin nykyisen kaakkoisrajamme määräyty
m iseen.

. rteben ertra1
wif4;eti O

F ‘2,ro uiifcrnWcrgnåbjjficn6nfqFFRIEDRICH ben jft
.

Uut’ t’aL epn,et’eii
r .

g, tei eiiicii; : -

-:* ttnt ..r ciner artfden 5)?ajcflåti
*F ,

P E T E R ben
ficn

r Un t’at fleuffifcfje DcitIj,
. - . t, bcr anen citc 1

2*eabeLtunD efc1oftn u 32euhb im ø.rfIentum
1:ea p. ugufIi.

. Utib ratificitt ben 9. ept. iiii %iIi nac tier 3eburt€brifti 1 72 [ .

: rcb ; Öb1O/
. , -

: tieIjan :
.

.ati song. »aiI:twWernabt $Ic SOIIUH

F R 1 E D R 1. C ii t’en I
z’aj etvert;e 9itei . , ‘.

..

42U’nena; .

. 5ømt .

.ati6 art . )?ai:t ,‘

.L PETE ben
f1

*:.
Dd t,ga 5itct . .. . ‘,

:; 2 ben anbra ian . ‘ 1 .

. . , ffanat ffutituti Nyftad i tofirtenb6met (n(anb Den 30.AUg.
.u1it ratificerat ben 9. Sept. 1bL’ CfftCV :briøi 36rb z 7Z 1 .

.
rneb y;ne ?%onI. mi 2ItIern4bigc Privilegio. ‘

j.
s.L•

_

- , -

••

_

-
Uudenkaupungin rauhansopimuksen kansilehti. Kyseessä ei ole alkuperäinen käsinkirjoitettu rauhanso

pimus, vaan heti samana vuonna Tukholmassa ruotsiksija saksaksipainettu teksti. - Kuva Uudenkau
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Viipurin läänin ja Inkerinmaan sekä Baltian
alueiden luterilaiselle väestölle merkitsi hyvin pal
jon se, että Venäjä vakuutti säilyttävnsä asukkai
den oikeuden vapaaseen uskonnonharjoitukseen.
Samoin heille luvattiin, että vanhat Ruotsin vallan
aikaiset privilegiot ja muut oikeudet säilytetään
voimassa. Rauhansopimuksen loppupuolen artik
loissa oli monia mielenkiintoisia, joskin ehkä vä
hemmän olennaisia asioita. Tällaisia olivat mm.
tsaarin velvoite viedä aseet, panokset ja muut
ampumatarvikkeet pois Suomen suuri ruhtinaskun
nan alueelta niin pian kuin mahdollista ja tsaarille
osoitettu velvoite palauttaa kaikki Suomea koske-
vat ja maasta poisviedyt arkistot, asiakirjat ja muu
kirjallinen materiaali. Rauhansopimuksessa sovit
tim myös ratifioinnin jälkeisestä kaupankäynnistä
ja tulleista sekä sovittiin meriliikenteen säännöis
tä, velvoitettiinpa Ruotsin ja Venäjän sotalaivasto
jen alukset kohdattaessa “tervehtimään ystävälli
sesti toisiaan” . Venäläiset olivat myös halunneet
ottaa viimeisenkin hyödyn verotusoikeudestaan,
koska rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
verot menisivät jälleen Ruotsin kuninkaalle. Niin-
pä Ostermanin edellä kerrottu sairastuminen joh
tui juuri tästä, jotta allekirjoitus hieman lykkään
tyisi ja veroja ennätettäisiin kerätä mahdollisim
man paljon. Rauhansopimuksen lopussa puhuttiin
“ ikuisesta rauhasta” Ruotsin ja Venäjän sekä Puo
lan välillä, ja mahdollisia erimielisyyksiä varten
perustettaisiin tarpeen niin vaatiessa erillinen ko
missio.332

Venäjän tsaari Pietari oli jo rauhansopimuksen
seitsemännen artikian kautta saavuttanut erään
tavoitteistaan, mutta hän oli myös itse neuvotte
lujen kuluessa ilmeisesti tarkoituksellisesti kylvä
nyt epäluulon siemeniä kuningas Fredrikiä koh
taan ja nämä tulisivat kantamaan myöhemmin
hedelmää. Ranskan lähettiläs Campredon oli Pie
tarissa oleskelunsa aikana kysynyt tsaarilta, aikoi-
ko tämä pitää kaikki valloittamansa alueet itsel
lään, ja tsaari oli vastannut tämän olevan vakaa
aikomuksensa. Tämän perusteella venäläisneuvot
telijat esittivät myös rauhansopimukseen pykälää,
jonka mukaan tsaari Ruotsin pyynnöstä jäisi val
loittamilleen alueille ja liittäisi ne ikuisiksi ajoik
si Venäjän valtakuntaan. Ruotsin neuvottelijat yl
lättyivät tällaisesta ehdotuksesta eivätkä halun-
neet sisällyttää sopimukseen moista pykälää. Ve
näläiset olivat taipumattomia ja väittivät pyynnön
pohjautuvan Ruotsin kuninkaan omaan vaa
timukseen. Ruotsin hallituksen saatua tietää asi
asta se herätti runsaasti huomiota, ja Hänen ma
jesteettinsa pyyntöä ihmeteltiin kovasti. Myös Lil
lienstedtin ja Strömfeltin muistiinpanoissa oli mer
kintä, että kuningas olisi itse antanut läheiselle
tukijalleen Campredonille tällaiset ohjeet.333

Tämä Campredonin kautta esitetty kunin
kaan pyyntö perustui aikaisemmin liikkuneeseen
huhuun, jonka mukaan tsaari olisi halunnut luo-
vuttaa Liivinmaan Holsteinin herttualle. Ruotsa
laiset olisivat pitäneet parempana alueiden joutu
mista venäläisille kuin hoisteinilaisille, joten tässä
valossa Campredonin luultavasti ominpäin esittä
mä pyyntö ei syntyajankohtanaan varmasti ihme-
tyttänyt ketään. On kuitenkin kummallista, ettei-
vät valtaneuvosto tai edes kuningas itse muista-
neet tätä Campredonin muutamaa kuukautta
aikaisempaan kertomukseen sisältynyttä yksityis
kohtaa. Valtaneuvoston olikin helppo asiallisiin
todisteisiin perustuen uskoa, että Campredon oli
vienyt kuninkaalta tällaisen jälkikäteen epäilyttä
väitä näyttävän viestin tsaarille. Ruotsin neuvot
telijat onnistuivat poistamaan lopullisesta rauhan-
sopimuksesta kaikenlaiset viittaukset “Ruotsin
pyynnöstä” , mutta muuten rauhansopimuksen nel
jäs pykälä liitti kaikki tsaarin valloittamat alueet
ikuisesti Venäjän valtakuntaan. Ruotsalaisen tut

kijan Malmströmin mukaan tässä tuli näkyviin
monia eri asioita: osittain haluttiin vahingoittaa
kuningas Fredrikiä, toisaalta estää ruotsalaisten
turhat toiveet Liivinmaasta ja kolmanneksi täyt
tää tsaarin sitoumus yhdistää Liivinmaa Puolaan.334

Kuten edellä on jo moneen otteeseen tullut
esille, Lillienstedtin ja Strömfeltin osaksi on jos-
kus tullut ankaraakin arvostelua. Kuitenkin hei-
dän saamansa ohjeet edellyttivät heidän antavan
periksi melkein joka kohdassa ja toisaalta heitä
myös jatkuvasti kiirehdittiin sopimaan asioista
enempien vaikeuksien pelossa. Neuvottelijat pyr
kivät kuitenkin jatkuvasti oma-aloitteisesti lie-
ventämään venäläisten vaatimuksia, ja osittain he
tässä onnistuivatkin. Ruotsin hallitus jopa moitti
neuvottelijoita vielä elokuun puolivälissä, ei suin-
kaan liiasta myöntyväisyydestä vaan siitä, etteivät
he suhtautuneet tarpeeksi myötämielisesti tsaarin
vaatimuksiin.33’

Ruotsin kuninkaan Fredrikin rooli rauhan-
prosessissa ei myöskään ole aivan selvä. Toisaalta
hän sai Campredonin toimien takia osakseen il
meisesti liikaakin arvostelua, mutta toisaalta on
todettava, että kuningas antoi vihollisen valloittaa
linnoituksen ja provinssin toisensa jälkeen samalla
kun hän itse pyrki vain varmistamaan kruunun
itselleen. Lisäksi hän myöhemmin käytti valtaan-
sa niin löyhin ottein, että kuninkaanvalta rapistui
pahan kerran ja valtiopäivät ottivat itselleen lisää
valtaa. Ruotsalaiset luottivat myös liikaa englan
tilaisten lupauksiin ja apuun ja tällä saattoi olla
oma merkityksensä rauhansolmimisen pitkitty
miseen.336

Historiantutkijat ovat myös esittäneet epäi
lyjä, että Ruotsin rauhanneuvottelijat olisivat saa-
neet venäläisiltä lahjuksia ja niiden takia antaneet
periksi vastapuolen vaatimuksille. Varmoilta tun
tuvien asiakirjamainintojen mukaan Venäjän hal
litus antoi omien neuvottelijoidensa käytettäväksi
90 000 ruplaa, joista Osterman ja Bruce antoivat
kreivi Lillienstedtille 28 800, vapaaherra Ström
feltille 19 200 ja neuvottelijoiden avustajana toi-
mineelle valtiosihteeri von Höpkenille 1 2 000
rupiaa. Aikalaislähteessä mainitut summat ovat
tosin erilaisia. Näistä tiedoista huolimatta ei ole
riittäviä todisteita siitä, että nämä ilmeiset lah

6.6. Rauhansopimukseen liittyviä yksityiskohtia:
lahjuksia vai palkkioita

Uudenkaupungin rauhan raja merkitsi miltei koko
Suomen Karjalan liittämistä Venäjään. Nykyinen,
Pariisin rauhan raja vuodelta 1947 noudattelee
päälinjaukseltaan Uudenkaupungin rauhan ra
jaa.

Uudenkaupungin rauhan rajamerkit Joutsenon
Penttilän kylän maastossa. - Kuva MV

146 147



j ukset olisivat vaikuttaneet rauharineuvotteluj en
tuloksiin. Paloposken mukaan tämä todisteiden
hämmästely on kamariviisautta; pikemminkin on
aiheellista hämmästellä sitä, miten tämänlaatui
sesta asiasta on tutkijoiden ulottuville ylipäätään
jäänyt näin tarkkoja tilimerkintöjä. Mahtavan yli-
voimainen Venäjä ei todellisuudessa olisi tarvin
nut lainkaan lahjuksia saadakseen tsaarin jo kauan
sitten päättämät rauhanehdot myös sopimusteks
tim. Ajateltavissa kuitenkin on, että toisen osa-
puolen voitelu on helpottanut poliittisesti tärkeän
seitsemännen artikian sujuvaa muotoilemista -

sikäli kuin ruotsalaiset neuvottelijat nyt edes huo
masivat, mitkä mahdollisuudet tämän artikian
“naapuriystävällisyyteen” sisältyivät.337 (Schfflssel
zu dem . . . mainitsee Ruotsin valtuuskunnan joh
tajalle maksetun 10 000 ruplaa, toiselle neuvotte
lijalle 8000 rupiaa ja valtuuskunnan sihteerille
2000 ruplaa. Tämän aikalaislähteen mukaan sum
mat maksettiin 30. syyskuuta, eli heti sen jälkeen
kun kuriin oli tuonut tiedon sopimuksen ratifi
oinnista Uuteenkaupunkiin saakka. Kyseessä mai
nitaan olleen nimenomaan lahja Ruotsin valtuus
kunnalle sopimuksen ratifioinnista.)

Mahdollisista lahjuksista on kirjoitettu mo
nessa yhteydessä niin Ruotsissa kuin Venäjälläkin.
Suomalainen historiantutkija A.R. CEDERBERG
on kirjoittanut aiheesta myös erillisen artikkelin.
Hän mainitsee jo Ranskan erikoislähettilään Jac
ques de Campredonin tuoneen epäilyksen julki
eräässä kirjeessään vuodelta 1722. Samoin mönet
Venäjän historiaa käsittelevien yleisteosten kir
joittajat ovat viitanneet lahjusten mahdolliseen
olemassaoloon. Ilmeisesti Ruotsissakin asiaa käsi-
teltiin pian rauhan solmimisen jälkeen, ja myö-
hempi kuningas Kustaa III toi asian esille joissa-
km yhteyksissä. Toisaalta tähän ruotsalaiseen näke
mykseen liittyy joka tapauksessa sisäpoliittisia ky
symyksiä, joten niiden todistusvoima on kyseen
alainen. Myös kreivi Lillienstedt itse puolusteli
mainettaan omissa muistelmissaan ja syytti yksin-
omaan raskaita olosuhteita huonoista neuvottelu
tuloksista. On lisäksi huomattava, ettei hän mis
sään vaiheessa ota kantaa mihinkään lahjusepäilyi
hin, vaan on pahoillaan ainoastaan siitä syystä,
että ruotsalaiset joutuivat ottamaan vastaan niin
raskaan 338

Suomalaiset tutkijat ovat yleisesti ottaen
puolustelleet Lillienstedtin toimintaa ja pyrkineet
monessa yhteydessä osoittamaan epäilyt lahjuksis
ta perusteettomiksi. Näiden puolustelujen vasta-

painoksi on venäläisessä arkistomateriaalissa säily
nyt eräs laskelma, jonka mukaan Venäjän hallitus
oli määrännyt käytettäväksi rauhankongressia var
ten 90 000 ruplaa. Asiakirjamerkintöjen mukaan
Bruce ja Osterman täyttivät jo aiemmin tehdyn
lupauksensa palkitsemalla tällä summalla ruotsa
laisia valtuutettuja. Summasta olisi tietojen mu
kaan annettu ruotsalais-suomalaisille rauhan-
neuvottelijoille339

kreivi Lillienstedtille
vapaaherra Srrömfeltille
valtiosihteeri Höpkenille
lähetystön sihteeri Feiffille
ruotsalaiselle kanslialle

Nämäkin aikanaan huomattavan suuret ra
hasummat voivat hyvin olla väärennettyjä, ja on
esimerkiksi mahdollista, että venäläiset neuvotte
lijat ovat kuitin kirjoitettuaan pistäneet rahat suo-
raan omaan taskuunsa. Rauhanehdot olivat joka
tapauksessa tiukat, ja ajalle oli tyypillistä antaa
juuri tämän kaltaisia lahjoja. Myös vuonna 1722

painettu Schliissel zu . . . puhuu nimenomaan jälki-
käteen annetusta lahjasta. Täten ainakin julkiset
summat lienevät helposti selitettävissä. Ydinky
symys on tietenkin siinä, onko lahjojen suuruus ja
rahaerien kasvaminen jollain tavalla vaikuttanut
siihen myöntyväisyyteen, jota ruotsalaiset neuvot
telijat ovat osoittaneet rauhanehtoihin suostumi
sessa. Laskelmassa muutama seikka kiinnittää eri-
tyisesti huomiota. Salaisesti maksettujen summi
en puolella Lillienstedt näyttää saaneen paljon
enemmän kuin Strömfelt, ja tutkija Cederberg
tulkitsee tämän siten, että Lillienstedt olisi ollut
vaikeammin taivuteltavissa ja saanut siksi salai
sesti suuremman summan.34’Toisaalta luonnolli
sempi selitys saattaa olla, että Lillienstedt oli ruot
salaisten pääneuvottelija.

Mielenkiintoisempi on sen sijaan tieto, että
kansliasihteeri von Höpkenille olisi maksettu sa
laisesti melko suuri rahasumma. Von Höpkenin
kerrotaan olleen saksalainen, hyvin ovela ja liukas

Uudenkaupungin rauha merkitsi Ruotsin suur-
valta-aseman lopullista romahtamista. Paljon kär
sineenä suurin osa Suomea liitettiin jälleen emä
maan yhteyteen. Oli opeteltava toteuttamaan käy-
tännössä rauhanteon muistomitaliin piirrettyjä sa
noja: Ferrum splendescat arando, rauta kirkastu
koon kyntämällä.345

herra, jonka toiminnasta oli herännyt epäilyjä jo
Hannoverin kanssa aiemmin tehdyn rauhanso
pimuksen yhteydessä. Toisen tiedon mukaan tsaa
ri Pietari olisi itse eräässä yhteydessä välikäsien
kautta tiedustellut, oliko von Höpken saanut kor
vauksen niistä palveluksista, joita hän oli Venäjän
hyväksi tehnyt. Cederberg mainitsee myös tiedon,
jonka mukaan jopa ruotsalaiset itse olisivat epäil
leet von Höpkeniä siinä määrin, etteivät sallineet
hänen olla läsnä kaikissa neuvottelujen istunnois
sa. Tästä on myös vedetty suorat yhteydet siihen
venäläisten neuvottelijoiden ruotsalaisille kolle
goilleen usein toistamaan huomautukseen, että
nämä lukisivat tarkemmin omat ohjeensa.342

Cederberg tulee omissa päätelmissään sii
hen lopputulokseen, että von Höpken olisi aina-
km joissain kysymyksissä antanut tietoja venäläi
sille. Samoin hän epäilee, että kreivi Lillienstedt
olisi jotenkin päässyt vihille tästä von Höpkenin
puuhailusta, ja sen tähden saanut venäläisiltä suu-
ren rahasumman. Cederberg löytää lisäperusteluja
vielä siitä, että von Höpken suoritti erään oman
hallinnonalaansa kuuluvan maksun Lillienstedtil
le hieman epäilyttävissä olosuhteissa. Niinpä tä

män suomalaisen tutkijan näkemyksen mukaan
kysymys oli yksinkertaisesti palveluksista ja vas-
tapalveluksista eli lahjuksista näiden ruotsalaisten
neuvottelukunnan jäsenten välillä.343 Lopullista
totuutta tähän kysymykseen ei luultavasti tulla
koskaan löytämään, mutta monet Cederbergin
esittämät todisteet voi tulkita toisinkin. Niinpä
on ehkä parempi olla ottamatta varmaa kantaa
tapahtumaan .

Myös venäläiset neuvottelijat saivat rahal
lista tunnustusta saavutuksistaan . Kenraali Bruce
sai lahjana 10 000 rupiaa, ja Osterman sai 8000
rupiaa. Neuvottelujen sihteeri Schubert sai kaksi
tuhatta ruplaa.344

julkisesti
9000 rupiaa
9000 rupiaa

1500 rupiaa
1500 rupiaa

salaisesti
nO 20 000 rupiaa
nO 10 000 rupiaa
nO 12 000 rupiaa

340 Tsaari Pietarin allekirjoitus Uudenkaupungin rau
hansopimuksen ratifiointiasiakirjaan. Tarkasti ot
taen kuvassa lukee vain “Per”

6.7. Uudenkaupungin rauhan merkitys

Vertauskuvaiinen venäläinen piirros Uudenkau
pungin rauhasta. - Kuva VenA.

kummankin maan pääkaupungissa jo syyskuun 9.
päivänä 1721. Ruotsin kuningas Fredrik 1:n alle-
kirjoituksen rauhansopimukseen varmensi nimi-
kirjoituksellaan valtiosihteeri Daniel Niklas von
Höpken ja tsaari Pietari 1:n kansleri, kreivi Golov
km. Ruotsalaisten puolelta kreivi Lillienstedtin
veljenpoika oli käynyt Tukholmassa tehdyn sopi-

Uudenkaupungin rauhansopimus ratifioitiin muksen kanssa, j a hän palasi Uuteenkaupunki in

148 149



$L

ratifioidun sopimusasiakirjan kanssa jo 1 1 . syys-
kuuta. Tämän ratifioinnin jälkeen alkoi sopimuk
sen ehtojen toimeenpano ja rauhantila muuttui
vähitellen todellisuudeksi.346

Aikalaislähteen mukaan reagointi vastasolmit
tuun rauhansopimukseen oli hieman kaksi-
jakoinen. Toisaalta hyvin mahtipontisesti kerro-
taan koko Euroopan odottaneen sopimuksen soI-
mimista ja pitkän sodan päättymistä, ja rauhasta
iloittiinkin sen mukaisesti erityisesti sodan alle
jääneillä alueilla. Toisaalta ainakin Ruotsin puo
leila into hieman laimeni, kun raskaat ehdot koko-
naisuudessaan kaikille selvisivät.347Mukana oli var
maan myös katkeruutta, kun vuosikymmeniä kes
tänyt suurvalta-asema ymmärrettiin nyt väistä
mättä päättyneeksi.

Uudenkaupungin rauha sinetöi ja vakiin
nutti pohjoismaisen ja osittain myös
eurooppalaisen kansainvälispoliittisen asetelman
jo tapahtuneet muutokset. Ruotsi oli menettänyt
suurvalta-asemansa ja Venäjä oli noussut euroop
palaiseksi mahtitekijäksi. Ruotsissa oli vaikeuksia
mukautua uuteen todellisuuteen. Syyllisiä alet
tiinkin etsiä jo seuraavilla valtiopäivillä 1723.
Tällöin ulkopolitiikkaa valmisteleva ja sen hoita
mista valvova salainen valiokunta arvosteli tehtyjä

rauhansopimuksia melko ankarasti:
“Olisi ollut toivottavaa Hänen Kuninkaallisen

Majesteettinsa (Kaarle XII) kuoleman jälkeen, että
rohkeuden ei olisi annettu heti lannistua, vaan
Kuoleman aiheuttama suru ja rakkaus Häneen
olisikin johtanut kostoon ja miehuuteen.”

Hävinneen jälkiviisaudessaan valiokunta pää-
tyi ajatukseen, että ensin olisi pitänyt hoitaa Ve
näjä, joka oli vihollisista vaarallisin, ja vasta sitten
neuvotella muiden vihollisten kanssa. “Olisi pitä
nyt paremmin käyttää hyväksi vihollisleirin epä
sopua. “348

Valiokunnan arvostelua ei voida pitää täysin
perusteltuna, koska se jättää huomioimatta ilmei
sesti kaikkein tärkeimmät rohkeuden lamaantu
miseen vaikuttaneet syyt, nimittäin Ruotsin
määrättömän sotaväsymyksen j a resurssien puut-
teen. Rauhanpolitiikan kritiikki johtui mukautu
misvaikeuksista eikä siitä, että tuolloin myöhem
min olisi valtiopäivillä keksitty keinoja tai voima-
varoja, joita aikanaan ei olisi huomattu tai ym-
märretty käyttää. Toisaalta halu käydä sisäpcliit
tisten vastustajien kimppuun oli hyvin voimakas,
ja epäedullisten sopimusten suoma arvostelun
mahdollisuus kelpasi aseeksi tähän taisteluun.349

J0 rauhanneuvottelujen aikana oli Ruotsissa käyty

jatkuvaa taistelua kuningas Fredrikiä tukeneen
hesseniläispuolueen ja hoisteinilaisten kesken sekä
toisaalta kuninkaan ja valtaneuvoston välillä.

Sodan päättyessä Ruotsin väkiluku oli 1,77
miljoonaa. Tästä luvusta Suomen osuus oli
330 000. Tanska-Norjan väkiluku oli vähemmän
eli noin 1 ,4 miljoonaa. Nämä luvut puolustavat
aiemmin esillä ollutta Kaarle XII:n ajatusta pitää
nimenomaan Tanskaa Ruotsin päävihollisena.
Muiden suurvaltojen väkiluvut olivatkin aivan eri
luokkaa, Preussin noin neljä kertaa Ruotsia suu-
rempi ja Venäjän jopa neljätoista kertaa Ruotsia
suurempi. Nämä luvut paljastavat omalta osaltaan
Ruotsin suurvallan aseman ja väistämättömän koh
talon.350

Suuressa Pohjan sodassa mukana olleet val
tiot olivat kärsineet tavattoman paljon sekä ai
neellisesti että inhimillisesti, mutta mitä voittaja-
valtiot olivat sitten saaneet? Venäjä, jonka sotaan
houkuttelemisessa Puola ja Tanska joutuivat nä
kemään paljon vaivaa, korjasi lopullisessa tilinte
ossa suurimmat voitot. Niihin kuului sekin osa
Liivinmaata, jonka vuoksi Puola oli sotaan lähte

Rauhantekoa seuraavien viikkojen aikana
koko valtakiinnassajäijestetään suuria juhlal
lisuuksia, tanssiaisia, ilotulituksiaja naarniai
sia, joissa olut, viinija votka virtaavat. Erityi
sesti Pietarissajäijestetään tsaarin määrykses
tä ja hänen johdollaan toinen toistaan i’nieli—
kuvituksellisempiajuhliaja naamiaiskulkuei
ta. Tsaari itse johtaa naamiaiskulkuetta hol
lantilaiseksi merimieheksi pukeutuneena ha
katen väsyrnättömän in nokkaasti ru rnp ua.
iVlaassa pannaan toimeen yleinen armaha’us,
jonka ansiosta suuri joukko rikollisia armah
detaan. Lisäksi vapautetaan kaikki ne, jotka
olivat saaneet tuomioita valtion varojen kaval
tamisesta tai väärinkäytöksistä. Armeijassa ja
laivastossa pannaan toimeen yleinen ylennys
kierros. Rauhanneuvottelijoista kenraali Jakob
Bruce korotetaan kreivilliseen säiltyyn ja mi-
nisteri Heinrich Osterman saa paronin arvon.

Lokakuun 22. päivänä, venäläisen kova-
onnisen laivaston saavuttua Helsingistä Pieta
riin pidetään uusi kiitosjumalanpalvelus Py
hän kolminaisuuden kirkossa, jossa Pskovin
arkkipiispaylistää hallitsijaii viisauttaja kans

nyt ja jonka Venäjäkin oli sille jo aikaisessa liitto-
sopimuksessa taannut. Venäjän omat strategiset
lopputavoitteet muotoutuivat vasta sodan pitkit
tyessä. Selvimmin Venäjän tavoitteet ilmenevät
Uudenkaupungin rauhansopimuksesta, jolla tsaa
ri Pietari liitti Inkerinmaan ja Viron lisäksi myös
Viipurin läänin omaan valtakuntaansa. Tuon lää
nin merkitys Venäjän valtakunnalle kuvastui ni
mityksestä, jonka se sai jo 1720-luvulla: “Pietarin
linnoitusesplanaadi” . Tämän alueen tuli olla suo-
javyöhyke ja lisätä uuden pääkaupungin turvalli
suutta.35’

Tsaari Pietarille rauhansopimus oli suuri
voitto. Hän sai senaatilta useita arvonimiä, kuten
“Suuri” , “Keisari” tai “Isänmaan isä” . Rauhansol
mimisen kunniaksi järjestetyssä juhlassa puhunut
Pietari painotti rauhan syntyneen “Venäjän me-
nestyksellisten aseiden ansiosta” . Hän vaati Venä
jää säilyttämään asevoimat hyvässä kunnossa, mut
ta painotti toisaalta myös kaupankäynnin ja kan
sainvälisen kanssakäymisen merkitystä. Sodan tär
keimpänä syynä oli Pietarin mukaan ollut Venä
jän pääsy Itämerelle.352

leri Golovkin pitää senaatin nimissä tsaari
Pietarille voimakkaan kiitospuheen:

“Hänen Tsaarillinen Majesteettinne oival
liset teot, hänen suurenmoinen rohkeutensa niin
politiikassa kuin sodassa ja hänen väsymätön
työskentelynsä ovat nostaneet meidät hämäryy
destä ja tietämättömyydestä, mihin olimme
vajonneet, maailman kunnianäyttämölle niin
että voidaan sanoa että Teidän Majesteettinne
on vienyt meidät sivistyneitten kansakuntien
joukkoon. . . Senaatti ottaa vapauden mitä suu-
rimmalla alamaisuudelle anoa Teidän Majes
teettianne ottamaan vastaan arvonimen Pieta
ri Suuri, Isänmaan Isä, Kaikkien Venäläisten
Keisari!”

Pietari näyttelee i’llättynyttä ja hämmästy
nyttä, mutta suostuu lopulta ottamaan vastaan
kunnianosoituksen. Riemuhuudot kohoavat
yleisönjoukosta, torvet soivatja tykit ampuvat
kunnialaukauksia. Sadanviidenkymmenen ka
leerilaivan tykit yhtyvät kunnianlaukauksiin.

1

Tsaari Pietarijuhlii Uudenkaupungin rauhaa”3
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Venäläinen laivasto saapuujuhlien Pietariin 22. lokakuuta, minkäjälkeenpidetään kiitosjumalanpal
velus. - Kuva VenA.
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Uudenkaupungin sopimus vapautti suoma—
laiset venäläismiehityksestä. Heille se oli ollut
“ison vihan aikaa” ja sopimus taas toi “siunatun
rauhan” . Molemmat nimitykset vakiintuivat koh
ta rauhan palattua ja luonnehtivat oivallisella ta
valla suomalaisten ajattelua. He todellakin tun
sivat kärsineensä hyvin paljon ja tämä ilmeni
heidän kasvavina vaatimuksinaan taloudellisista
helpotuksista ja paremmista oloista. Säännöllinen
valtiopäivätoiminta antoikin hyvät mahdol
lisuudet vaatimusten esittämiselle. Viipurin lää
nin menetys tuntui laajalti koko Itä-Suomen talou
dessa, sillä uusi raja katkaisi vanhat vesiyhteydet
ja teki lopun Pielisen pohjoispuolelta Viipuriin
asti ulottuneella alueella kukoistaneesta tervatalou

354

Viipurin läänin ja sen takaisen Inkerinmaan
menettämisen ymmärrettiin luonnollisesti heiken
tävän Suomen sotilaallista turvallisuutta. Ilmisel
västi Suomessa jo tuolloin tajuttiin myös se seik
ka, että tsaari Pietarin luoma uusi Venäjä oli aivan
muuta kuin 1600-luvun Vanha Venäjä, jonka jäi-
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keenjääneisyys oli ollut silmiinpistävä. Valtiollisia
asioita ja politiikkaa ymmärtävien ihmisten oli
myös mahdollista oivaltaa, että uudistuneen vai-
takunnan pääkaupungin siirtyminen aivan Suo-
men läheisyyteen tulisi vaikuttamaan voimakkaas
ti suomalaisten elämään, vaikka vielä ei ollutkaan
helppoa hahmottaa sitä, millaisia seurauksia siitä
tulevaisuudessa koituisi . Ensimmäisten joukossa
nämä vaaratekijät huomasi nuori Lauri Malmi
(myöhemmin aateioituna Ehrenmaim), joka vietti
useita vuosia Venäjällä ja Pietarissa vuodesta 1710
lähtien. Vuosikymmenten kuluessa muodostuneet
suomalaisten käsitykset tästä kehityksestä kiteytti
1700-luvun lopulla Suomen historiankirjoituksen
isäksi kutsuttu H.G. Porthan rukouksessaan, “että

Jumala ohjaisi tsaarin perustamaan uuden pääkau
pungin Konstantinopoliin Mustanmeren rannalle,
jolloin hän jättäisi meidät suomalaiset rauhaan”.
Pietarin kaupunki oli paitsi Venäjän uuden suur-
valta-aseman ja sen Itämeren herruuden näkyvin
osoitin, myös sen tärkeimpiä tukia.356

kunnissaja sen Alaisissa maissa
15.joulukuuta vuonna 1721

lut voimaan. Ja kun Hänen Kuninkaal/inen
!vfajesteettinsa on toa’ennutsen olevan kirjalli
sesti velvoittavan / että ei yksin itseään varten
nöyrällä kunnioituksella ja kiitollisuuclella se-
littää niin isä/unen ja armollinen teko 1 millä
Kaikkein Korkein on halunnut Hänen Kunin
kaallista Majesteettiaan ja koko Valtakuntaa
lempeästi /siunata, vaan myös meitä kaikkia
sen uskollisia alamaisia rohkaista kun nioitta
maan ja ylistämään hyvää Sanomaa 1 sitä ja
saatua onneaja autuutta varten.

Niin on Hänen Kuninkaallinen Majesteet
tinsa hurskaalla auliua’ellaan antanut valmis-
tella tämän yleisen kiitos- ja ylistyssanomapäi
vän /jona me nyt tyytyväisinja iloisin sydämin
ylennämmeja ylistämme Suuren Jumalan ni
meä 1 joka on ilahduttanut jälleen Meidän
rakasta Isänmaatamme niin kallisarvoisella
aarteella. Herra on tehnyt meille suuren teon 1
sen kunniaksi me iloitsemme: hän on muutta
nut valituksemme iloksi.- hän on ottanut pois
meidän kiusamme Ija muuttanut sen iloksi.-
Herra on sytyttänyt lyhtymme ja valaissut pi
meytemme: sen tähden haluamme laulaa ylis
tystä Jumalalle, meidän lohdullemme / sillä
Hän on Meidän suojammeja Meidän armolli
nen Jumalamme. Me rukoilemme häntä uskoi-
lisissa sydämissämme 1 että hän sallisi nyt saa-
vutetu n rauha n olemaan rakkaalle Isän maal
lemmepitkäaikaisenja pysyvän laina edespäin
pitämään isällisen kätensä Hänen Kuninkaal
lisen Majesteettinsa. maidän Kaikkein i-Irniol
lisimman Kuninkaammeyliä Ikruunata hänet
pitkälläja onnekkaalla hallitsemisella Ija siu
nata koko Valtakuntaaja kaikkia sen asukkai
ta hengeiiisellä ja ajaliisella menestyksellä ja
hedelmillä 1 mitkäjalo rauha tuo mukanaan 1
että me aina iloitsisimme Herrassa Ija olisim
me iloiset hänen avustaan: kiittäen häntä koko
sydämestä /ja kertomaan kaikista hänen ihme-
töistään. Sellaisesta ilosta ja onnen toivosta
antakaamme kaikki valistaa ajatuksemme ja
mieiemme korkeuksiin kiitoslauluilamme.- Oi
1urnala, sinua meyiistämme ...

Czaren. af Mufcow,

Rauhasta tiedottaminen kansalle

Ymiia“rrettävistä syistä ei Uudenkaupungin
rauhaajuhlittu Ruotsi-Suomen valtakun nassa
yhtä niittävästija riemuisasti kuin Veniijällä.
Ilmeisesti kaupunkien maistraatit saivat tie-
don inaaherraita aikanaanja asia kuulutettiin
kaup ungeissa, tieto levisi kansalaisten kesku u -

teen nopeasti suusta korvaan -menetelmällä.
Virallinen tieto ei kaikesta päätellen kulkenut
kovinkaan nopeasti, koska vasta 15. 12. 1721
julkaistiin seurakunnissa kuuiutettavaksi 5-
sivuinen ylistys- ja kiitoskiijoitus, jossa kerrot—
tim rauhan solmimisesta ilman vähäisintä
kään mainintaa rauhanehdoista. Teksti on
mahdollisimman sanatarkasti suo meii nettu na
seuraavanlainen:

“ Ylistys- ja kiitoskirjoitus
Siitä Jumalan avulla onnellisesti saavutetusta
RAUHASTA
A/[oskovan Tsaarin kanssa,
Hänen Kuninkaailisen Majesteettinsa armol
lisesta käskystä
I•, uetta vaksi kaikissa Ku ii ingasku ii nan Seura-

.—

, .

‘.. ,

3.
..

. . -

Vasemmalla Uudenkaupungin rauhan kunniaksi laaditun ylistys-ja kiitoskirjoituksen ensimmäinen ja
oikealla viimeinen sivu. Julistus kuulutettiin seurakunnissa 15. joulukuuta 1721. - Kuva Uudenkau
pungin seurakunnan arkistoista.

Sitten kun meillä tähän aikaan kuluvana
vuotena oli syy Ikaikkien muiden kanssa iloita
ja kiittääjumalaa, Kaikkein Korkeinta, siitä
armosta /joka oli osaksemme tullutsen kautta,
että meidän mahtavien vihoilistemme kanssa
oli rakennettu uudelleen ilahduttava rauha.-
hyvä sanoma on edelleen antanut rohkaisuaja
johdatusta Hänen Kuninkaalliselle Majestee
tulleen, meidän Kaikkein Armollisimmalle
Kuninkaallemme, neuvotella ja toimia valta-
kunnan pääsemiseksi ttydellisesti irti pitkäai
kaisesta verisestä sodasta lettä nyt tänä vuonna
/Moskovan Tsaarin kanssa on saatu rauhaja ilo
ljonka me niin sydämellisesti tiedoksi annam
me.

Meidän rukouksemme 1 on ajan kuluessa /
liki 21 vuoden sodan 1 onnistuneen neuvotte
lun avulla saatettu Ija äskettäin ratifioinninja
molem m inp ii olisen vah vistuksen 1 kautta tul-
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Nejstat-Iaivan haaksirikko57
Pietiiri Ipiti Uudenkaupungin rauhaa hy

ym merkittävänä stirvutuksena. Eräs osoitus
tsaarin arvostuksesta rauhaa kohtaan oli laiva
nimeltä “Nejstat”, joka sai nimensä Uuden-
kaupungin mukaan. Laivan kohtalo ei kuiten
kaan ollutparas mahdollinen kuten seuraavas
ta katkelmasta kti) ilmi. Kirje on Nejstat
laivan kapteenin Mis/jukovin kirjoittamaja se
on osoitettu yliamiraali Apraksinille. Kiije on
päivätty 17. marraskuuta 1721.

“Mitä nö)rimmin tiet/otan Teidän Korkeu
dellenne surkeasta epäonnestani, joka on sattu
nut ei muusta kuinjumalan tahdosta; tämän
kuun 9. päivän aamulla länsilounaisen tuulen
vallitessa suuntasimme matkamme kohti Kei
sarillisen Korkeuden satamia Rotterdamissa vas-
tarakennetulla aluksella, joka oli saanut ni
mekseen “Nejstat”. Aamulla kello 8 lähdimme
Bornholmista ja otimme suoran kurssin sopi-
van tuulen vallitessa. Seurasimme reittiä, mut
ta 12. päivänä noin kello 1 0 illallapurjehdim
me karille Saarenmaan lähellä, joka meidän
tajumme mukaan olisipitänyt olla mahdoton-
ta. Emme tienneet missä olimmeja sitten ajat-
telimme että olimme joutuneet tuntematto
malle karille meressä. Aamuun saakka luulim
me että meistä kukaan eipelastu,ja totta on,jos
tämä olisi sattunutpaikalla, joka ei olisi ollut
suojassa länsiluoteesta puhaltavalta tuulelta
äyräilläja maasärkillä, tällöin kukaan meistä
ei olisi pelastunut. Särkät ja äyräät säästivät
meidät kovasta aallokosta, mutta laiva oli ka
rillaja vajaassa tunnissa se vaurioituija vuoto
oli niin voimakas, että neljälläpumpulla, saa-
veillaja ämpäreillä emme voineet hallita sitä.
Liitteenä lähetäl] tiedot millä syvyydellä olem

meja miten kaukana syvästä merestä.
Ilmoitan Teidän Korkeudellenne että kaikki

ihmiset on Jumalan armosta voitu viedä ran
niille ja tarkoitus on mitä pikimmin lähettää
kaksi kolmasosaa heistä Tallinnaan, muttajä
tän kolmanneksen olemaan kanssani täällä kul
jettamaan pois aluksesta pienempiä tarvikkei
ta, joita voidaan kuljettaa pienimmillä aluk
sillaja odotan täällä Teidän Armonne määrä-
ystä. Aluksella olevia painavampia varusteita,
kuten tykkejä, ankkureita, ankkuriköysiä ym.
emme millään nyt voi noutaa, koska meillä ei
lähettyvillä ole suurempia aluksia, ja vaikka
olisikin olisi mahdotonta kuljettaa tavaraa ran
taan koska rannikko on matalaja kivikkoinen.
Mutta toivon että kesällä olisi mahdollista nou
taa varusteita pienillä kuljetusaluksilla. Toi-
von että laiva ei vahingoitu enemmän, sillä se
seisoo tukevasti karilla, se ei siinä luku. Siitä,
voidaanko laiva pelastaa, en voi tiedottaa.

Kaikessa tässä onnettomuudessa en voiju
listaa itseäni syyttömäksija täten liitän lokikir
jan ja päiväkirjan todisteena ja mitä nbrim
min pyydän fl’idän Korkeutenne armollisesti
määräämään tarkastettavaksi kaikkien upsee
reiden, peräniiesten ym. päiväkirjamerkintöjä
ja näiden todisteiden pohjalta Teidän Korkeu
teine voi tehdä armollisen päätöksenne.

Tämä kirjeen johdosta päätettiin laivaa
vartioida rannalla kevääseen asti. Kesällä nou
dettiin tykitja takilat vesistöjä tuntevan pääl
lystön toimesta ja samalla tarkastettiin, voi-
daanko laiva pelastaa. Myöhemmässä tarkas
tuksessa todettiin, että laiva ei enää ollutpelas
tettavissa, koska se oli niin pahoin vaurioitu
1’l ii

7. UUSIKAUPUNKI
RAUHANTEON JÄLKEEN
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7.1. Pakolaisten paluu Ruotsista

156

Venäläisten lähdettyä kaupungista syyskuun 10-
pulla 1721 ja tiedon siitä kantauduttua myös
Ruotsin puolelle alkoivat pakolaiset palata kotiin
Uuteenkaupunkiin. Osa pakolaisista saapui vielä
samana syksynä, mutta suurin osa tiettävästi vasta
seuraavana vuonna. Kaupungin entisiä arvokkaita
harmaahiuksisia mahtimiehiä nähtiin palaavien
pakolaisten joukossa hyvin vähän. Nuoremmasta
km polvesta ehkä noin puolet jäi palaamatta. Jot
kut olivat joutuneet sodan uhreiksi, jotkut men
neet ruotsalaisen kanssa naimisiin ja jotkut muis
ta syistä jääneet emämaahan asumaan. Kuten edel
lä on jo mainittu, vuonna 1722 Uudenkaupungin
koko henkikirjoille pantu väestö oli vain 226
henkeä eli huomattavasti vähemmän kuin 1710-

luvun alussa. Väkiluku alkoi kuitenkin vähitellen
kasvaa ja jo vuonna 1728 henkikirjoissa oli 317
ihmistä. Kyseisenä vuotena porvareita ja porvarien
leskiä oli kaikkiaan 90, joista 32 oli tullut porva
riksi ennen venäläisvaltaa, 9 sen aikana ja loput
rauhan jälkeen. Virkamiesperheitä oli 1 5 ja itsel
lisperheitä 48 eli yhteensä 1 5 3 perhekuntaa.358

Pakolaiset olivat köyhiä palatessaan takai
sin, aivan kuten pakolaiset yleensäkin. Muutamat
harvat olivat onnistuneet rikastumaan matkansa
aikana, tälläisiä onnekkaita olivat mm. Juho Burs
man, Antti Palenius sekä Kustaa ja Antti Riveli.
Useimmat Uuteenkaupunkiin jääneet olivat va
rattomia sota-ajan jälj iltä. Varakkaimman kau
punkiin jääneen kerrottiin olleen porvari Yrjö
Petäksen, joka vuonna 1727 oli 70-vuotias. Hän
oli ollut 40 vuotta porvarina kaupungissa, asunut
U:gissa koko miehityksen ajan ja hänen kerrottiin
“olleen paremmassa varallisuuden tilassa kuin yk
sikään muu tässä kaupungissa”

Ennen vuoden 1721 loppua palasivat myös
kaupungin hallitus ja muut virkamiehet pako-
matkaltaan. Heidän paluunsa tapahtui ainakin en-
nen joulukuun 17. päivää, mutta ilmeisesti jo
kuukautta paria aikaisemmin. Koulumestari Win
ter sai kuitenkin kantaa hallinnollista kuormaa
vuoden loppuun asti, ja tuo aika olikin epäilemät
tä hyvin raskas palaavien pakolaisten majoittami
sen takia. Vasta vuoden 1722 alussa maistraatti
ryhtyi toimiinsa ja samoin tekivät myös kirkolli
set virkamiehet. Virkamiesten keskuudessa tapah
tui joitakin muutoksiakin; kappalainen Salomon
Tumulin, joka pakoaikana oli ollut pakolaisten

sielunpaimenena, palasi heidän kanssaan kotiin
kirkkoherrana ilmeisesti pakolaisten anomuksesta
jo 1 .4. 1 72 1 saadulla kuninkaan valtuuskirj alla.
Tumulin löysi entisen hyvin rakennetun tonttinsa
pahasti tuhoutuneena, sillä venäläiset olivat hävit
täneet siltä kaikki rakennukset lukuunottamatta
tuulimyllyä.36°

Sitä vastoin koko miehitysajan Uudessakau
pungissa papillisia toimia hoitanut Gabriel Sa
lonius sai tyytyä kappalaisen virkaan, johon hänet
kuitenkin kutsuttiin vasta vuonna 1722. Koulu-
mestari Winter jäi myös edelleen pedagoginvir
kaansa, saaden lisäksi rehtorin arvonimen.
Uudessakaupungissa ennen venäläisten tuloa kirk
koherrana toiminut Samuli Hornaeus oli jo Ruot
sissa toiminut Hoim-Kullan seurakunnan kirkko-
herrana ja sai rauhan jälkeen palkinnoksi Eurajoen
“lihavan kirkkoherrakunnan” sekä rovastin ar
von.36’

Uudenkaupungin pormestarina toiminut Jo-
seph Faberman oli kuollut pakolaisaikana vuonna
1720. Hänen tilalleen valittiin marraskuussa 1721
“ahkeraksi ja taitavaksi” mainittu uusikaupun
kilainen raatimies Wilhelm Rancken362,joka van-
fbi virkavalansa seuraavan vuoden heinäkuussa.
Raatimies Nestenius oli kuollut vankina Pietaris
sa ja hänen tilalleen valittiin entinen tulliherra

Juho Frendeen, joka oli pakoaikana ollut verokir
jurina eräässä Ruotsin kihlakunnassa. Uuden por
mestari Ranckenin tilalle porvaristo valitsi raati
mieheksi Matti Paalmanin.363

Tullinhoitajan ja postimestarin toimia alkoi
jälleen hoitaa raatimies Sven Mellenius. Hän ryh
tyi kaikista palanneista virkamiehistä nopeimmin
hoitamaan virkaansa, sillä maaherran tullinkantoa
koskenut käsky tuli Uuteenkaupunkiin joulukuun
13. päivänä, julistettiin kirkossa 17. päivänä ja jo
seuraavana päivänä Mellenius aloitti tullinkan
non.364 Melleniuksen omistama pihapiiri oli venä
läisaikana tuhoutunut melko pahasti, lähes kaikki
ulkorakennukset oli hävitetty, niiden joukossa
puolet tuulimyllystä.365

Isonvihan ja viimeistään rauhanneuvottelu
rakennusten rakentamisen aikana kaupunkilaisten
aineellinen omaisuus oli joutunut äärettömän se-
kasortoiseen tilaan. Sotapaosta takaisin palanneen
maistraatin ensi huolena olikin luettelon tekemi
nen kaikista niistä rakennuksista, jotka oli siirret

varaa, jonka pakeneva porvaristo oli jättänyt ko
teihinsa. Ihmeellistä kyllä sekin saatiin suurelta
osin takaisin oikeille omistajille. Talonvartijat ja
naapurit olivat ottaneet omaisuutta haltuunsa ja
he tekivät sitten tiliä tavaroiden oikeille omista-
jille. Esimerkkiä tässäkin asiassa antoi koulumes
tari Winter, joka oli ottanut talteen vangiksi vie-
dyn raatimies Nesteniuksen omaisuutta, mm. pa
rikymmentä tynnyriä rukiita, pellavia, kaloja jne.
Monia esineitä löydettiin myös jälkeenpäin siivot
taessa niitä tupia, joissa sotaväkeä oli asustanut.
Eräässäkin tuvassa todettiin “likaisuuden joukos
sa” olleen lattialla penkin alla sepän alasin ja
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Kappalainen GabrielSaloniuksen käsia1aniyte Uudenkaupungin seurakunnan kirjoista. Rauhan solmi
mispäivänä 30. 8. 1 721 on merkintä porvari OlofLaiskan pojan Mathiaksen kasteesta.

ty paikoiltaan. Tämä tapahtui maistraatin ensim
mäisessä sodan jälkeen pidetyssä istunnossa tam
mikuun 29. päivänä 1722. Koulumestari Winte
rin avulla tästä vaikeasta työstä selvittiin varsin
hyvin, sillä hän oli laittanut kaikki muutokset
mahdollisimman tarkasti muistiin. Ainoastaan
Yrjö Petäksen riihistä ei saatu varmaa selkoa,
koska hän oli ottanut rakennusaineita sekä omista
että Kustaa Rivellin aikaisemmista riihistä. Myös
tulisijojen omistusoikeuksista syntyi vaikeita oi
keusjuttuja, kun kukaan ei voinut varmuudella
todistaa, mistä pesästä mikin tuli oli otettu.366

Vielä vaikeampaa oli löytää sitä irtainta ta
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myöhemmin oikein tarkkaan siivottaessa löytyi
vielä sepän pajavasara. Missään ei yllättävää kyllä
mainita, että sotaväen lähtiessä kaupungista yksi-
tyistä omaisuutta olisi joutunut hukkateille.367

Rauhansopimuksen jälkeenkään ei tilanne
Uudessakaupungissa heti normalisoitunut.
Uusikaupunki ei ollut maksanut lainkaan raha-
kontribuutiota vuodelta 1721 ja siksi pelättiin,
että Ruotsin hallitus alkaisi sitä keräämään “vä
hemmän armahtavaisena kuin vihollinen”(!). Tä
hän pelkoon oli syytäkin, sillä jälleen uusi rasitus
kohtasi kaupunkia Venäjältä palaavien ruotsalais
ten upseerien ja sotamiesten muodossa. He ke
rääntyivät rauhanteon jälkeen Turkuun ja muihin
rannikkokaupunkeihin odottamaan pääsyä meren
yli Ruotsiin. Niinpä Uudessakaupungissakin oli
talven 1 72 1 -22 majoitettuna useita ruotsalaisia
upseereita. 368

Nämä Uudessakaupungissa oleskelleet up
seerit olivat varsin vaativaista väkeä eivätkä he
ilmeisesti olleet kovin tyytyväisiä oloonsa, koska
elintarvikkeita oli edelleen vaikea saada. Uuden-
kaupungin porvaristolla oli tuskin itselläänkään
vielä kaikki asiat järjestettyinä, mutta siitä huoli-
matta upseerit tekivät jatkuvasti valituksia maa-
herralle. Turun maaherra määräsi jo maaliskuussa
1722 muutamia porvareita ryhtymään ruokakaup
piaiksi, koska upseerit olivat valittaneet tuoreen
lihan, kalan ja muiden tavaroiden puutetta. Maa-
herran määräyksen johdosta seitsemän porvaria
lähetettiin kaupungin maistraatin eteen ja heidät
määrättiin elintarvikekauppiaiksi. Porvarit olivat
aluksi tätä vastaan, mutta kuultuaan maaherran

Uudessakaupungissa suoritettiin vuoden 1723 ke
säkuussa virallinen tarkastus kaupungin isonvihan
aikana kärsimistä vahingoista. Tarkastuksen suo-
ritti Vehmaan ja Ala-Satakunnan kihla
kunnantuomari Magnus maaherran
puolesta ja valvonnassa. Tarkastuksen tulokset ker
toivat seuraavaa: kaupunki oli vuoteen 1 7 1 5 men
nessä menettänyt merivahinkojen ja vihollisen toi-
mien takia laivoja ja lasteja 1 1 3 800 riikintaalarin
arvosta. Nordstedt on laskenut erikseen kaikki

uhkauksen lähettää muuten paikkakunnalle venä
läisiä kaupustelijoita, he pitivät parhaana ryhtyä
itse toimeen ulkopuolisten keinottelijoiden paik
kakunnalle pääsyn estämiseksi. Porvarit ehdotti-
vat myös, että upseerit sijoitettaisiin maaseudulle
parempien tilojen ja elintarvikkeiden suuremman
määrän vuoksi, mutta tällaista ehdotusta ei otettu
lainkaan huomioon.369

Viikkoa myöhemmin upseerit taas valitti-
vat, että heiltä kiskotaan liian korkeita hintoja
ruokatavaroista. Tämän vuoksi maistraatti porva
riston pyynnöstä määräsi ruokatarvikkeille kun-
teät hinnat. Huhtikuun alussa upseerit valittivat
polttopuiden puutetta ja porvaristo määrättiin nii
tä hankkimaan. Vihdoin huhtikuun 24. päivänä
luettiin porvaristolle ilosanoma, jonka mukaan
ruotsalaiset vieraat lähtisivät pois. Maaherra vaati
kirjeessään maistraattia ryhtymään toimiin, jotta
Tukholmaan keväällä lähtevä porvaristo veisi aluk
sillaan mainitut upseerit ja muut vankeudesta
päässeet henkilöt Ruotsiin joko ilmaiseksi tai niin
huokeasti kuin suinkin. Ne neljä porvaria, jotka
olivat onnistuneet saamaan itselleen aluksia, epäi
livät tyytyisivätkö upseerit niin pieniin muka-
vuuksiin kuin heidän puuastioilla puoliväliin mas
toja lastatut aluksensa tarjosivat. Upseerien edus
tajat, kapteeniluutnantti Christoffer Engelholm,
luutnantit Anders Holmberg ja Sundahl sekä vän
rikki Johan Tigerskiöld lupasivat tyytyä, ja lisäksi
sovittiin kunkin upseerin maksavan omasta puo
lestaan 1 taalaria 28 äyriä hopearahaa ja jokaisen
renkinsä ja sotamiehensä puolesta 30 äyriä.37°

menetykset vuosittain, ja suurin yksittäinen me-
netys oli 15 000 taalaria vuonna 1714. Tarkastus
huomioi myös Ruotsin puolelle paenneiden kau
punkilaisten kurjan tilanteen, useiden koko omai
suus oli tuhoutunut venäläisten hävitettyä Ruot
sin rannikkoja. Varsinkin useat Norrköpingissä
asuneet pakolaiset olivat menettäneet kaiken omai
suutensa vuonna 1 7 1 9. Kaupunkilaisten palattua
takaisin rauhan solmimisen jälkeen huomattiin
kaupungin raunioituneen sodan aikana niin pa

hasti, että 85 taloa (=pihapiiriä tai tonttia) oli
aivan autioina, 72 taloa suurimmalta osalta hävi
tettynä ja ainoastaan 24 taloa suurinpiirtein käyt
tökelpoisia. Raatihuone oli tarkastuksen mukaan
perinpohjin hävitetty, joskin on syytä muistaa,
että se lienee ollut suhteellisen huonossa kunnossa
jo ennen venäläisten tuloa. Raatihuoneen lisäksi
kaupungin muut julkiset rakennukset, kuten tul-
lituvat, myllytalo sekä kaupungin portit ja aidat
oli kaikki perinpohjin hävitetty.372

Kihlakunnantuomari Nordstedtin tarkas
tuksen mukaan esimerkiksi kaupunkiin isonvihan
ajaksi jäänyt lukkari Lentz oli menettänyt kaikki
tonttinsa rakennukset, tarkastuksen mukaan ve
näläiset olivat vieneet ne pois ja käyttäneet kaikki
polttopuina. Raatimies Heikki (Henrich) Neste-
niuksen tontti oli ollut erittäin hyvin ja täyteen
rakennettu venäläisten tullessa, mutta Nesteniuk
sen pidättämisen ja vangiksi viemisen jälkeen koko
pihapiiri oli tuhottu venäläisten toimesta, ainakin
13 (?!) rakennusta oli hävitetty kokonaan. Myös
eri paikassa sijainneet Nesteniuksen perillisten
talot oli tuhottu täysin, mitään ei ollut jäänyt
jäljelle. Ruotsiin paenneen pormestari Faberma
nin talosta venäläiset olivat kuljettaneet pois kak
si riihtä, kaksi latoa, ranta-aitan ja tuulimyllyn.
Fabermanin tontin mainittiin olleen aiemmin hy

ym rakennetun, mutta tarkastuksen aikaan se oli
pahasti tuhoutunut ja sitä häiritsi “vieras” talo,
joka tontille oli rakennettu. Faberman omisti Uu
dessakaupungissa myös Salmen kartanon, mutta
sen vahingoista ei ole tietoja. Ilmeisesti osa luette
lossa mainituista hävitetyistä rakennuksista oli
sijainnut kartanon alueella. Tiettävästi eräs har
voista ilman mitään vaurioita säilyneistä taloista
ja tonteista kuului koulumestari Johannes Winte
rille, ja toinen kaupunginpalvelija Kustaa Silckel
le.373

Tarkastuksen mukaan viholliset olivat täyt
täneet kaupungin sataman laivahylyillä ja suurilla
kivillä ja tästä aiheutui kaupungille sangen suuria
kustannuksia ennen kuin satamaa edes jossain
määrin voitiin käyttää. Lisäksi kaikki ranta-aitat
molemmin puolin Kaupunginlahtea oli poltettu.
Kaupungin 1 37 tynnyrinalan (67 ,7 hehtaarin) pel
tomaan ympärillä ei ollut mitään aitaa, vaan riihet
ja ladot oli poltettu. Pellot täällä majaileva sotavä
ki oli kasarmeja ja leivinuuneja rakentamalla sekä
valleja luomalla suurelta osalta tehnyt kelvotto
miksi kuoppia kaivamalla ja siirtämällä maata
muualle. Tästä syystä ja myös rauhanneuvottelu
rakennuksia varten oli useimmat kaupungin
leivinuuneista revitty. Nekin 24 taloa, joita kat
sastusmiehet olivat pitäneet melko hyvin säi

7.2. Kaupungin kärsimät vahingot
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Venäläisen sotilasosaston leiri Uudenkaupungin pohjoispuolella. Kuvassa näkyy myös venäläisten kau
pungista siirtämiä taloja. - Piirros OJ.
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lyneinä, olivat joutuneet siirretyiksi muille pai
koille ja toisaalta selvästi muutetuiksi, niin että
asukkaiden oli aluksi ollut vaikea tulla niissä toi-

374

Kaupungin porvareiden kärsimistä, merenkul
kuun liittyvistä vahingoista on olemassa tietoja
vain vuosilta 17 14-1 5 . Tämä selittyy mahdolli
sesti osittain sillä, että venäläisten tulon jälkeen
merenkulkua ei juurikaan kyetty harjoittamaan.
Aiemmissa luvuissa kuvatun, Norrköpingiin hä
vinneen orpopojan isän Martti Heikinpoika Hor
koin alus oli vuonna 1714 joutunut Kumiingen
lähellä venäläisten polttamaksi, mistä laskettiin
koituneen yhteensä 3000 riikintaalarin menetys.
Samana vuonna myös Matti Hakullan alus poltet
tim, jolloin vahingot jäivät 1500 taalariin. Kysei
sen vuoden suurin menetys koitui raatimies Nes
teniuksen osalle. Hänen täyteen pakolaisia ja hei-
dän tarvikkeitaan lastattu aluksensa joutui venä
läisten haltuun ja kaikkiaan kuusitoista henkeä
joutui venäläisten vangeiksi, joukossa myös Nes
tenius ja tämän vaimo. Aluksen ja tavaroiden
menetyksestä laskettiin koituneen 1 5 000 riikin
taalarin vahinko . Itse Uudessakaupungissa venä
läiset takavarikoivat porvari Petäksen lasteineen
5000 taalarin arvoisen aluksen.375

Vuoden 1 7 1 5 rahalliset menetykset olivat
yhteensä 5 100 riikintaalaria eli jo pienemmät kuin
edellisenä vuotena. Tämä johtui varmasti meren-
kulun hiljentymisestä ja venäläismiehityksestä.
Eräs nimeltä mainitsematon porvari (mahdollises
ti aiemmin mainittu Hezekiel Austrell) oli Ah-
venanmaalla menettänyt täyteenlastatun aluksen
miehistöineen, mikä arvioitiin 2500 taalarin ar
voiseksi. Porvari Juho Riimannilta venäläiset oli-
vat ryöstäneet koko tämän köysivaraston, mitä
Riman koetti ilmeisesti vielä sodan jälkeenkin
saada perityksi takaisin venäläisiltä. Köysivarasto
oli arvoltaan 300 taalaria.376

Raatihuoneesta ei ollut muuta merkkiä kuin
nurkkakivet, minkä vuoksi raastuvanistunnot pi
dettiin rauhan tultua pitkät ajat pormestarin ko
tona. Arresti (pidätys)- ja vankihuone olivat niin
ikään hävinneet ja vankihuoneena alettiin käyttää
venäläisten vahtihuonetta Wasaborgin tontilla,
kunnes loppuvuonna 1725 saatiin rakennettua 1
arresti- ra 2 vankihuonetta. Käsimyllyhuone, joka
oli nykyisten Alisenkadun ja Rauhankadun kul
mauksessa, saatiin korjauttamalla jonkinlaiseen
kuntoon muutamiksi vuosiksi eteenpäin. Tullitu

vat ja tulliportit Itätullissa ja meripuomin koh
dalla olivat teillä tietymättömillä ja tullinkantoa
toimitettiin pitkän aikaa rauhan jälkeen tulliher
rojen kotona. Tullihakuli oli poltettu ja samoin
tullipuomi meritullissa oli mennyttä. Puomi ja
sen kannattimet tehtiin uudelleen porvariston
vuonna 1725 tuomista tarvikkeista ja lukko sekä\
ketjut ostettiin rahoilla, jotka saatiin myymällä
porvari Akseli Kainun vaimon “koinraiskaama
punainen hame rikkinäisine polmets-uuma ha
meineen”. Kaupunginpalvelija Kustaa Sikke oli
ottanut nämä hameet kaupungin huostaan venä
läisvallan aikana, kun kaupunki kustansi naisen
Seilin mielisairaalaan. Puomin luona oleva silta oli
myös huonossa kunnossa ja se oli tehtävä uudes
taan.377

Kadut olivat huonossa kunnossa, katusillat
mädänneet ja katuojat kasvaneet umpeen. Saman-
laisessa kunnossa oli maantiekin. Silta “Ruokolan
puron yli tiellä Kalasalmea päin eli ns. Hallunsil
ta” oli rakennettava uudestaan ja siihen käytettiin
niitä hylkypuita, jotka makasivat ristiin rastiin
Kaupunginlahden rannoilla.378

Kirkko oli joutunut myös kokemaan kovia,
kuten edellä on kerrottu. Se oli tosin saanut venä
läisvallan aikana uuden paanukaton, mutta länti
sen päädyn lautaosa oli pahasti pullistunut ulos ja
kirkon sisustus osittain turmeltunut. Kiviaita
kirkkopihan ympärillä oli hajoitettu maan tasalle.
Kellotapuli kaipasi myös korjausta, ennen kuin
siihen jälleen ripustettiin Antti Paleniuksen Ruot
sista takaisin tuomat kellot raastuvan ison ja pik
kukellon sijaan, joita miehityksen aikana oli käy-
tetty kirkon kelloina. Nyt pienempi niistä sijoi
tettiin entiseen tarkoitukseensa torille, kun isom
paa edelleen käytettiin aamu- ja iltasoittoon, jotka
tapahtuivat kello 4 aamulla ja kello 7 illalla.
Kirkon irtain tavara oli sitä vastoin hyvin säily
nyt, vieläpä lisääntynytkin. Maaseurakunnan torp
parit olivat lahjoittaneet kauniin karhuntaljan ah-
tarimatoksi ja koulumestari Winter ja hänen tyt
tärens.ä useita alttari- ja kalkkipeittoja. Ainoas
taan kirkon hopeinen kalkki oli poissa, se oli
luovutettu rahan puuttuessa pantiksi Laitilan kirk
koherralle tämän nähtyä vaivaa kirkon korjaustöi
den aikana. Tämän menoerän kirkko kykeni kan
tamaan, sillä kirkon kassaan oli Winterin aikana
kertynyt säästöä 87 1 taalaria 1 5 äyriä, vaikka
kirkon katto oli paanutettu ja kirkon irtaimiston
takaisin tuomisesta maksettu 18 taalaria sekä lii-

navaatteiden korjauksesta Ruotsissa 42 taalaria.
Kirkon suureen säästöön oli vaikuttanut se 426
taalarin 30 äyrin lahjoitus, jonka ruotsalaiset rau
hanneuvottelijat olivat lähtiessään antaneet kir
kolle .39

Pappilan rakennukset olivat huonossa kun-
nossa ja kirkkoherran peltojen oli annettu ruo
hoittua ja ojat oli täytetty kivillä ja soralla, kun
peltoja oli käytetty sotaväen harjoituskenttänä.
Nordstedtin tekemän virallisen tarkastuksen mu
kaan venäläiset olivat kuljettaneet pois pappilan
riihen, ladon ja ranta-aitan, ja muutkin tonttiin
kuuluviksi lasketut rakennukset olivat pahoin vau—
rioituneet. Avustusvaroin jotain pystyttiin kui
tenkin korj aamaan .

380 Porvareiden ranta-aitat oli -

vat enimmäkseen hävitetty, samon kuin niiden
sillat, joihin alukset oli ollut tapana kiinnittää
niitä lastattaessa. Toisaalta siltoja ei heti tarvittu,
sillä aluksia ei vuonna 1721 ollut ainoatakaan.
Seuraavana vuonna niitä oli jo kuusi ja nämä
alukset omistivat raatimies Juho Bursman, porva
rit Juha Riiman, Juho Calander, Matti Paju (Wid
man), Elias Riihiranta ja Antti Gladman.38’

Uudenkaupungin kokemat monet vaikeudet
tulevat hyvin esille henkikirjojen avulla. Uudessa-
kaupungissa oli 1 670-luvulla ollut enimmillään

noin 1 200 asukasta, joista henkikirjoitettuna vä
hän yli 500. Vuosisadan lopulla kaupunkia oli jo
koetellut kaksi tulipaloa ja nälänhätä, ja henkikir
joihin merkitty väkiluku oli laskenut 375:een
vuonna 1699. Tästä se nousi vielä hieman ollen
430 vuonna 1706. Yleisesti käytetyn laskutavan
mukaan Uudessakaupungissa olisi tuolloin ollut
kaikkiaan noin 900 asukasta, sillä vain noin 40 %
kaupungin todellisista asukkaista katsotaan mer
kityn henkikirjoihin. Isonvihan kynnyksellä vuon
na 1713 henkikirjoitettua väestöä oli enää 246.
Seuraava tilasto löytyy epäsäännöllisten olojen ta
kia vasta vuodelta 1722, jolloin luku oli 226.
Tähän lukuun ilmeisesti sisältyvät sekä kaupun
kun venäläismiehityksen ajaksi jääneet ihmiset
että Ruotsista jo palanneet pakolaiset, joten isovi
han vaikutukset ovat todella tuntuneet uusikau
punkilaisten keskuudessa. Rauhan solmimisen jäi-
keen väkiluku nousi hitaasti, ja vasta vuonna 1736
saavutettiin vuosisadan alun lukemat eli 440 hen
kikirjoitettua ihmistä. 1 670-luvun huippuluke
mia ei saavutettu noin 70:een vuoteen, joten yk
sistään näistäkin luvuistasaa jonkinlaisen käsityk
sen isonvihan antamasta iskusta Uudenkaupungin
aiemmin ripeästi kehittyneelle yhteisölle.382
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Kartta Uudestakaupungista rauhan solmimisen ajoilta. Kartta onpainettu vuonna 1750 Saksassaja se
on “väärinpäin” (eteläylhäällä). Merkkien selitykset: 1. Rauhanneuvottelutalo 2. Jakob Brucen asunto
3. Heinrich Ostermanin asunto 4. Johan Lillienstedtin asunto 5. Otto Reinhold Strömfeltin asunto 6.
Venäläisten kanslia 7. Ruotsalaisten kanslia 8. Venäläisten päävahti 9. Kirkko 10. Venäläinen puoti
tavaroineen 1 1. Kesätie Turkuun 12. Talvitie Turkuun 13. Kukkuloita, joille Venäjän armeija rakensi
varustuksiaja valleja isonvihan aikana 14. Kaksi kellotornia. - Kartta Kaukovalta 1 1961.
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Uudenkaupungin porvarit tekivät rauhan jäi-
keen kuninkaalle anomuksen verovapaudesta jok
sikin aikaa. Anomus allekirjoitettiin raastuvan
kokouksessa toukokuussa 1722 ja lähetettiin sen
jälkeen Tukholmaan. Vastausta ei kuitenkaan kuu-
lunut ja porvarit valitsivat vuoden 1723 vaitiopäi
ville kaupungin edustajaksi pormestari Rancke
nin, jonka uskottiin osaavan hoitaa asian parhaalla
mahdoilisella tavalla. Kun Rancken sitten joulu-
kuussa 1723 palasi valtiopäiviltä Uuteenkaupun
kun, hänellä oli mukanaan kuningas Fredrikin
lokakuussa 1723 allekirjoittama vastaus Uuden-
kaupungin porvarien esittämään anomukseen.
Kuningas myönsi Uudenkaupungin kärsimien
monien vahinkojen, mm. vuosien 1685 ja 1690
tulipalojen takia kaupungille kahdeksan vapaa-
vuotta, joiden laskeminen aloitettiin vuodesta
1722. Porttitullit, sekä alkoholin ja tupakan
myyntimääriin liittynyt valmistevero jouduttiin
kuitenkin maksamaan muusta verovapaudesta
huolimatta. Tämän vapaavuosimäärän perusteella
Uusikaupunki oli isonvihan jälkeen ilmeisen huo
nossa kunnossa, sillä esimerkiksi Pori sai samoihin
aikoihin vain kolme vapaavuotta ja Rauma nel

Vaikka asiat näyttivätkin kehittyvän hyvin
tuon kuninkaan määräyksen ansiosta, vaikeuksia
oli silti vielä tulossa. Pormestari Ranckenin val
tiopäiväkorvauksista syntyi kiistaa, minkä lisäksi
valtionkonttori alkoi vaatia Uudeltakaupungiita
tiettyjä veroluonteisia maksuja kuninkaan rnää
räysten vastaisesti. Läänin maaherrakin suuttui
asiasta kaupungin porvareille ja lopulta näitä lait-
tomiksi tulkittuja veroja jouduttiinkin maksa-
maan. Uusi yllätys tuli vuonna 1725, kun ku
ningas lähetti selvityksen aikaisempaan vapaavuo
simääräykseensä. Tarkennuksen mukaan vero-
vapaus koski vihollisen polttamissa ja muuten
hävittämissä kaupungeissa vain sellaisia henkilöitä,
jotka olivat joutuneet kärsimään vahinkoa. Tämä
tarkennus sulki verovapauden ulkopuolelle henk i -

löt, jotka olivat myöhemmin muuttaneet kysei
siin kaupunkeihin ja tällaiset henkilöt joutuisivat
maksamaan kaikki verot ja kontribuutiot myös
vapaavuosien ajalta. Uudenkaupungin maistraatti
oli asiasta hyvin epätietoinen, tulihan mm. pako-
laisten kohdalla paljon epäselvyyksiä. Asiat kui
tenkin hoidettiin maistraatin parhaaksi katsomal

la tavalla mahdollisimman vähin maksuin, ja il
meisesti maaherrakin siihen lopulta tyytyi.384

Vaikka viranomaisille siis sattui kaikenlai
sia erehdyksiä ja maksuja perittiin välillä liikaa-
km, niin verovapauden päättymisen he kyllä muis
tivat erittäin hyvin. Valtionkonttorilta tuli maa-
herran kautta muistutus jo hyvissä ajoin vuoden
1729 toukokuussa, että vuosi 1730 olisi viimei
nen vapausvuosi. Sen sijaan liikaa perittyjä mak
suja Uudenkaupungin maistraatti joutui hake
maan takaisin paljon pidempään, ja tiettävästi
vasta vuonna 1737 eli noin viidentoista vuoden
kuluttua saatiin takaisin osa niistä veroista, joita
vastoin lakia ja lupauksia oli kannettu juuri sinä
aikana, jolloin sodan haavat vielä kipeimmin kir
velivät. Tiettävästi kaupungin sietokyky oli rau
han jälkeisinä vuosina niin tiukalla, että ihmiset
ilmeisen vakavissaan harkitsivat jopa kaupunki-
oikeuksien peruuttamista. Kaikesta kuitenkin sel
vittiin ja Uusikaupunki säilyi kaupunkina vai-
keista ajoista huolimatta.385

Uudenkaupungin satomäärät nousivat ent-
täin suotuisasti 1720-luvulta lähtien. Muissa Suo-
men kaupungeissa sato nousi henkikinjoitettua
asukasta kohti korkeintaan runsaaseen tynnyniin,
mutta Uudessakaupungissa vastaava luku oli mel
kein kaksi. Suuri osa sadosta käytettiin oluenpa
noon ja viinanpolttoon. Kaupungin porvarien kun-
nostus maanomistukseen kasvo i selvästi isonvihan
jälkeen. Karjan määrästä on Uudenkaupungin
osalta säilynyt tietoja vuodelta 1723. Tuolloin
kaupungissa oli 41 hevosta, 91 lehmää, 12 sikaa,
41 lammasta ja 30 vuohta. Kun Uudessakaupun
gissa oli tuolloin 105 perhekuntaa, keskimäärin
lähes joka taloudessa oli lehmä. Keskiarvo ei kui
tenkaan pidä täysin yhtä todellisuuden kanssa,
sillä kaupungissa oli myös kahden hevosen ja jopa
3-4 lehmän omistajia.387

Uudenkaupungin porvarit olivat ennen so
taa kulkeneet Tukhomassa ja Saksan-matkoillaan
Rostockissa asti, joskaan aluksista ei ole säilynyt
mitään luetteloja. Sota-aika kuitenkin merkitsi
kaupunkien oman merenkulun lähes täydellistä
katkeamista. Osan aluksistaan kaupungit menet
tivät kruunun kuljetuksiin ennen isovihaa, osa
poltettiin isovihan aikana. Rauha muutti Itäme
ren kauppayhteyksiä Venäjän tultua toden teolla
mukaan kaupankäyntiin, ja heti rauhan jälkeen jo

Uusikaupunki sodan jälkeen
Hyvin inielenkiin toisen ajankii van iso n vi-

han jälkeiseltä ajalta tarjoaa KA. Cajanderin
vuonna 1888 laatima selvitys Uudenkaupun
gin oloista.386 Vuonna 1723 olivat Ruotsin
valtiopäivät päättäneet nimetä kaksi erillistä
tutkijakoiniteaa selvittämään Suomen oloja ja
tilannetta isonvihanjälkeen. Toista eli ns. Iän-
tistä tutkimuskomissiotajohti vapaaherra Ger
m und Cederhielm. Vehmaan kihlakunnan olo-
ja tutkiessaan komissio asui hetken aikaa
Uudessakaupungissa. Tätä varten varustau
duttiin Uudessakaupungissa m o n in tavoin, jois
ta seuraavassa lisää.

Varsinaiset istunnot alkoivat 18.7.1724.
Jo kesäkuun 9. päivänä oli maaherralta tullut
käskj’ hankkia ruokaa ja majoitus vieraille.
Uudenkaupunginporvarit ilmaisivat heti tyyty
mättömyyttään, koska kokivat tämän raskaak
si rasitukseksi. Asuntojen hankkimisessa tuli
ensimmäinen ongelma, koska vain pari vuotta
aikaisemmin yli puolet kaupungin taloista oli
ollut hävitettyinä maan tasalle. Tilaa kuiten
km lö)’tyi asukkaiden kodeista.

Maistraatti määräsi asukkaat siivoamaan
vieraille tarkoitetut huoneet. iihän oli todella
tarvetta, sillä eräässäkin talossa oli likaa ja
inultaa niin paljon, että sitä piti lapioida pois.
Asukkaiden piti varustaa vieraille tarkoitetut
huoneet pöydällä, tuoleilla ja vuodevaatteilla.
Erityisesti määrättiin, että myös tyynyn päälli
seksipiti laittaajotain. Kaupungissa ei kuiten
kaan ollut tarpeeksi vuodevaatteita ja niinpä

syksyllä 1721 moniin Suomen satamiin saapui
myös hollantilaisia ja englantilaisia kauppa-aluk
sia. Uudellakaupungilla oli venoluetteloiden mu
kaan 27 alusta jo vuonna 1723, mikä oli alusten
määrän mukaan laskettuna toiseksi suurin luku
koko Suomessa. Kaupungin porvarien Saksan-mat
kat pääsivät toden teolla vauhtiin 1720-luvun
lopulla. Matkojen merkitys lisääntyi koko ajan ja
Uudestakaupungista punjehti vuosittain panikym
mentä ponvaria Itämeren etelärannikolle ennen
pikkuvihan alkua eli 1 740-lukua. Uudenkaupun
gin tärkeimpiä vientitavaroita olivat teuraskanja,
kala, vuodat, nahat sekä alueen enikoistuotteina
tehdyt puuesineet ja -astiat ja muu puutavara,
lehtenit, laudat, halot ym.388

Uudessakaupungissa valiteltiin monasti

raatimies Paalman kävi kaikkien luona otta
massa lakanoiden ja muiden sänkyvaateiden
inäärätylös, jotta puuttuvat tarvikkeet voitiin
tilata Turusta.

Maistraatti oli jo pari viikkoa ennen is
tuntojen alkamista pyytänyt maaherraa mää
räämään maalaiset tuomaan Uuteenkaupun
kun lihaaja kalaa sekä muita ruokatavaroita,
koska niitä ei kaupungissa muuten olisi riittä
västi. Tämän lisäksi porvarit Juha Riiman,
Elias Käkölä, Yrjö Ylleen sekäjuho Wikmanin
vaimo saivat tehtäväkseen polttaa niin paljon
viinaa ku in tu tkim usko m issio i herrat kau
pungissa ollessaan ryyppäisivät. Viinaan tar
vittava vilja saatiin Turusta. Olutta Uudessa-
kaupungissa näytti jatkuvasti vaikeinakin ai
koina riittäneen, joten sitä ei tarvinnut hank
kia mistään lisää.

Ruoanlaittajaksi maistraatti valitsiporva
ri j’vlatti Uzellin vaimon, joka oli tunnettu
hyvästä ruoanlaittotaidostaan. Mausteet ym.
lisätarpeet haettiinjälleen Turusta, koska niitä
ei Tukholmasta enää näin lyhyellä varoitus-
ajalla olisi ennätetty hakea. Kestikievari Erkki
Olkysen vaimon käskettiin pitää huoneensa
siivottuina sekä tarjoamaan arvoisille vieraille
kaikkea mitä nämä halusivat. Viimeisenä maist-
raatti kielsi kaupungin porvareita kiskomasta
vierailta liian korkeita hintoja, mistä ehkä
toisaalta paljastuu vierailun tuoneen jotain
positiivista Uudenkaupungin asukkaillekin.

asuintilojen puutetta ja huoneiden pienuutta. Kau
pungin porvarit ilmoittivat maksusta kykenevän
sä majoittamaan palaavia pakolaisia, vaikka toi-
sessa yhteydessä valittivat kaupunkinsa tuhoa, ta
lojen katoamista ja siirtelyä asuinkelvottomiin
paikkoihin. Tonttiäyrien perusteella anvioituna
asumistilanne oli olennaisesti kohentunut jo vuo
teen 1723 mennessä. Sodan aikanakaan kiinteistö-
kaupat eivät olleet täysin pysähdyksissä, sillä rau
hantulon jälkeen Uudessakaupungissakin haettiin
lainhuudatuksia joillekin sodan aikana tehdyille
kaupoille. Kotimaan kiinteistöt olivat vaihtaneet
omistajaa myös pakolaisten keskuudessa. Uuden-
kaupungin tonttimäärä säilyi koko 1720-luvun
samana eli 158:na. Vuoden 1723 jälkeen korjattu-
jen asuinrakennusten määrä nousi 120:sta vuoden

7.3. Kaupunki elpyy vähitellen
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1730 143:een, eli seitsemässä vuodessa asumatto
mien tonttieri määrä laski 38:sta 15:een. Keski-
määräisestä uusikaupunkilaisesta porvaristalosta
käy esimerkkinä vuonna 1727 lainhuudatettu 320
kuparitaalarin talo, joka käsitti pakarituvan, ka
marin ilman lattiaa ja uunia, holvatun kellarin,
saunan ja tontin.389

Uusikaupunki oli yksi niistä Suomen 13:sta
kaupungista, jotka rakennuttivat raatihuoneen
ison- ja pikkuvihan välisenä aikana. Uuden raati
huoneen rakentamisesta ei tiettävästi ollut vas-
tuussa kukaan yksittäinen rakennusmestari, vaan
työstä huolehtivat muutamat rakentamiseen pe
rehtyneet porvarit. Rakentamisen aloittamista
suunniteltiin jo varhain 1 720-luvulla. Varojen
puutteen ja muiden ongelmien takia työt kuiten
km viivästyivät, ja maistraatti ja raastuvanoikeus
j outuivat vuosikausia kokoontumaan vuokratilois
sa, kunnes porvariston varat ja keräyksillä hanki-
tut tulot riittivät töiden aloittamiseen. Uusi raati

huone valmistui vuonna 1730 ja sen pituus oli
12,6 metriä, leveys 7,9 metriä ja korkeus 5,9
metriä räystääseen asti. Kaksikerroksisen raken
nuksen yläkerrassa olivat sali, arkisto, veronkanto
huone sekä eteinen. Alakerrassa oli varastohuone,
vartiohuone ja kamari. Koko rakennuksen säteri
katto oli paanuilla katettu ja eteläpäädyssä oli
torni.390

Tämän julkisen rakennuksen eli raatihuo
neen kohtalosta voi tehdä johtopäätöksiä kaupun
gin tilasta. Koska rakentaminen kesti kymmeni
sen vuotta, rahaa ei ilmeisesti ollut heti tarpeeksi.
Rakennuksesta tuli toisaalta valmistuttuaan mel
ko komea, mikä kertoo jo varallisuustason selvästä
noususta 1730-luvulle tultaessa. Myös kaupan-
käynnin aloittaminen ja muut merkit viittaavat
siihen, että isostavihasta kyllä Uudessakaupungis
sakin toivuttiin, mutta että tuo toipuminen vei
pitkän ajan.

8. UUDENKAUPUNGIN RAUHAN
MUISTO
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Uudenkaupungin rauhasta säilyneiden mitalien
määrä on suuri. Venäläisten lyöttämiä mitaleja on
ainakin kymmenen erilaista ja ruotsalaisia neljä.
Rauhan mitaleiden sanonnat puhuvat “seitsen
vuotisen tuhotulvan hillitsemisestä” , “siunatusta
rauhasta” , “onnellisen rauhan varttumisesta” ja
“raudan kirkastamisesta kyntämällä”, tietenkään
Pietari Suuren nimeä ja mainetta unohtamatta.
Myös Ruotsin kuningas Fredrik 1 on monen mita

lin aiheena. Varmasti mielenkiintoisin on suurim
man venäläisen mitalin kuvasivu, jossa myrskyistä
merta purjehtiva Noakin arkin tapainen suuri alus
Uudenkaupungin “rauhantaloa” esittävine kansi-
rakenteineen purjehtii turvaiseen rauhan satamaan.
Taustalla hohtava sateenkaari yhdistää Pietarin ja
Tukholman - siis idän ja lännen - ikuiseen rauhaan
ja oman aikansa rauhalliseen rinnakkaiseloon.39’

Uudenkaupungin rauha oli solmittu vuonna 1721.
Tiettävästi ensimmäisen kerran tämän jälkeen rau
haa juhlittiin sata vuotta myöhemmin Uudessa-
kaupungissa. Tilaisuuden luonteesta ei ole tar
kempaa tietoa, mutta meidän päiviimme saakka
on säilynyt Uudenkaupungin tuolloisen kirkko-
herran Johannes Aejmelaeuksen (1760-1829) ti
laisuutta varten laatima juhlaruno. Runo on siis
laadittu vuonna 1 82 1 ja se heijastelee hyvin suo-
malaisten tuntoja maan jouduttua hieman toista-
kymmentä vuotta aikaisemmin Venäjän alaisuu
teen. Suomalaiset olivat 1700-luvun kuluessa op
pineet arvostamaan rauhan aikaa ja maan joudut
tua mahtavan Venäjän suojiin pelko sodasta oli
kaikonnut. Ilmeisesti tästä johtuu Aejmelaeuksen
runon vahvasti venäläisystävällinen henki . Seuraa-
vassa otteita Aejmelaeuksen Venäjän tsaari Alek
santeri 1:n nimipäivänä 1 1 .9. 1 82 1 julkaisemasta
runosta:

“Tässä kelpo kaupungissa
Täällä meidän torillamme
Ryssää Suomen Ruhtinaxi
Ensin totta toimitettiin.
Tämän kaupungin torilla
Rauhanmajassa rakkaassa
Ryssää ensin ruwettihin
Suomen Herraxi hankkimaan
Sitte jo on sata wuotta
Juuri tämän päivän päällä
Kuin ne rauhan Rakendajat,
Jotka täällä rauhan teetit,
Annoit saran Suomenmaasta
Ryssäläisten Ruhtinalle
Suomen syrjästä palaisen
Wenäläisten Waldialle.

Koska woipa Wenäläinen,
Maanmiehemme ensimmäinen,
Tuli tänne tuhansitten
Meidän maata omistamaan,
Niin ne meidän veljistämme
Suomen kansasta köyhästä,

Jotk’ ei woineet waran wuoxi
Pakoon mennä ulkomaalle,
Soitten taa kiiruhtiwat,
Korpikyliin pakeniwat
Wälttääxensä wihollista
Wihollisen wihaa kowaa.

Odottelit ikäwöitsen
Rauhan sanomaa suloista
Tämän kaupungin taholda.
Kuulustelit päiwäkaudet
Tietoa rauhan liitosta
Rauhankylämme rannalda.
Tääldä Rauhalan torilda.

Riensi Rauhala awuxi
Suomensaaren turwajaxi
Käänsi sodan Suomenmaalda
Wieraan kargotti werisen.392

Suunnitelma Uudenkaupungin rauhan muisto-
merkiksi vuodelta 1721, hollantilainen kupari
piirros. Tiettävästi tällaistapatsasta ei ole koskaan
rakennettu mihinkään. - Kuva MV

8. 1 . Mitallen runsautta 8.2. Muistotilaisuudet ja muistomerkit

Uudenkaupungin rauhan kunniaksi lyöty ruotsalainen mitali, jonka etupuolella kuningas Fredrik Ln rintakuva.
Mitalin on kaivertanut C Hediinger. Oikealla saman mitalin takasivu. Latinankielinen teksti “Ferrum splendescat
arando”tarkoittaasuomeksi “Rauta kirkastukoon kyntämällä” Kuvassa rauhanjumalatarseisomassa nojautuneena
pylvääseen, öljypuunoksa oikeassa kädessään ja vasemmalla käsivarrellaan runsaudensarvi t/i)innä hedelmi
Taustalla vuoriaja torneja sekä mies kyntämässä. - Kuva MV
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Vasemmalla rauhan kunniaksi lyöty venäläinen mitali. Keskellä Noakin arkki (ja Uudenkaupungin rauhanneu
vottelutalo?) myrskyisellä merelläsekä lentävä kyyhkynen öljypuunoksa nokassaan. Taustalla Tukholmanja Pietarin
kaupungit yhdistettynä sateenkaarella. Vaikka mitalin tekstit ovat muuten venäjäksi, Pietarin ja Tukholman
kaupunkien nimet on merkitty latinalaisilla kirjaimilla. Oikealla jälleen ruotsalaisen Hedlingerin kaivertama
mitali,jonka latinankielinen teksti “Vieatconcordiafelixposito certamineNystadii 1721 “on vapaasti suomennet
tuna “Olkoon sodan päättänyt Uudenkaupungin rauha kauan kestävä’ Tekstin lisäksi mitalissa on siivekäs
Merkuriuksensauva,jonkaalapiiähän on nauhallasidoi-tu kuusi tähkäpäätäkorsineen, kolme kummallekinsivulle.
- Kuva MV
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Seuraavan kerran rauhaa juhlittiin tiettävästi
vasta sata vuotta myöhemmin eli vuonna 1921.
Tuolloin Uudenkaupungin rauha täytti 200 vuotta.
Saman päivän Uudenkaupungin Sanomissa oli pitkä
artikkel{ otsikolla “Uudenkaupungin rauhan muis
to” , jossa kerrattiin suuren Pohjan sodan, isonvihan
ja rauhanneuvottelujen tapahtumat. Artikkelissa ko
rostettiin sitä, että Uudenkaupungin rauha ei ollut
mikään häpeällinen tapahtuma, vaan päinvastoin se
kertoi esi-isiemme kärsimyksistä ja tavattomasta sit
keydestä. Suomen valtion vasta tapahtunut itsenäis
tyminen vaikutti selvästi kirjoittelun sävyyn, sillä jo
1700-luvun alusta löydettiin linjoja itsenäisen Suo-
men kansan syntyyn ja varttumiseen.393 Varsinainen
juhlatilaisuus pidettiin illalla 30. elokuuta kello 18
Uudenkaupungin kirkossa. Hieman yllättävästi
U:gin Sanomissa puhuttiin “isonvihan rauhan muis
toksi vietetystä surujumalanpalveluksesta”. Läsnä oli
lähinnä juhlapukuisia kaupunginvaltuuston jäseniä
ja muita merkkihenkilöitä, joskin lehden mukaan
“väkeä oli tilaisuudessa vähänlaisesti”. Lisäksi merk
kipäivää juhlistettiin soittamalla puolen päivän ai
kaan puoli tuntia kirkonkelloja, ja illalla VPK:n

torvisoittokunta esitti Rauhanpuistossa suomalaisia
kansansävelmiä ja vanhoja sotamarsseja. Melko vä
hälle huomiolle jääneen muistopäivän järjestelyistä
vastasi Kansanvalistusseuran Uudenkaupungin haa
raosaston toimikunta.394

Vuoden 1921 vaatimattomaksi jääneen rau
hanjuhlinnan jälkimaininkeina heräsi ajatus rauhan-
patsaan rakentamisesta Uudenkaupungin torille tai
rauhanpuistoon. Ajatus oli herännyt monellakin ta
holla, ainakin sitä esittivät U:gin Sanomien päätoi
mittaja Matti Lehmus ja kaupungin kirkkoherra
Johannes Kangasvuo, minkä lisäksi kaupunginval
tuusto oli myös keskustellut asiasta. Tavoitteena oli
nostaa Uudenkaupungin rauha sille kuuluvaan ar
voon, mitä osoittaen myös Suomen valtiota vaadit
tim osallistumaan muistomerkin kustannuksiin.395
Hanke ei kuitenkaan vielä tuolloin toteutunut.

Monien esitysten ja aloitteiden kautta oli vuonna
1961 vihdoin päästy siihen tilanteeseen, että rauhan-
muistomerkki pystytettiin Uudenkaupungin torille.
Asiasta oli keskusteltu runsaasti vuoden 1921 jäi-
keen ja tärkeänä pontimena oli ollut kauppaneuvos
Knut Wallinin vuonna 1936 tekemä muistomerkki-

aloite, jota tehostaakseen hän jätti kaupunginval
tuustolle 10 000 markkaa hankkeen toteuttamisek
si. Wallinin toiveena oli saada muistomerkki jo vuo
deksi 1941, mutta tuolloinen tilanne ei ajatusta
suosinut. Vihdoin rauhan 240-vuotispäivän kynnyk
sellä 1960 kaupunginvaltuusto teki päätöksen muis
tomerkin pystyttämisestä. Työn suunnittelu ja käy-
tännön toteutus annettiin taiteilija Reino Harstille.
Sekä taiteilija itse että monet muutkin valittelivat
määrärahojen pienuutta, mikä pakotti tekemään pat
saasta pienemmän ja vaatimattomamman kuin oli
toivottu. Toisaalta Harsti halusi patsaan “kamudel
la” korostaa isonvihan synkän aikakauden uhrien
muistoa, ja samaan asiaan viitattiin myös paljastus
puheissa: “Tämä muistomerkki on vain rautaa, joka
hyvin sopiikin kylmän ja kovan ajan muistoksi”.396

Rauhan muistomerkki paljastettiin 240 vuot
ta rauhan solmimisen jälkeen, elokuun 30. päivä
1 961 . Tuolloin pidetty juhlatilaisuus keskittyi ni
menomaan muistomerkin paljastamiseen, rauhan-
solmiminen itsessään jäi juhlapäivän vietossa hieman
taka-alalle. Muistomerkki pystytettiin Uudenkau
pungin torille sille paikalle, jossa rauha vuonna 1721

oli solmittu. Se on melko matala, raudasta valettu
suorakulmion muotoinen paasi, jonka sivukuvioina
ovat kohokuvina Suomen, Ruotsin ja Venäjän vaaku
nat. Päällyslaatassa on Uudenkaupungin vaakuna ja
senaikaisen kaupungin asemakaava sekä sanat: “Elo-
kuun 30 pnä 1721 solmittiin tällä paikalla Ruotsin
ja Venäjän välillä rauha, jolloin ison vihan pitkät
vainovuodet päättyivät. Kansa, mi kesti, mitä kansa
tää, häviämättä jälkehemme jää.” Paaden ympärille
istutettiin pensasaita kuvaamaan rauhanneuvottelu
talon pinta-alaa. Muistomerkin paljastustilaisuuteen
kerääntyi mnsaasti väkeä, monien korkea-arvoisten
kutsuvieraiden lisäksi paikalla oli noin tuhat Uuden-
kaupungin ja lähiseutujen asukasta. Paitsi puheita ja
musiikkia, paljastusjuhlassa esitettiin myös kirjailija
F.M. Karrakosken laatima kuvaelma Uudenkaupun
gin historiasta ns. Wasaborgin kreivikunnan ajoilta.
397
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Uudenkaupungin rauhan muistomerkinpaljastustilaisuus rauhan 240-vuotisjuhlissa elokuun 30. päivä
1961. Muistopaaden ympärillä sotilaat kunniavartiossajaylioppilaat airueina, minkä lisäksi torille oli
kokoontunutyli tuhatpäinen väkijoukko seuraamaan juhlaiista tapahtumaa.
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Vuoden 1961 juhlallisuudet olivat paljon näyttä
vämmät kuin 40 vuotta aikaisemmin. Patsaan pal
jastamisen ohella rauhan muistopäivän kunniaksi oli
lyötetty muistomitali, joka mukaili edellä kuvattua
venäläisperäistä mitalia Noakin arkkeineen. Lisäksi

Vuoden 1961 rauhanjuhlintaan liittynyt ensiäivänkuori. Uudenkaupungin rauha täytti tuolloin 240
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vuotta.
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järjestettiin juhlaillialliset, ilotulitus ja tanssiaiset.
Vaikka kaikki juhlallisuudet sujuivat erittäin hyvin,
pientä nurinaakin ilmeni. Muistomerkin paikkaa
arvosteltiin, se olisi haluttu arvokkaammalle paikalle
esimerkiksi rauhanpuistoon. Toisaalta pientä epäi
lystä tuntui ilmassa eijuneen myös koko juhlinnan
ja patsaan tarpeellisuudesta, sillä lähes kaikki puhu-
jat tai hankkeessa mukana olleet korostivat kilvan
rauhan tärkeyttä ja erityisesti kansamme vaikeita
vaiheita isonvihan aikana. Lehtori Helmer Winter

julkaisi juhlavuoden kunniaksi parikymmensivuisen
vihkosen, jossa selvitettiin Uudenkaupungin rau
han taustoja. Sama teksti julkaistiin neljässä osas
sa myös Uudenkaupungin Sanomissa, joka muu-
tenkin erittäin näyttävästi kertoi sekä rauhasta
että muistomerkkiin liittyvistä asioista. Kaupun
kilaiset haluttiin selvästi saada tietoisiksi Uuden-
kaupungin historian ehkä merkittävimmästä ta
pahtumasta. 398

TIIVISTE LMÄ

1 700-luvun alkuvuosikymmeninä käydyn suuren
Pohjan sodan siemenet kylvettiin jo 1500-luvun
puolivälissä. Tuosta lähtien Ruotsi onnistui moni-
en eri sotien avulla nousemaan Pohjolan ja Itäme
ren piirin voimakkaimmaksi valtioksi. Ruotsin
suurvalta-asema varmistui viimeistään 1600-lu-
vun puolivälissä päättyneessä 30-vuotisessa sodas
sa, jonka jälkeen Ruotsille kuului alueita Suomen
lisäksi niin Baltiasta kuin Saksan pohjoisosistakin.
Ruotsin saavuttama suurvalta-asema oli kuitenkin
ennen kaikkea seurausta naapurivaltioiden heik
koudesta ja Ruotsin tehokkaasta sodankäynnistä,
eikä maalla itse asiassa olisi omien resurssiensa
puolesta ollut siihen edellytyksiä. Ruotsin väestö-
pohja ei ollut pitkällä tähtäimellä lainkaan riittä
vä, minkä lisäksi taloudelliset realiteetit sotivat
suurvalta-aseman säilyttämistä vastaan. Sen sijaan
tarmokkaan tsaarinsa Pietari 1:n johdolla koko
ajan kehittyvä idän suurvalta Venäjä alkoi havitel
la valtansa osoitukseksi pääsyä Itämerelle.

Ruotsin kuninkaaksi kruunattiin joulukuus
sa 1697 vasta 15-vuotias Kaarle XII, minkä jäl
keen valtakunnan viholliset arvelivat hetkensä
koittaneen. Vuonna 1700 alkoi suuren Pohjan so
dan nimellä tunnettu yhteenotto, jossa taistelivat
Ruotsi ja sitä vastaan koottu liittokunta, johon
kuuluivat aluksi Venäjä, Puola ja Tanska. Kunin
gas Kaarle XII:n itse johtama ruotsalaisarmeija
saavutti heti sodan aluksi monia merkittävältä
näyttäneitä voittoja, niistä ehkä tärkeimpänä Nar
van taistelu marraskuussa 1 700. Narvassa Kaarlen
lähes kolme kertaa vihollista vähälukuisemmat
joukot onnistuivat kukistamaan venäläisten noin
40 000 miehen armeijan. Narvan jälkeen nuori
Kaarle päätti sotamenestykseensä luottaen lähteä
saman tien kukistamaan Puolan kuninkaan Au
gust 11:n joukkoja. Sotaretki Puolan alueella kesti
kuitenkin huomattavasti arvioitua kauemmin, ja
monista näyttävistä voitoista huolimatta se osoit
tautui Ruotsille kuluttavaksi ja jopa turhaksi voi-
mientuhlaukseksi. Narvassa nöyryyttävän tappion
kärsinyt Pietari 1 oli puolestaan päättänyt uudistaa
ja vahvistaa Venäjän armeijaa, joka tsaarin luulois
ta poiketen oli osoittautunut Narvassa melkoisen
heikoksi vastustajaksi ruotsalaisille. Armeijan mo
dernisaatio ulottui monille aloille, lähinnä kuiten
km tykistöön ja laivaston luomiseen.

Kuningas Kaarle XII:n operoidessa armei
joineen Puolan alueella venäläiset pääsivät vähi
tellen hivuttautumaan Ruotsin merentakaisille
alueille eli Baltiaan ja Inkerinmaalle. Tästä par
haana osoituksena oli Pietari-niminen kaupunki,
jonka tsaari päätti perustaa Nevajoen suuhun Itä-
meren pohjukkaan entiselle Ruotsiin kuuluneelle
alueelle. Kaupungin avulla tsaari sai pitkään kai-
paamansa meriyhteyden ja samalla oivallisen sata-
man Venäjän jatkuvasti kasvavalle laivastolle.

Venäjän voimistuneet joukot kohtasivat ja
löivät ruotsalaisarmeijan muutamaankin otteee
seen, mutta pahimman iskun Kaarle joukkoineen
koki kesällä 1709. Kaarle oli venäläisten tarjo
amasta rauhansopimuksesta huolimatta päättänyt
Puolan kukistettuaan lähteä marssimaan kohti
Moskovaa, mutta retki päättyi monista yhteensat
tumista ja lopulta myös venäläisten ylivoimasta
johtuen jo kesäkuussa 1 709 Pultavassa. Ruotsa
laisten tappio oli täydellinen, ja Kaarlen onnistui
töin tuskin paeta pienen miesjoukon kanssa Turk
kun, joka omalla suunnallaan oli myös Venäjän
vihollinen. Kaarle jäi oleskelemaan Turkkiin vii-
deksi vuodeksi, joista viimeisen vuoden lähes van-
keutta muistuttavissa olosuhteissa.

Venäläiset olivat yrittäneet hyökätä Suo-
meen jo suuren Pohjan sodan alkuvuosina, mutta
nuo yritykset olivat kilpistyneet suomalaisten ko
vaan puolustukseen. Pultavan tappion jälkeen tie
oli kuitenkin avoimempi, ja vuonna 17 10 venäläi
set onnistuivat puolustajien sitkeästä vastarinnas
ta huolimatta valloittamaan ensin suomalaisten
idän porttina pitämän Viipurin linnoituksen ja
hieman myöhemmin myös Käkisalmen. Kaarle
XII onnistui pian tämän jälkeen provosoimaan
sodan Venäjän ja Turkin välille, joten tsaari Pieta
ri joutui jättämään koko Suomen valtaussuunni
telmat vielä pariksi vuodeksi. Keväällä 1713 ve
näläiset tulivat kuitenkin uudelleen täydellä voi-
mallaan, eikä Suomea pelastanut enää mikään.

Ensin venäläiset valtasivat toukokuussa Hei-
singin, minkä jälkeen he perustivat varuskuntansa
myös Porvoon lähelle. Kun venäläiset olivat on-
nistuneet turvaamaan huoltonsa, Suomen etelä-
rannikko oli parissa kuukaudessa joutunut heidän
haltuunsa. Elokuussa 1 71 3 venäläisjoukot olivat
edenneet jo maan pääkaupunkiin Turkuun. Suo-
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Uudenkaupungin rauhan muistomerkki korotettiin jalustalle rauhan 275-vuotisjuhlien kunniaksi
elokuussa 1996.

Uudenkaupungin rauhan 275-vuotisjuhlamitalin suunnitteli taiteilija Olavi Juutilainen ja teetti
Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys. Mitalia lyötiin 1 00 kappaletta. Olavi juutilainen suun-
nitteli myös erikoisleimanyhteistyössäpostin edustajan taiteilija Tapani Talarin kanssa. Juhlapäivän 30.
8. lisäksi erikoisleima oli kä),tössä koko loppuvuoden 1996
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malaisten vastustus oli melko olematonta, sillä
maa oli koko ajan joutunut luovuttamaan oman
osansa Kaarlen pääarmeijan riveihin. Pieni muu-
taman tuhannen miehen armeija Suomesta sen-
tään saatiin koottua kenraali Kaarle Armfeltin
komentoon, mutta se joutui lähinnä peräytymään
ylivoimaisten venäläisten edellä, eikä Ruotsikaan
lähettänyt Suomeen mitään apujoukkoja. Pariin
otteeseen suomalaiset ja venäläiset taistelivat ra
jummin, ensimmäisen kerran lokakuussa 1713
Pälkäneen Kostianvirralla ja seuraavaksi Isonky
rön Napuella helmikuussa 1714. Napuen tappiol
lisen taistelun jälkeen suomalaisarmeijan rippeet
vetäytyivät Armfeltin johdolla Pohjanlahden ym-
päri Ruotsin puolelle. Suomen joutumisen venä
läisten haltuun varmisti lopullisesti heinäkuussa
1714 Hangon edustalla käyty Riilahden meritais
telu, jonka jälkeen venäläiset pääsivät etenemään
Ahvenanmaalle ja saivat valvontaansa koko Itäme
ren pohjoisosan.

Venäläisjoukkojen tultua Suomeen maassa
alkoi niin kutsuttu isonvihan aika. Nimitys kuvaa
varsin osuvasti venäläismiehityksen luonnetta. Ve
näläisten tarkoituksena ei ollut raunioittaa Suo-
mea aivan perusteellisesti, tarjosihan se heille hy
vän tukialueen Ruotsia vastaan suunniteltua hyök
käystä varten. Venäläiset pyrkivät hyötymään Suo-
men resursseista mahdollisimman tehokkaasti,
mikä näkyi suomalaisten osaksi tulleessa kovassa
kohtelussa. Suomesta lähtikin huomattava määrä
pakolaisia pois venäläisten tieltä emämaa Ruotsin
puolelle, mutta tämä pakolaisuus ei luonnollises
tikaan ollut kaikille mahdollista. Pakoon lähti
toisaalta varakkain osa väestöstä, minkä lisäksi
rannikon asukkaat käyttivät sankoin joukoin hyö
dykseen meren heille tarjoamat hyvät kulkuyh
teydet. Tarkkoja lukuja pakolaisten määrästä ei
ole saatavilla, mutta eri yhteyksissä on päädytty
noin 20 000 pakoon lähteneeseen. Näiden pako-
laisten olot eivät Ruotsin puolellakaan olleet eri-
tyisen kehuttavat, ja etenkin venäläisten aloitet
tua Ruotsin puolelle suunnatut hävitysretkensä
rannikolle tai Länsipohjaan jääneet pakolaiset me-
nettivät usein loputkin omaisuudestaan.

Isonvihan • aikaisessa Suomessa olosuhteet
olivat heikot. Maahan jääneen väestön piti jatku
vasti ruokkia ja huoltaa 20 -30 000 miehen mie
hitysarmeija, minkä lisäksi venäläiset veivät Suo-
mesta huomattavan määrän raaka-aineita ja muu-
ta tavaraa Venäjän puolelle. Samoin suomalaisten

osalle langennut verorasitus oli sangen suuri, mikä
näkyi jo yksistään monina erilaisina verotusmuo
toina. Aluksi venäläiset hallitsivat Suomea sotilas-
hallinnon avulla, mutta juuri veronkantoa entises
tään tehostaakseen he järjestivät maan länsiosiin
vuonna 1 7 1 7 voimaan astuneen siviilihallinnon,
jota johdettiin Turusta käsin. Itäisin osa maasta jäi
edelleen sotilashallinnon alaisuuteen, koska venä
läiset tiettävästi suunnittelivat alueen liittämistä
suoraan Venäjään. Suomen länsiosia hallitsi koko
isonvihan ajan venäläinen ruhtinas Mihail Golit
syn, eikä hänen määräävä asemansa heikentynyt
siviilihallinnon voimaanastumisesta huolimatta.
Isonvihan neljä viimeistä vuotta toiminutta sivu-
lihallintoa johti kenraalikuvernöörinä ruotsalai
nen Venäjän palvelukseen siirtynyt kreivi Gustav
Otto Dougias.

Erilaisista veroista, maksuista ja poisvie
dyistä tavaroista huolimatta raskainta olivat var
masti lukuisat ihmisuhrit, joita suomalaiset jou
tuivat luovuttamaan. Suomalaisia oli joutunut jat
kuvasti sotimaan jo Kaarle XII:n sotaretkille, ja
venäläisten tulon jälkeen hekin veivät suomalais-
miehiä Venäjän armeijaan eri rintamille. Lisäksi
miehittäjä vei Suomesta suuren joukon naisia ja
lapsia, jotka sittemmin toimivat orjina tai palveli
joina eri puolilla Venäjää. Kokonaan oma lukunsa
olivat miehityksen eri vaiheissa surmatuksi joutu
neet, joita olivat mm. papit, sissit, tiettyjen aluei
den talonpojat ja kaikki muutkin, jotka venäläisiä
eri syistä vastustivat. Mitään tilastoja isonvihan
aikana kuolleista suomalaisista ei ole, mutta kuol
leiden ja pahoinpideltyjen määrät liikkuvat var
masti useissa tuhansissa, jopa kymmenissä tuhan
sissa.

Venäläisten miehitettyä Suomen he alkoivat
suunnitella hyökkäystä myös Ruotsiin, jotta maa
saataisiin taivutettua Pietari 1:n toivomaan rau
haan. Ruotsin valtiopäivillä ja hallitusvaltaa käyt
täneessä valtaneuvostossa alkoikin esiintyä rau
hanoppositiota jo vuodesta 1713 lähtien, minkä
edelleen Turkissa oleskellut Kaarle-kuningas koki
raskaasti. Syksyllä 1714 kuningas Ruotsissa virin
neestä rauhantahdosta harmistuneena ratsasti Eu
roopan halki Ruotsin hallussa vielä pysyneeseen
Stralsundiin, eikä hänen paluunsa jälkeen ollut
enää puhettakaan mistään rauhantekemisestä.
Kaarlen välillä himmenemään päässyt sotilasmai
ne nousi jälleen huippuunsa hänen ratsastettuaan
1 5 vuorokaudessa ja vain yhden seuralaisen saatte-

lemana halki Euroopan. Kaarlen paluu valtakun
nan ohjaksiin nosti sotainnostusta Ruotsissa, ja
Kaarlen Stralsundissa tapaaman hoisteinilaisen pa
ronin G.H. von Görtzin nostaminen kuninkaan
lähes kaikkivaltiaaksi neuvonantajaksi auttoi myös
talousasioissa. Görtz onnistui erilaisin keinoin vai-
jastamaan Ruotsissa vielä puheet viimeisetkin voi-
mavarat sodankäynnin tarpeisiin, ja maasta saatiin
koottua vuonna 1 7 1 6 vielä 40 000 miehen armei
ja. Myös vihoilisten kunnioitus soturikuningas
Kaarle XII:ta kohtaan oli niin suurta, että hänen
paluunsa takasi Ruotsille pienen hengähdystauon.

Ruotsin asema pysyi kuitenkin jatkuvasti
tukalana. Venäläisjoukot tekivät toistuvasti erilai
sia hävitysretkiä Pohjanlahden ympäri ja välillä
ylikin, mikä herätti levottomuutta Ruotsissa. Kan
sainvälispoliittinen tilanne meni Ruotsin kannal
ta koko ajan huonompaan suuntaan ja yksi toisen-
sa jälkeen se menetti liittolaisiaan. Ensimmäisen
kerran jo vuonna 17 16 esille tulleet rauhantoiveet
konkretisoituivat, kun ruotsalaiset ja venäläiset
keväällä 1 7 1 8 aloittivat viralliset rauhanneuvotte
lut Ahvenanmaan Lövössä. Neuvotteluj en tulok
sena saatiin aikaan sopimusluonnos, jonka mu
kaan Ruotsi tunnustaisi Baltian, Inkerinmaan ja
Viipurin läänin menettämisen Venäjälle tiettyä
rahallista korvausta vastaan. Lisäksi Venäjä olisi
tarjonnut ruotsalaisille vapaat kädet hyökätä Nor
jan kimppuun. Venäjän tsaari Pietari olisi nämä
ehdot hyväksynyt, mutta Kaarle XII ei katsonut
voivansa luovuttaa Tallinnaa, Viipuria ja muita
ruotsalaisina pitämiään alueita. Niinpä hän ei hy
väksynyt Görtzin neuvottelemaa sopimusluonnos
ta, vaan päätti lähteä valloittamaan Norjaa omin
avuin.

Kaarle marssitti joukkonsa syksyllä 1718
Norjaa vastaan, jonka nopeaan kukistumiseen luot
taen hän suunnitteli aloittavansa myöhemmin
hyökkäyksen Venäjälle. Norjan sotaretkikään ei
kuitenkaan sujunut odotetun helposti, vaan ku
ninkaan itsensä johtamat joukot juuttuivat piirit-
tämään Fredrikstenin (Fredrikshaldin) linnoitus
ta. Ollessaan marraskuun 30. päivänä tarkasta
massa lähestymiskaivantojen valmistumista ku
ningas sai luodin ohimoonsa, minkä seurauksena
hän kuoli heti. On jäänyt arvoitukseksi, tuliko
luoti vihollisen puolelta vai ampuiko sen joku
omissa joukoissa piileskellyt salamurhaaja. Ku
ninkaansa kuoleman j älkeen ruotsalaisjoukot aloit
tivat paluumarssin takaisin Ruotsin puolelle. Poh

j ois-Norjaan hyökänneen suomalaisen Kaarle Arm
feltin johtaman osaston oli ollut tarkoitus myö-
hemmin yhtyä kuninkaan pääarmeijaan, mutta
Kaarle XII:n kuolemasta kuultuaan sekin kääntyi
takaisin. Paluumatka talvisten tunturien yli osoit
tautui kohtalokkaaksi, sillä Armfeltin alunperin
lähes 10 000 miehen armeijasta selvisi takaisin
ainoastaan 1500 miestä.

Kaarle XII:n kuoleman jälkeen Ruotsin joh
toon nousi aluksi hänen sisarensa Ulriika Eleonoo
ra. Vihattu Görtz oli pidätetty kuninkaan kuole
man aikoihin, ja pitkälti sisäpoliittisista syistä
hänet tuomittiin kuolemaan tammikuussa 1719.
Kuningatar Ulriika Eleonoora päätti jatkaa het
keksi keskeytyneitä Ahvenanmaan neuvotteluja ja
lähetti uudeksi pääneuvottelijaksi suomalaissyn
tyisen valtaneuvoksen Johan Lillienstedtin. Venä
läiset hermostuivat vähitellen ruotsalaisten käyt
tämään viivyttelytaktiikkaan, ja kesällä 1 7 1 9 tsaari
lähetti 40 000 miehen sotilasosaston hävittämään
Ruotsin rannikoita ja samalla taivuttelemaan maa-
ta myöntyväisemmäksi rauhalle. Ruotsalaiset ei-
vät kuitenkaan taipuneet, vaan luottivat uuden
liittolaisensa Englannin apuun. Ahvenanmaan
neuvottelut katkesivat tuloksettomina alkusyk
syllä 1719.

Kuningatar Ulriika Eleonoora luovutti
kruunun vuoden 1720 valtiopäivillä miehelleen
Hessenin prinssi Fredrikille. Ruotsi ajautui koko
ajan sekä sotilaallisesti, poliittisesti että taloudel
lisesti huonompaan asemaan, eikä uudelle kunin
kaalle jäänyt muita mahdollisuuksia kuin pyrkiä
rauhaan. Vuosina 1719-20 solmittiin rauhat Han
noverin, Preussin ja Tanskan kanssa, mutta pahin
vihollinen eli Venäjä oli yhä jäljellä. Vaikka Venä
jän sotilaallinen ylivoima oli selvä, tsaari Pietari
halusi itsekin rauhaa omilla ehdoillaan ja tarjosi
ruotsalaisille neuvottelupaikaksi Uuttakaupunkia
tai Raumaa. Ruotsalaiset valitsivat Uudenkau
pungin, jossa keväällä 1721 alettiin kiireesti vai-
mistella rauhankongressin aloittamista.

Vuonna 1 6 1 7 perustettu Uusikaupunki oli
vuosisadan loppuun tultaessa onnistunut kohoa
maan Suomen rikkaimpien ja väestömäärältään
suurimpien kaupunkien joukkoon. Omassa lää
nissään se oli toisena heti Turun jälkeen. Hieman
ennen Pohjan sotaa alkoi Uudellekaupungille kui
tenkin synkkä ajanjakso, jonka aikana niin väkilu
ku kuin vaurauskin taantuivat huomattavasti.
Kaupunkia kohtasivat niin tulipalot, rutto kuin

172 173



sotarasituksetkin. Viimeisenä iskuna oli venäläis
miehitys, joka alkoi syksyllä 1 7 14 venäläisten
kaleeri- eli soutualusten saavuttua kaupunkiin.
Uusikaupunki toimi talven 1714-15 Venäjän lai
vaston tukikohtana, ja kaupungin satamassa oli-
km talvehtimassa pitkälti yli sata venäläisalusta.
Ruhtinas Golitsyn siirsi samaksi talveksi pääma
jansa Uuteenkaupunkiin ja oleskeli siellä noin
8000 miehen maa-armeijan kanssa valvoen koko
Länsi-Suomea. Uudestakaupungista tehtiin käy-
tännössä venäläisten sotilasleiri, jossa parisataa pai
kallista asukasta joutui tulemaan toimeen venä
läismiehittäjien kanssa.

Uudenkaupungin olosuhteet isonvihan ai -

kana eivät olleet kehuttavat. Kuten muuallakin
Suomessa, kaupankäynti oli lähes pysähdyksissä ja
venäläissotilaita oli pakko huoltaa jatkuvasti. Uu
denkaupungin paikallisena hallintomiehenä toimi
opettaja Johannes Winter, joka osasi taitavasti
luotsata pienen yhdyskunnan elämää edes siedet
tävälle tasolle venäläissotilaiden puristuksessa.
Kaupungin kannalta oli melkoinen rasitus, että
isonvihan aikana jo pahasti rappeutumaan päässyt
kaupunki joutui vielä tarjoamaan puitteet ylhäi
sille rauhanneuvottelijoille. Kaupunkilaiset jou
tuivat tekemään lukemattomia työtunteja, ennen
kuin rauhanneuvottelutalo ja neuvottelijoiden
asunnot oli saatu tarpeeksi hienoon kuntoon.

Ruotsin neuvottelijat Johan Lillienstedt ja
Otto Reinhold Strömfelt saapuivat kaupunkiin
huhtikuun lopulla 1721. Myös venäläisten pää-
neuvottelija Jakob Bruce tuli Uuteenkaupunkiin
pian tämän jälkeen, mutta toinen neuvottelija eli
saksalaissyntyinen Heinrich Osterman saapui neu
vottelupaikalle vasta toukokuun lopulla saatuaan
tsaari ‘Pietariita ohjeet rauhansolmimista varten.
Alustavia neuvotteluja oli jossain määrin käyty jo
ennen hänen tuloaan, mutta vasta kesäkuussa kes
kustelut pääsivät täyteen vauhtiin. Neuvotelujen
tärkeimpiä kysymyksiä oli Ruotsin ja Venäjän
välisen rajan kulku Itä-Suomessa sekä suomalaisil
le perinteisesti kuuluneen Viipurin kohtalo. Pa
himmillaan venäläiset uhkasivat ottaa itselleen
koko Suomen alueen. Ruotsin heikkoa tilannetta
kuvasti se, että Venäjän haltuun joutuneiden Suo-
menlahden eteläpuolisten alueiden kohtalosta ei
paljon kiistaa syntynyt.

Moneen otteeseen tapahtuneista aiemmista
neuvottelukosketuksista j ohtuen itse rauhansopi
minen ei ollut kovin pitkä prosessi. Ruotsalaisten
tilannetta vaikeuttivat entisestään venäläisten jäI-

leen kesällä 1 72 1 tekemät hävitysretket, joiden
aikana Ruotsin rannikkoa hävitettiin perusteelli
sesti. Uudenkaupungin ruotsalaisneuvottelijoifle
ei jäänyt paljon mahdollisuuksia, vaan valtakun
nan ollessa kertakaikkisessa heikkouden tilassa
rauha oli solmittava niillä ehdoilla, joita tsaari
Pietari neuvottelijoidensa välityksellä tarjosi. Ve
näläisneuvottelija Ostermanin muutamien taita
vien operaatioiden ja lukuisten keskustelujen jäi-
keen sopimus allekirjoitettiin elokuun 30. päivä
1721. Muutaman päivän kuluessa tieto sopimuk
sesta saatettiin sekä Venäjän että Ruotsin pääkau
punkeihin, joissa maiden hallitsijat ratifioivat sen
syyskuun 9. päivänä. Venäjällä ja etenkin Pietaris
sa juhlat jatkuivat viikkoja, kun taas Ruotsissa
otettiin tyrmistyneinä vastaan tieto tappioliisesta
rauhasta j a suurvaita-aseman menetyksestä . Ruot
salaiset rauhanneuvottelijat saivat runsaasti moit
teita, syytettiinpä heitä jopa lahjusten ottamises
takin.

Uudenkaupungin rauhassa Ruotsi menetti
Venäjälle kaikki Itämeren eteläpuoliset alueensa
ja Kaakkois-Suomen. Pitkään neuvotteluissa hier
tänyt kysymys Viipurin kohtalosta päätyi venä
läisten haluamalla tavalla, eikä Ruotsi saanut rau
hassa läpi juuri mitään myönnytyksiä. Venäjä to
sin takasi nyt virallisesti haltuunsa joutuneiden
alueiden väestölle vapaan uskonnonharj oituksen
ja muut vanhat oikeudet sekä maksoi Ruotsille
saamistaan alueista ajan tavan mukaan 2 miijoo
nan riikintaalarin korvauksen, mutta nämä eivät
suurvalta-asemaan tottunutta Ruotsia paljon loh
duttaneet. Lisäksi venäläiset olivat taitavasti on-
nistuneet lisäämään rauhanehtoihin pykälän, jon-
ka tarkoittamattomien seurausten mukaan Venä
jän tsaari toimisi Ruotsin hallitusmuodon takuu-
miehenä.

Uudenkaupungin rauhan jälkeen venäiäis
miehittäjät poistuivat Suomesta muutaman kuu-
kauden kuluessa. Saatuaan tiedon rauhasta myös
Ruotsin puolella oleskelleet pakolaiset alkoivat
vähitellen palata kotikonnuilleen. “Siunattu rau
ha” ei kuitenkaan heti palauttanut Suomen oloja
ennen sotaa vallinneeseen tilaan, sillä pitkän venä
läismiehityksen ja 21 vuotta kestäneen sodan jäI-
keen maan jälleenrakennus vaati vielä paljon työ-
tä. Uutterat ja paljon kärsineet ihmiset jaksoivat
kuitenkin ahkeroida, ja vähitellen niin Suomi kuin
Uusikaupunkikin onnistuivat nousemaan j aloil
leen. Uudessakaupungissa tuo toipuminen kesti
hieman keskimääräistä kauemmin, mikä kuvastaa

kaupungin kokemien vastoinkäymisten raj uutta.
Hetken aikaa jopa koko Euroopan huomion keski-
pisteenä ollut rauhanneuvottelutalo sai myöhem
min rauhassa rappeutua, eivätkä ajan uusikaupun
kilaiset muutenkaan kovin innoissaan tuosta kau

Sammandrag
Orsakerna till “nordiska kriget” under 1700-

talets första årtionden, skapades redan under mit
ten av 1500-talet. Sedan dess hade Sverige genom
många olika krig lyckats stiga till Nordens och
Östersjökretsens stormakt. Sveriges stormaktställ
ning betryggades vid mitten av 1600-talet genom
30-åriga kriget, varefter, förutom Finland, områ
den även i Baltien som i Tysklands norra delar
hörde till Sverige. Stormaktställningen var dock
framför alh en följd av grannrikenas svaghet och
Sveriges effektiva krigsföring, fast riket själv inte
hade förutsättningar med egna resurser. Sveriges
folkmängd var inte alIs tiilräckiig, och därtili
krigade ekonomiska realiteter mot stormaktstäli
ningens bibehållande. Däremot började den hela
tiden utveckiande stormakten Ryssland under led
ning av sin energiska tsar Peter 1, visa sin kraft för
att vinna tiliträde till Östersjön.

Till Sveriges konung krönades i december
1697 den 15-årige Karl XII, varefter rikets fien
der ansåg sin stund randas. År 1700 började den
under namnet Det stora nordiska kriget kända
sammandrabbning, där Sverige kämpade med en
grupp motståndare, till vilken ursprungligen hör
de Ryssland, Polen och Danmark. Den av konung
Karl XII själv ledda svenska armen uppnådde
genast i början av kriget många betydelsefulla
segrar. Av dessa var kanske den viktigaste striden
vid Narva i november 1700. Där lyckades Karls
närmast tre gånger mindre trupper besegra ryssar
nas ca 40 000 mans arme. Efter Narva beslöt den
unga Karl, förlitande sig på sina krigsframgångar,
att besegra Polens konung August II:s arme. FäIt
tåget i Polen tog dock betydligt mera tid än
beräknat, och trots många uppnådda segrar visade
det sig nötande och ett onödigt kraftslöseri för
Sverige. Peter 1, som i Narva lidit en förödmju
kande nederlag hade för sin del beslutat att förnya
och förstärka Rysslands arme, vilken trots tsarens

pungin historiankirjojen sivuille nostaneesta ke
sästä tuntuneet olevan. Ehkä vasta ajallinen pers
pektiivi sai ihmiset ymmärtämään rauhan merki
tyksen ja toisaalta huomaamaan Ruotsin valta-
kunnan todellisen heikkouden.

tro, visat sig som en rätt så svag motståndare mot
svenskarna. Armens modernisering täckte många
områden, närmast dock skapandet av ett effektivt
artilleri och en kraftig fiotta.

Medan konung Karl XII med sin arme härjade
i Polen, slapp ryssarna in i Sveriges områden i
Baltien och Ingermanland. Det bästa beviset på
detta är St Petersburg, staden som tsaren grunda
de i mynningen av Neva. Genom Stadens grun
dande fick tsaren sin, sedan länge eftertraktade
havsförbindelse och samtidigt en ypperlig hamn
för Rysslands växande fiotta.

Rysslands alit kraftigare härar mötte och slog
den svenska armen i fiera fail, men den största
motgången mötte Karl med sina trupper somma
ren 1709. Karl hade trots ryssarnas erbjudande av
fredsfördrag efter Polens kapitulation, beslutat
tåga mot Moskva, men fälttåget slutade redan i
juni 1709 i Poltava på grund av många samman
träffanden , huvudsakligen av ryssarnas övermakt.
Svenskarnas nederiag var fullständigt, och Karl
lyckades med knapp nöd fly med en liten grupp
till Turkiet, som även var Ryssland fiende. Karl
uppehöil sig i Turkiet i fem år, det sista året i
praktiken som en fånge.

Ryssarna hade i fiera repriser försökt anfalla
Finland under det Stora Nordiska krigets första år,
men dessa försök hade tillbakaslagits genom fin
narnas hårda försvar.

Efter nederlaget vid Poltava var vägen dock
öppen och år 1 7 1 0 iyckades ryssarna trots försva
rarnas hårda motstånd erövra först Viborgs fäst
ning, Filands port till östern, och något senare
Kexholm. Karl XII lyckades dock framprovosera
ett krig mella Ryssland och Turkiet, varför Tsar
Peter måste avstå från erövringsplanerna gällande
Finland för ett par års tid. Våren 1713 kom dock
ryssarna med full kraft, och Finland var inte mera
att räddas.
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Först erövrade ryssarna i maj Helsingfors, var
efter de grundade en garnison nära Borgå. Efter
det ryssarna lyckades säkra sin försörjning, kom
Finlands sydkust efter ett par månader i deras
händer. 1 augusti 1 7 1 3 hade rysstrupperna redan
framskridit till landets huvudstad Åbo. Finnarnas
motstånd var svag då största delen av landets
manliga befolkning kämpade redan i Karl XII:s
huvudarme. En liten arme på några tusen man
kunde dock samlas i Finland under general Carl
Armfelts kommando, men denna var tvungen re
tirera för de övermäktiga ryska trupperna, och
Sverige kunde inte heller sända hjälptrupper till
Finland. Finnarna och ryssarna stod mot varandra
ett par gånger, första gången vid Pälkänes Kostia
strömmen i oktober 1713 och följande gång vid
Storkyros Napue by i februari 1714. Efter den
förlorade striden vid Napue drog resterna av den
finska armen under ledning av Armfelt sig tillba
ka runt Bottenviken till svenska sidan.

Finland föli i ryssarnas händer slutgiltigt i juli
1714 efter Rilaxs sjödrabbning varefter ryssarna
slapp fram till Åland och fick härigenom hela
Ostersjöns norra del under sin kontroll.

Efter det rysstrupperna kommit till Finland
började den tid som kallades “stora ofreden”. Nam
net beskriver träffande ryssockupationens karak
tär. Ryssarnas mening var inte att ruinera Finland
heit, landet erbjöd ju dock ett gott stödområde för
ett planerat anfail mot Sverige. Ryssarna försökte
tillgodogöra sig av Finlands resurser så mycket
som möjligt, vilket kännetecknas av den hårda
behandlingen av folket. En stor mängd fiyktingar
lämnade Finland till moderlandet Sverige, speci
elt den förmögnaste delen av befoikningen. Där
till begagnade sig en stor del av kustbefolkningen
möjligheterna till flykt. Noggranna uppgifter om
fiyktingarnas antal finns inte, men i olika sam-
manhang har man uppskattat antalet till 20 000.
Deras situation på svenska sidan var svår, i synner
het efter det ryssarna börjat sina härjningståg mot
Sveriges östkust. Flyktingarna förlorade även den
del av sin egendom som de fått med sig till
Sverige.

Förhållandena i Finland voro svåra under stora
ofredens tider. Den kvarstannade befoikningen
måste underhålla den 20—30 000 man starka ock
upationsarmen, dessutom förde ryssarna från Fin
land stora mängder råämnen och andra varor till
Ryssland. Därtiil kom den på finnarna lagda skat
tebördan, märkbar genom de många olika be

skattningsformerna. 1 början regerade ryssarna Fin
land genom militärstyrelse, men för att effektivi
sera skatteuppbärningen ordnades i landets västra
delar år 1717 en civilförvaltning, vilken leddes
från Åbo. Den östra delen av landet kvarstod
under militärstyrelsen, då ryssarna planerade om
rådets inkorporerande direkt till Ryssland. Fin
land västra del styrdes av den rysska fursten Mi-
hail Golitsyn, och hans dominerande ställning
försvagades inte trots ikraftträdandet av civilsty
relsen. Stora ofredens sista frra år leddes civilsty
ret av den som generaiguvernör i ryssarnas tjänst
övergångna greve Gustav Otto Douglas.

Trots olika skatter, avgifter och bortförda va
ror var Finlands tyngsta bördan säkert de männi
sko-offer som finnarna måste lämna. Finnarna hade
fortsättningsvis varit tvungna kriga i Karl XII:n
olika fälttåg, och efter ryssarnas ankomst tvinga
des också finska män till rysska armen. Därtill
förde ockupanterna stora mängder kvinnor och
barn från Finland, vilka senare behandlades som
slavar eller tjänare i olika delar av Ryssland. Ett
kapitel för sig, voro de under ockupationens olika
skeden dräpta: präster, partigängare, bönder och
alla som motsatte sig ryssarna av olika skäl. Nå
gon statistik över de under den stora ofreden
dödade finnar finns inte, men deras och de miss-
handiades antal rör sig tusental, tillochmed i tio
tusental.

Efter ryssarnas ockupation av Finland började
de pianera ett anfali mot Sverige, för att tvinga
landet till den av Peter 1 önskade freden. 1 Sven-
ges riksdag och i statsrådet började fredsvilja fram
träda redan år 1 7 1 3 , vilket i Turkiet vistande Karl
XII fann betungande. Förtretad över den i Svenige
vaknade fredsviljan red konungen genom Europa
till det ännu till Svenige hörande Stralsund hösten
17 14. Efter hans ankomst var det inte mera tai om
fredsförhandlingar. Karls något fördunklade kni
garrykte steg åter efter det han nidit i 1 5 dygn och
med endast en följesslagare genom Europa. Karls
återkomst lyfte knigsentusiasmen i Svenige. Hol
stein-baronen G. H. V. Görtz, som Karl träffade i
Stralsund steg till konungens nästan enväidige
rådgivare. Han hjälpte Karl också i ekonomifrågor
och lyckades med olika beteendemönster binda de
i Svenige gömda sista resurserna till knigsföning
ens bruk, och år 1716 en arme på 40 000 man
hopsamlades. Fiendernas respekt för knigarko
nungen Karl XII var så stor, att hans återkom
mande gay Svenige andrum.

Sveriges ställning van dock betryckt. Rysska
grupper gjorde fortsättningsvis härjningsfärder
runt och över Bottenviken, vilket skapade oro i
Sverige. Den internationella situationen gick för
Sveriges del i allt sämre niktning. Sverige fönlora
de en efter annan sina bundsförvanter. De år 1716
framkomna fredsförhoppningar konkretiserades,
då svenskarna och ryssarna våren 1718 påbörjade
officiella fredsförhandlingar i Lövö på Åland. Un
derhandiingarna resulterade i ett utkast till en
fredsöverenskommelse, enligt vilken Sverige över
gay Baltien, Ingermansland och Viborgs län till
Ryssland mot en viss ekonomisk ersättning. Där
till hade Ryssland erbjudit Sverige fnia händer att
anfalla Norge. Rysslands tsar Peter skulle ha god
känt dessa viIkon, men Karl XII ansåg sig inte
kunna överlåta Reval, Viborg och övniga som
svenska ansedda områden. Således godkände han
inte det av Görtz underhandiade förslaget, utan
beslöt sig, att erövra Norge på egen hand.

Karl tågade med sina trupper hösten 1718
mot Norge, som han väntade sig att besegra snabbt
för att möjliggöra ett senare anfali mot Ryssland.
Den norska fälttåget gick dock inte så snabbt som
väntat. Konungen själv ledde trupperna vid Fre
dniksstens (Frednikshald) fästning. Då han den 30
november granskade löpgravarnas färdigställande,
fick kungen en kula i tinningen, varav han dog
omedelbart. Det kvarstår som en gåta om kulan
kom från fiendesidan, eller skjöts av en i de ägna
trupperna gömd lönnmördare. Efter konungens
död började de svenska trupperna sin retrett till
Sverige. Den Nord-Norge anfallande, av Karl
Armfelt ledda truppernas avsikt var att senare
förena sig med kungens huvudarme, men efter
Karl XII:s död vände sig dessa även tillbaka.
Återfärden över vinterfjällen visade sig ödesdiger.
Av Armfelts 10 000 mans arme överlevde endast
ett par tusen.

Efter Karl XII:s död steg på Sveriges tron i
början hans syster Ulnika Eleonora. Den hatade
Görtz hade anhållits redan något före konungens
död, och i huvudsakligen av inrikespolitiska skäl
dömts till döden och avrättades i februari 1719.
Drottning Eleonora beslöt sig att de tillfälligt
avbrutna Ålandsunderhandlingarna skulle fortsät
tas och sände till Åland som huvudunderhandlare
riksrådet Johan Lillienstedt. Tsaren enerverades
emellertid av svenskarnas fördröjningstaktik och
sände 40 000 man för att ödelägga Sveriges kuster
och göra landet medförligare till fred. Svenskarna

böjde sig dock inte, utan litade på sin nya bunds
förvant Englands stöd. De Åländska underhand
lingarna avbröts som resultatlösa i början av hös
ten 1719.

Drottningen Ulnika Eleonora avstod från kro
nan vid år 1720 riksdag till förmån för sin man
prins Fredik av Hessen Sverige kom i ett såväl
militärt, politiskt och ekonomiskt sämre läge och
för den nya konungen kvarstod inga andra möjlig
heter än att stäva till fred. Åren 17 19—20 avslöts
fred med Hannover, Preussen och Danmark, men
den värsta fienden Ryssland stod ännu kvar. Trots
Rysslands militära övermakt, önskade dock tsar
Peter även fred på egna viilkor och erbjöd svensk-
arna som underhandlingsplats Nystad eller Rau
mo. Svenskarna valde Nystad, där man tidigt på
våren 1 72 1 brådskande förberedde fredkongress
ens påbörjande.

Nystad, som grundades år 1617, hade intill
sekelskiftets siut stigit till en av Finlands nikaste
och vad folkmängden vidkommer största städer. 1
sitt eget iän var den tvåa genast efter Åbo. Något
före nordiska kriget hade dock Nystad en mörk
period, där såväi folkmängd som förmögenhet
gick tilibaka. Staden drabbades av såväi eldsvådor,
pest och knigsbesvär. Det sista slaget var ryssocku
pationen, som började hösten 1 7 14 med den ryska
galärflottans ankomst tul staden. Nystad verkade
vintern 1 7 14—1 5 som ryska flottans bas, och i
stadens hamn övervintrade långt över hundra rys
ska fartyg. Furst Goiitsyn fiyttade samma vinter
sitt huvudkvarter till Nystad och med en arme på
ca 8 000 man bevakade han hela Väst-Finland.
Nystad blev i praktiken ryssarnas militärläger, där
ett parhundra lokala innevånare måste komma
överens med de ryska ockupanterna.

Nystads förhålianden under den stora ofreden
var inte avundsvärda. Såsom i övriga Finland, van
alla utrikeshandel avstannad och de ryska solda
ternas försörjning måste skötas trots detta. Som
Nystads iokala styresman verkade läraren Johan-
nes Winter, som skickiigt lotsade det lilla samhäl
let till något acceptabla förhållanden, för den
redan under stora ofredens tid svårt förfallna sta
den var det inte lätt att erbjuda passande ramar för
de höga förhandlarna. Stadsborna voro tvungna
att göra otaliga arbetstimmar, innan fredsförhand
lingshuset och underhandlarnas bostäder var i
tiilräckligt gott skick.

De svenska underhandiarna Johan Lillienstedt
och Otto Reinhold Strömfeit anlände till staden i
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april av 1 7 2 1 . Ryssanas huvudunderhandiare Ja-
kob Bruce kom strax efter detta, men den andra
underhandiaren, tyskfödda Heinrich Osterman
anlände förs i siutet av maj efter det att han av
tsaren erhållit direktiv om fredsöverenskommel
sen. Förberedande underhandiingar hade förts re
dan innan hans ankomst, men först i juni kom
samtalen heit igång. Underhandiingarnas vikti
gaste frågor var gränsen mellan Sverige och Ryss
land och Viborgs öde. Som värst hotade ryssarna
med att taga hela Finland. Betecknande för Sven-
ges svaga situation van, att de till Ryssland falina
omnådenas öden söder om Finska viken knappast
diskuterades.

På gnund av redan många tidigare gjorda un
derhandlingskontakter var själva fredsöverenskom
melsen ingen lång process. Svenskannas situation
försvånades av de under sommaren 1721 gjorda
härjningstågen, som grundligt förstörde Sveniges
kustområden. På grund av nikets totala svaghet
kvarstod för de svenska underhandiarna enbart att
knyta fred på de vilikor, som tsar Peter erbjöd.
Efter den rysska underhandiaren Östermans skick
liga openationer och många samtal underteckna
des fördraget den 30 augusti 1721.

Några dagar efter detta framfördes avtalet till
såväl Rysslands som Sveniges härskare, vilka rati
fierade det den 9 september. 1 Ryssland och i
synnerhet i St Petersburg fortsatte festenna i veck
otal, dänemot i Svenige mottog meddelandet om
nederlaget och fönlorandet av stonmaktställningen
med häpnad. De svenska undenhandiarna fick nk-
ligt med klander, och beskylides till och med för
mottagande av mutor.

Summary
The seeds of the Great Nonthenn War, which

took place in the early decades ofthe l8th centuny,
wene sewn as eanly as in the middle of the 1 6th
century. Since that time Sweden managed with
the aid of sevenal wars to achieve its status as the
most powerful state both in the North and in the
Baltic Sea region. Sweden’s rank as a great power
was ascentained finally in the Thinty Yeans’ War
after which Swedish negime extended beside Fin
land also to the Baltic states and to the northenn
parts of Germany. However, Sweden’s nank as a
gneat powen was, above ali, mainly due to the

1 Nystadfneden fönlonade Svenige åt Ryssland
alla sina söden om Östersjön liggande omnåden
och Syd-ost-Finland. Den länge unden undenhand
lingarna diskuterade frågan om Viborg, siutade på
nyssannas vilikon, och Svenige fick inte igenom
några eftengiften. Ryssland försäknade till innevå
nanna i dessa omnåden nätt til fni religionsutöv
ning samt övniga gamla nättigheten och betalade
Sverige för dessa omnådena 2 miljonen riksdalers.
Detta van en klen tnöst för den fönedetta stonmak
ten. Däntiil hade ryssarna skickligt smugglat i
fnedsvillkoren en panagnaf, enligt vilken Rysslands
tsan stod som ganantiman för Sveniges negenings
fonm.

Eften Nystadsfneden lämnade nyssockupante
nna Finland inom någna månaden. När vetskapen
om fneden nådde fiyktinganna i Svenige, bönjade
dessas så småningom återvända till hemgåndanna.
“Den välsignade fneden” åtenställde dock inte Fin
lands förhållanden till nivån föne kniget. Den långa
nyssockupationen och det 2 1 år långa kniget for-
drade mycket arbete för återuppbyggandet. Män
niskorna som lidit mycket onkade dock flitigt
sträva och anbeta, och så småningom kom Finland
och även Nystad på fötten igen. 1 Nystad räckte
åtenställandet något längne än i övniga landet på
grund av stadens stora föfiuster. Fnedsundenhand
lingsbyggnaden som en tid stått som medelpunkt
för hela Europas intresse, fick förfalla. Nystads
bonna voro fön övnigt inte heller entusiastiska över
den intresse som sommarens händelsen hade väckt
i vändlen. Fönst i penspektiv bönjade, människorna
att förstå fnedens betydelse och Sveniges dåvarande
svaghet.

weakness of her neighbouns and her effective wan
fane rather than to the actual resources of the
country. In long term the population of Sweden
would not have sufficed, in addition to which ali
economical odds were against maintaining such
nank. Instead, a new great power, Russia, was
emerging in the east under the regime of a vigon
ous Czar, Peter 1. As a manifestation of its increas
ing power it began to look for an access to the
Baltic Sea.

In December 1697 Charles XII was, at the
early age of 1 5 , crowned as the King of Sweden,

after which event enemies of the countny thought
their time had come. In 1700 began hostilities
known as the Gneat Northern War, in which
Sweden fought against an alliance initially formed
by Russia, Poland and Denmark. The Swedish
army lead by King Charles XII himself first
achieved several seemingly significant victonies.
Perhaps the most impontant of them was the
battle at Narva in November 1700. At Narva the
Swedes, outnumbered by the Russians at a ratio of
three to one, defeated the Russian anmy ofapprox
imately 40 000 men. After Nanva young Charles,
confident on his success, quickly shifted his atten
tion to conquening the troops the King of Poland,
Augustus II. The war campaign on Polish area
took, however, remarkably longer than was esti-
mated and in spite of several impressive victonies,
it turned out to be consuming and even useless
waste of strength for Sweden. Peter 1, who had
been humiliated by his defeat in Narva, had de
cided to modernize and reinforce the Russian
army, which against his former belief had in Nar
va proven to be nather a week opponent for the
Swedes. Modernization of the anmy extended to
several sectors, mainly, however, to the creation of
the artillery and the navy.

While Charles XII was busy with his army on
Polish soil, the Russians managed little by little
to edge their way to the overseas areas of Sweden,
i.e. to the Baltic and to Ingnia. This was clearly
manifested by St. Petersburg — a town the Czar
founded at the mouth of the Neva at the bottom
of the Gulf of Finland, at an area that had formely
belonged to Sweden. The town gave the Czar the
long desired connection to sea and it also served as
an excellent harbour to the ever-increasing Rus
sian navy.

The reinforced Russian troops encountered and
defeated the Swedish army for a few times, but the
fatal stnike for Charles XII and his troops was
given in summer 1709. In spite of a peace treaty
offered by the Russians, Charles decided to march
on to Moscow aften conquering Poland, but due to
several coincidenses and finally also to the supeni
on numbers of the Russians, the expedition came
to an end as early as in June 1709 at Poltava.
Sweden’s defeat was complete and Charles only
just managed to flee with a small group ofmen to
Turkey, which in its own direction was an enemy
of Russia. Charles tarnied in Turkey for five yeans,
last of which in conditions resembling impnison

ment.
Already duning the first years of the Great

Northern War the Russians had made a few at
tempts to attack Finland, but they had failed
because ofthe vigonous defence ofthe Finns. After
Poltava, however, the way was open and in 1710,
despite the strong nesistance of the defenders, the
Russians succeeded first in conquening the fortness
of Viipuri, which was considered by the Finns to
be a gate to the East, and laten even Käkisalmi.
Soon after this Charles XII managed to provoke a
war between Russia and Turkey which forced Czar
Peter to set his plans of conquening Finland aside
for a few years. In spring 1713 the Russians again
resumed their attack with fuli force and nothing
could save Finland.

In May, the Russians first seized Helsinki,
after which they even founded their ganrison near
Porvoo . Having successfully secured maintenance
of the forces, the Russians overtook in a few
months the southern coast of Finland. In August
1 7 1 3 , the Russian troops had proceeded to the
capital of the country, Turku. Finnish resistance
was nearly nonexistent, because Finland had been
forced aIl along to contnibute to the main army of
king Charles. General Kaarle Armfelt managed to
gather up a small army of a few thousand men,
but it was forced to netreat in front of the oven-
whelming Russians, when even Sweden sent no
auxilianies to Finland. For a couple of times the
Finns and the Russians confronted each other, at
first in October 1713 at the stream of Kostia in
Pälkäne and then in February 1 7 14 at Napue in
Isokyrö. Aften the defeat at Napue, the nemnants
ofthe Finnish army withdrew with Armfelt around
the Gulf of Bothnia to the Swedish side. The
Russian occupation of Finland was finally secured
in July 17 14 by the sea battle at Riilahti in fnont
of Hanko peninsula, after which the Russians
wene able to push fonwand to the Åland Islands
and thus gained control oven ali parts north of the
Baltic Sea.

With entrance of the Russian troops began the
period of so-called Great Wrath in Finland. The
expression descnibes very aptly the natune of Rus
sian occupation. The Russians did not intend to
ruin Finland completely, since she offered them a
suitable support area for a futune attack against
Sweden. The Russians stnived to exploit the Finn-
ish resources as efficiently as possible, which



erable number of retugees left Finland for the
mother country, Sweden, but naturally such an
exile was not open to everyone. On one hand the
most affluent part of the population decided to
flee, in addition to which several inhabitans of
coastal areas took advantage of the good connec
tions offered by the sea. No exact figures on the
number of refugees are available, but in several
connections a conclusion ofabout 20 000 refugees
has been mentioned. The living conditions of
these refugees were not very good in Sweden and
especially after the Russians had begun their for-
ays to Sweden, refugees who had stayed on the
coast or in Västerbotten, often lost ail their re
meining property.

During the Great Wrath conditions in Fin
land were poor. Population that had remained in
the country, was continuously forced to feed and
maintain an occupationarmy of 20 000 to 30 000
men. In addition to this, the Russians sent a
considerable amount of raw materiais and other
goods to Russia. Furthermore, the tax burden set
on the Finns was enormous, which could be seen
alone in the numerous forms of taxation. At first,
the Russians used a military regime in governing
Finland, but in order to further intensify tax
collection, they set up in 1717 a civil administra
tion to the western part of the Country with its
seat in Turku. The eastern part of the Country stiil
remained under military regime, beCause as far as
is known the Russians had plans to inCorporate
the area direCtly to Russia. During the Great
Wrath a Russian prinCe, Mihail Golitsyn, was the
Commander in Western Finland and even the
impiementation ofCivil administration did noth
ing to weaken his position. The Civil administra
tion, WhiCh operated for the last four years of the
Great Wrath, was lead by Governor General, a
Swede that had entered Russian serviCe, i.e. Count
Gustav Otto Dougias.

In spite of ali different taxes, payments and
deported goods, the heaviest load was surely the
numerous human offers the Finns were forCed to
give. The Finns had earlier been forCed to partiCi
pate in different war Campaigns under Charles
XII, and when the Russians entered the Country,
even they forCed Finnish men to join in the Rus
sian army fighting at several fronts. Furthermore,
the occupier abduCted a great number of women
and Childrefl who were later serving as siaves or
servants ali over Russia. Another story is the

number of those killed during oCCupation, i.e.
Clergymen, sCouts, peasants in Certain areas and ali
others against whom the Russians were, for a
variety of reasons. There are no statistis on the
deaths of the Finns during the Great Wrath, but
the number of the dead and the assaulted is Cer
tainly several thousands, even tens of thousands.

Having oCCupied Finland the Russians started
to pian an attaCk to Sweden in order to forCe it to
the peace terms set by Czar Peter 1. As early as in
1713, an opposition desiring peace began to
emerge at the Swedish Diet and in the Privy
CounCil, whiCh faCt was a severe blow to King
Charles who still stayed in Turkey. In autumn
1714 the King, irritated by the aroused desire for
peace in Sweden, rode through Europe to Stra1
sund, whiCh was still Swedish possession. After
his return peace was not even disCussed. The
military reputation of Charles, whiCh had some
what faded in between, again peaked after he
made a fortnight’s dash on horsebaCk across Eu
rope with only one Companion. The return of
Charles to the reigns of the realm lead to the rise
of militanCy in Sweden, and the nomination of
Baron G. H. von Görtz, a native of Hoistein, as
the nearly almighty adviser to the King, helped
even in eConomiCal matters. With varied measures
Görtz managed to dig up the last resources stili
hidden in Sweden and set them to serve the needs
of warfare, and so an army Consisting of 40 000
men was formed in 1716. The respect the enemy
had for Charles XII, the warrior king, was so great
that his return gave Sweden a short breathing
spell.

The position of Sweden Continued, however,
to be diffiCult. Russian troops Continuously raided
either around Gulf of Bothnia or direCtly Crossed
it, whiCh was found alarming in Sweden. From
Sweden’s point of view, the international politiCal
situation turned ali the time into the worse and
one by one she lost ali her allies. PeaCe hopes that
had emerged as early as in 1716, materialized
when the Swedes and the Russians in spring 1718
started offiCial peace talks in Lövö of the Åland
Islands. As a result of these negotiations a draft
treaty was aCComplished, aCCording to whiCh Swe
den was to reCognize the loss of the BaltiC, Ingria
and the provinCe of Viipuri to Russia against
speCified indemnities. In addition, Russia would
have given Sweden free hands to attaCk Norway.
The Czar of Russia, Peter 1, would have aCCepted

the terms, but Charles XII Could not see fit to Cede
Tallinn, Viipuri or any other areas Coflsidered to
be Swedish. Thus, he did not aCCept the draft
treaty negotiated by Görtz, but deCided to set
forth to conquer Norway on his own.

Confident on her rapid fail, Charles marChed
his troops against Norway in autumn 1718 with
the intention of attaCking Russia afterwards. The
war Campaign in Norway was not as easy as ex
peCted, but the troops lead by the King himself
were stUCk at the seige of the fortress of Fredrik-
sten (Fredrikshald). On November 30, when in
speCting the Completion of the trenChes, the King
was hit by a bullet in his head and he died
immediately. It has remained mystery, whether
the bullet was fired by an enemy or by an assassin
hiding in his own troops. After the death of their
King the Swedes began to retreat baCk to Sweden.
The Finnish detaChment lead by Kaarle Armfelt
had attaCked to the north of Norway with the
intention of joining the King’s main army, but
after word on the death of Charles XII had arrived,
it withdrew. The return over wintry mountains
turned out to be fatal, sinCe only 1 500 men ofan
army originally Consisting of 10 000 men, sur
vived.

After the death of Charles XII, his sister,
UlriCa Eleonora, asCended to power. The hated
Görtz had been imprisoned shortly before the
King’s death, and mainly due to domestiC poliCy,
he was sentenCed to death injanuary 1719. Queen
UlriCa Eleonora deCided to resume the peace talks
of Åland Islands and set Count Johan Lillienstedt,
a Finn, as the new Chief negotiator. Sweden’s
delaying taCtiCs irritated the Russians as time
went on, and in summer 1719 the Czar sent a
detaChment of 40 000 men to destroy Swedish
Coasts and, at the same time, to persuade Sweden
to beCome more Compliant to peaCe. The Swedes,
however, did not yield but trusted on aid from its
new ally, England. The negotiations held at Åland
broke up fruitless in autumn 1719.

At the Diet held in 1720, Queen UlriCa Ele-
onora handed over the crown to her Consort, Fred-
eriCk, PrinCe of Hessen. Sweden drifted ali the
time to the worse, both in the military, politiCal
and eConomiCal sense and the new king had no
other alternatives but to strive for peaCe. In the
years 1719—20, peace treaties were ConCluded with
Hannover, Prussia and Denmark, but the worst
enemy, Russia, still remained. Although Russia’s

military superiority was Clear, Czar Peter, too,
wanted peace on his own terms and offered the
Swedes either Uusikaupunki or Rauma as the site
for negotiations. Sweden’s ChoiCe was Uusikau
punki and in spring 1721 people began to make
hurried preparations for the peace Congress.

Uusikaupunki, founded in 1617, had by the
end of the Century suCCeeded in beComing one of
the wealthiest and the most densely populated
towns in Finland. In its own provinCe it ranked
seCond, just after Turku. Just before the Great
Northern War, however, a diffiCult period began
for Uusikaupunki, during whiCh both population
and wealth Considerably deClined. The town was
in a rapid suCCession hit by fires, piague and the
burden of war. Last stroke was the Russian 0CCu-
pation, whiCh began in autumn 1714 with the
arrival of Russian galley fleet. During winter
17 14—1 5 Uusikaupunki served as a base for Rus
sia’s navy, and over a hundred Russian ships passed
the winter at the town harbour. For the same
winter PrinCe Golitsyn transferred his headquar
ters to Uusikaupunki and stayed there with a land
army of 8 000 men, Controlling the whole of
Western Finland. In praCtiCe, Uusikaupunki was
turned into a Russian war Camp, where a few
hundred loCal inhabitants were forCed to ope
with the Russian oCCupiers.

The Conditions in Uusikaupunki during the
Great Wrath were not very good. Like elsewhere
in Finland, trade had come to nearly a Complete
standstill and people were Continuously forCed to
maintain Russian soldiers. The loCal administra
tor in Uusikaupunki was Johannes Winter, a
sChoolmaster who piloted with skill the life of the
small Community to a level, whiCh was at least
tolerable under the pressure Caused by the Russian
soldiers. It was an immense burden for the town,
whiCh had aiready greatly deCayed during the
Great Wrath,



having received instructions from Czar Peter. Pre
milinary negotiations had been held to some ex
tent even before his arrival, but only in June the
talks got in fuil swing. One ofthe most important
questions for negotiations was the borderline in
Eastern Finland between Sweden and Russia as
weIl as the fate of Viipuri , which had traditionally
belonged to the Finns. At its worst, the Russians
threatened to overtake ali Finland. The weak posi
tion of Sweden was demonstrated by the fact that
there was hardly any struggle over those areas
south of the Gulf of Finland which had already
been overtaken by the Russians.

Due to the several previous negotiations, the
actual peace process was not very long. The posi
tion of the Swedes was further deteriorated by the
raids again carried out by the Russians in susnmer
1721 when the Swedish coast was thoroughly
destroyed. The Swedish negotiators at IJusikau
punki had no option but, since the country was in
a state of complete weakness, to conclude a peace
with the terms offered by Czar Peter’s delegates.
After a few skillful operations performed by Os
terman, a Russian delegate, and after several dis
cussions the treaty was signed on 30 August,
1 72 1 . Within a few days news of the treaty reached
the capitals of Sweden and Russia, where the
respective sovereigns ratified it on 9 September.
Festivities went on for weeks in Russia and espe
cially in St. Petersburg, whereas Sweden was
stunned by the peace and the defeat as well as the
loss of her rank as a great power. The Swedish
delegates were heavily criticized and even charged
with bribery.

At the Peace Treaty of Uusikaupunki Sweden
lost to Russia ali of its possessions south of the
Gulf of Finland as well as southeastern Finland.
The peace meant solving the long-chafed question

concerning Viipuri according to the Russian’s de
mands, and hardly any concessions were made to
Sweden. Russia certainly guaranteed free religious
worship plus ali other old rights to the population
living in areas that she had now officially seized,
as well as payed Sweden an indemnity of 2 million
riksdaler for those areas, but these were poor
consolation to Sweden, which had grown accus
tomed to being a great power. Moreover, the
Russians had managed to slip a paragraph into the
peace terms that implied that the Russian Czar
would act as a guarantor of Sweden’s form of
government.

Within a few months after the peace treaty,
the Russian occupiers left Finland. As soon as the
refugees who had stayed over on the Swedish side,
got news on the peace, they too started to return
to their homes. ‘The blessed peace’ did not, how
ever, immediately restore conditions in Finland to
the state that had prevailed before the war, since
reconstruction of the Country took a lot of work
after the long Russian oCCupation as well as the
war that had lasted for 21 years. However, it was
due to the diligenCe of hard-working people who
had suffered so muCh that both Finland and
Uusikaupunki managed to get on their feet again.
ReCovery of Uusikaupunki took a bit longer than
average, whiCh only demonstrates the forCe of the
adversities felt by the town. For a while the house,
where the peace talks had been held and on whiCh
whole Europe had foCused, was even allowed to
dilapidate, and neither were the Contemporary
townsmen muCh inspired by the interest aroused
by the events of that summer aIl over the world.
Only with time people began to grasp the mean
ing of the peace as well as the aCtual weakness of
Sweden in those days.

Pe3ioMe

CeM5i BenHKoi CeBepHoi B0iHFil nepBMx

XVIII BeKa öiino fIOC51H0 eue
B cepee XVI BeKa. fflBeLw5I TO

CMOrna 13 MHO114X B01H CTaTI Be

JIFTKOiI epx<aBof CeBepa II BaHTMi’icKoro

perHoHa. HonoiceHlle fflBeJllh4 3aKperrnalocb

B xoe 3aK0HHBffleiIC1 B cepee XVII BeKa
TpHLaTHneTHe B0HM, B C3JIbTT KOT0-

po ei OTOfflJTH Teppl’TTOpHH tllHJli1HHTJ,

BaiTHu 14 CeBepH0i -1acTu FepMaHHH. O)Ha

KO, Bes1nKoep>KaBHoe oiioxene fflBeIHH

6bLJIO FJ1BHb1M Oöpa3OM T1OCJICTBHM cJTa

6ocTH coceHTTx FOCJCTB II BOHHOFO

HCKCCTB cTpaHbl. B JCTBHTHbHOCTH

llHOCbIJT0K JII 3T0F0 He 6bljio. B janeoi
flCTIKTHB 6a3a acejiei fflBeJnH 6bnia

II C 3THM 3KOHOMHK

FIOTHBOCTO5LJI coxpalleHHlo BeJ1HKoep)KaB-

HOFO Hono>KeHHI. Ho B TO )Ke BM5I BeHHKa51

BOCTOMH1 epaa Poccwi no pyKoBo

CTBOM 3HFW1HOFO iapi HeTpa 1 13 3HK

coero MOFYWCTB cajia

)o6HBaTbcsi BbIX0 K EanTHuicKoMy Mopio.

B JeKa6pe 1697 roa 13 fflBelwH 6b1n

K00H0BH Kapii XII, K0T00M ea HC

HOJIHHJTOCb 15 jieT. BparaM rocyapca 3T0

H0CJI)KHJI0 CIIfHJT0M T0I’O, T0 HX BM51

HacTaJIo. B 1700 f0 Ha’-iaJiocb CT0HK-

HOBeHHe, W3BCTH0 H0J H3BHHM BenHKoi

CeBepHo B0iIHbI, B K0T0p0iI MCTB0BJTH

fflBeu[T5I, C 0H0 CTOpOHbI, II C06paHHbI

H0THB ee C0103, yja BX0HflH PocdHi,

HoMBma 11 J1aHHI, c pyro. B CM0M Haqane

B0HbI fflBCK5I apMH5I H0 K0MH0BHHM

caMoro K00JI5I Kapna XII oepx<ana pi

K3BfflHXC5I 3Ha’IHTeJIbHbIMH iio6e, Ba)KHeir

meik H3 KoTopblx, HoKany, 6bIJIa 6HTBa no

HapBoi B HoT6pe 1700 roja. BoicKaM Kapsia

y)aJiocb ll0BHTb CCKI0 apMrno, qHcneH

HOCTb K0T00 HpeBbimaJla fflB0B B TH

paa II C0CTBJ15{JI OKOJI0 40 000 qeJIoBeK.

Hocie HapBcKo 6HTBhI M0JI0J0 Kapii, o

BJ»IBfflH CB0M ydlleXy, peluilJI pa3T’pOMHTb

B0I1CKa K00JI5I HOJIbfflH ABrycTa II. Ho
B0HHbII H0X0J Ha THT0HH HOJIMJJH

TI0)HHJTCI 3HaMHTeJIbHO oJIhme, IleM npe

Ho.riaranoch, ii HCM0T5I Ha MH0fT1 Ho6ebi

oKa3aJIc5I H3HypHTeJIbHbIM. B TO ce BM5T

HeTp 1, H0THBfflHI HH3HTJIhH0 nopa>Ke

HH rio HapBo, pemmi Hpeo6pa3oBaTI ii

yCHHTb 0CCI1CKIO apMrno, K0T05I BOilpe—

Kl1 fl)fl0fl0)I<HI43IM ipi oaana mBeaM

cnaöoe coHpoTHBJTeHI4e. Mo)epHH3aiHi ap

MillE K0CHJICb MHO114X cTpyKTyp, HO

FJIBHMM O6pa3oM fI0BJTKJT 3a co6oik u3Me-

HHH5I B THJTJIHH FI C03HH cfirIoTa.

B TO BpeM1, KK Kapri XII BJT B0HHM

ekCTBW{ B H0JILHIe, PYCCKH H0CTIIHH0

llp0H11KJH Ha 3M0CKM THT0HH ifiBe

LHH, T. e. B HpH6anTHKy H HHrepMaHJ1aHH}o.

HaiuiymMM 0K3TJTbCTB0M TOT’O CJI)KHT

ropo CaHKT-HeTep6ypr, 0CH0BHHbI B

ycTbe HeBLI Ha TeppHTopHH, npuHa

nexaBmef panee fflBeLHH. CTpoHTenbcTBo

ropoa 0TKhIJT0 M0CK}0 CB13b, 0 K0T0p0iI

HeTp BH0 MeqTan, II ano B03M0)KHOCTb

C03aHH5I nopa ni pacymero tJJI0T

PoccMH.

YdHnuBmHecH B0ICK PocdHH He

CTJIKHBHHCb co fflBCK0 apMHei H pa3611-

BJ1H ee, HO CHJTbHeiIllIHIk yap 6b1n HaHeceH

Kapriy JTT0M 1709 roa. HecMoTpH Ha Hpe

JI0)KHHbI PYCCKHMH MHHbL J0f0B0p,

ocne HOJIMJJH Kapi pemnn fl00JDKHTb

B0HHbI H0X0 Ha MocKBy, HO B CHJIy pia

Hopax<eHHI 11 HB0CX0CTB pyCCK0iI MHH

6hIn BbIH)KH 3aKOH’{HTB ero B H1OH 1709
roa no HoJITaBo.

fflBe)bI HoTepuejiil H0flH0 nopa)KeHHe, fi

Kapny c He6o.rIbmHM 0T5I0M ea yjaJiocb

6ecaTb B Typirno, K0T0I aKxe IBJT51flCb

11P0THBHHK0M PocdHH. Kapn ripo6iui B Typ

LHH 110’ITH 1151Tb .JIeT, 113 K0T0bIX H0CHH

ro B yCJIOBH5IX, Hfl0MI4HBJITHX rIpe6bIBaHHe

B 3aKJTI0qeHHH.

Erne B HepBMe F0b1 CeBepHo B0IEHbI

PYCCK11 HbITJIHCb HCK0JTbK0 pa HHCTb

Ha HHJIHH}0, HO HOHbITKM 6bnill
0T)KHbI CHMbH01 06opoH0 tM’IHH0B.

OHaKo, riocne nopa)KeHWI no H0flTaB0i

HTb cTaJI 6o.iiee 0TKpbITBIM, II B 17 10 roy,
HCM0T51 na yriopoe c0Hp0THBJIeHHe, p3TC-

CKHM yjanoc 3XBTHTb KH0CTb BbI6opr,

K0T0J0 cjJHHHbI C’THTaJIH “BopoTaMil Ha

BOCTOK”, II HCK0JIbK0 fl03K KeKcrornM.

BcKope iiocne T0F0 Kapaiy yanoc
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LAHTE ISTA
Suuri Pohjan sota ja Uudenkaupungin rauha ovat
merkittavyytensa takia suhteellisen runsaasti tut
kittuja aihepiireja. Tässà tutkimuksessa kaytetty
materiaali on hyvin monipuolista ja toisaalta mo
nitasoista. Merkittävimmät tiedot on saatu keràt
tya en arkistoista nun Pietarista, Turusta kuin
Helsingistàkin. Tavallaan mukaan voisi lukea vie-
là Tukholmakin, sillä Ruotsin Valtionarkistossa
sailytettaviä ruotsalaisia asiakirjoja neuvottelujen
kulusta on suomalaisten onneksi saatu mikrofil
meinä Kansallisarkistoon Helsinkiin. Venàjältä
kirjaa varten on saatu kayttoon kolmen en arkis
ton materiaalia, nimittäin Venàjän ulkoasiainpoli
tiikan arkiston, Venäjän laivaston historiallisen
materiaalin sekä Venäjän valtionarkiston meriso
ta-arkiston tarjoamat tiedot. Näiden arkistojen
tutkimisesta vastasivat Tatjaana Sergeevna Feodo
rova ja Samull Tirkeltaub, jotka tämän tutkimuk
sen kirjoittajan selvityspyynnon mukaan kävivät
lapi todella suuren määrän arkistomateriaalia ja
laativat rnistä sitten oman tiivistetyn esityksensa.
Osa tämän venàläisen arkistomateriaalin sisältä
mistä tiedoista lienee lännessà aiemmin tuntemat
tomia ja ainakin taydennysta on entiseen hieman
suomalais-ruotsalaisväritteiseen tietamykseen by
tynyt monebta osin. Tämà patee nun rauhanneu
vottelujen kulkuun kuin toisaalta myös venäläis
ten obeskeluun Uudessakaupungissa ja Suomessa.

Tutkimuksessa kaytetty Turun maakunta
arkiston materiaali keskittyy toisaalta Uuden—
kaupungin olojen selvittämiseen ja toisaalta sen
avulla voidaan saada tietoja venäbäisten halbitse
mistavoista Länsi-Suomessa vuosina 1 7 1 4-2 1 . Uu
denkaupungin maistraatin j a raastuvanoikeuden
arkistot ovat nykyisin Turun maakunta-arkistossa,
ja niistä boytyi monia miebenkiintoisia jokapaivai
seen elämäàn liittyviä yksityiskohtia kaupungin
tibanteesta 1700-luvun alusta.

Arkistomateriaalin ohella on kaytetty myös
muuta abkuperaismateriaalia. Uudenkaupungin
kaupunginkirjaston kokoelmista loytyy alkupe
ràisen rauhansopimuksen teksti sekä ruotsiksi että
saksaksi painettuna. Tämä teos on jubkaistu Tuk
hobmassa heti rauhansolmimisen jäbkeen syksylbä
1721 ja on tärkeä siinäkin mielessä, että rauhanso
pimuksen tekstiä ei suomeksi ole kokonaisuudes
saan julkaistu. Toinen arvokas Uudenkaupungin
kirjaston suojista loytyvà teos on painettu 1722,

se on oman aikansa historiantutkimusta aikabais
näkökulmasta kirjoitettuna ja nimeftään Sclüssel
zu dem Nystadtischen Frieden . . . (avain Uuden
kaupungin rauhaan). Muun tutkimuksessa kayte
tyn alkuperaismateriaabin muodostavat lähinnä
muistelmat , ruotsalaisen rauhanneuvottelij an Jo-
han Lillienstedtin postuumisti julkaistu omaebä
mäkerta vuodelta 1775 sekä Venäjän armeijassa
Pietari I:n aikana palvelleen skotlantilaissyntyisen
Peter Henry Brucen vauhdikkaat ja paijon mie
lenkiintoista tietoa sisältävät muistelmat, jotka
julkaistiin ensimmàisen kerran 1782. Muistelmi
en sarjaan voidaan varmasti lukea vielä Johan ja
Ephraim Hoeckertin eli isän ja pojan samana vuon
na 1 7 5 3 laatimat kuvaukset Uudestakaupungista
ja sen vaiheista.

Kirjassa kaytetty tutkimuskirjallisuus on
mittava. Lähdeluettelosta loytyy kaikkiaan noin
90 kirjaa tai artikkelia, joista tosin parisenkym
mentä nimekettä on tälbà kertaa jaanyt hyödynta
mättä. Nàmäkin en syistä kayttamatta jaaneet on
kuitenkin habuttu pitaa luettelossa mukana, jotta
joku myohemmin aihepiiria tutkiva voisi saada
jotain suuntaa siitä, milbaista kirjalbisuutta aihee
seen liittyy. Tutkimuskirjalbisuuden joukossa on
muutamia kymmenia nimekkeitä, jotka ovat mui
ta tarkeampia, ja joita seuraavassa on lyhyesti
luonnehdittu. Tutkimuksen perustan muodosta
vat monet perinteiset ja arvostetut yleisteokset,
joiden pohjalta on pyritty buomaan kuva sodan
tapahtumista ja toisaalta isonvihan vaikutuksista
Suomessa. Nàitä ovat mm. 1980-luvun puobivà
lissä painettu Suomen historia (erityisesti osa 3),
1960-luvulta peraisin obeva Suornen historian kà
sikirja sekä samalla vuosikymmenella painetun
Suomen historian VIII osa. Toisen suuren ryhman
tutkimuskirjallisuuden joukossa muodostavat pi
tajan- ja kaupunginhistoriat, tarkeimpana luon
nollisesti Kyosti V. Kaukovallan Uudenkaupun
gin historian I ja II osa. Muista paikallishistoriois
ta ei tàllä kertaa ole saatu laajempia tietoja, vaan
ne ovat tarjonneet làhinnä muutamia aiheeseen
biittyvia yksityiskohtia.

Yksityiskohtaisempia tutkimuksia aikakau
den poliittisista tapahtumista ja erityisesti Ruot
si-Suomen sisapolitiikasta on kirjoitettu lähinnä
Ruotsissa. Tässà tutkimuksessa ei ole hauttu sen
enempää sotkeutua luhistuvan suurvallan sisäisiin

hallinnolbisiin yksityiskohtiin, mutta puitteet on
luonnolbisesti pyritty luomaan ymmarrettaviksi.
Lisäksi ruotsiksi on kirjoitettu muutamia tämän
tutkimuksen kannalta olennaisia, yksityiskohtai
sempiin tapahtumiin keskittyvia teoksia. Näistä
maininnan ansaitsee Stig Dreijerin kirja, joka kä
sittelee ennen muuta Ahvenanmaan tilannetta,
mutta joka samalba valottaa myös muutamia mui
ta tapahtumia. Abo Akademin historian Iaitoksen
opiskebijatyona valmistunut Ockuperat omrde si
sältää monipuolista tietoa lähinnä Turun alueen
kohtaloista isonvihan aikana ja on ollut hyodylli
nen perusmateriaali isonvihan aikaa luonnos
teltaessa. H.E. Uddgrenin kaksi kirjaa kertovat
yksityiskohtaisesti venàläisten Suomen valboituk
sesta ja siihen liittyvista sotatapahtumista. Suo
messa usein vàhemmàlle huomiolle jaaneet venä
läisten Ruotsin puolelle tekemät havitysretket ovat
saaneet vabaistusta E.W. Bergmanin, Erik Jonso
fin ja Sven Sjobergin kirjoista.

Kun kirjoittaa esitysta isostavihasta tai suu
resta Pohjan sodasta, ehdoton perusteos on K.O.
Lindeqvistin jo vuonna 1919 kirjoittama Isonvi
han aika Suomessa. Vaikka osa sen nakemyksista
on hieman varittyneita, kirja on edebleen pàteva ja
monipuolinen teos 1700-luvun Suomesta. Muita
tàrkeitä esityksia ovat Eirik Hornborgin, Walter
von Koskullin sekä Einar W. Juveliuksen (Juvan)

perinteikkaat teokset. Uudempaa tutkimusta edus
taa Voitto Ahosen Jalleenrakennuksen politiikka
ja talous, joka vàitöskirjan tarkkuudella keskittyy
ennen muuta Uudenkaupungin rauhan jälkeisiin
tapahtumiin. Tapani Mattilan, Matti Lappalaisen
ja muutamien muiden suppeammat teokset kes
kittyvat sotaan ja sen kaynnin en muotoihin,
mikä on luonnolbisesti tärkeällä sijabla tämänlaa
ruisessa tutkimuksessa. Henkilökuvien luomises
sa on kaytetty toisaalta 1930-luvubla painettuja
Kansabbisia ebàmäkerrastoja, toisaabta Pietarin koh
dalla ranskalaisen Henri Troyatin ja Kaarle XII:n
kohdalla ruotsalaisen Frans G. Bengtssonin suju
vasanaisia ja värikkäitä esityksia.

Uudebbakaupungibba on ollut onni saada
asukkaikseen sellaiset paikallishistorian tutkijat
ja vaalijat kuin K.A. Cajander ja Hebmer Winter.
He ovat molemmat tehneet monia myös suureen
Pohjan sotaan, isovihaan ja rauhaan liittyvia teok
sia, joista on oblut hyotya tämänkin kirjan teossa.
Cajanderin 1800-luvun lopubba ensimmäisen ker
ran julkaisema Isonvihan ajoilta Uudessakaupun
gissa tarjosi hyvan bähtö- ja vertaibukohdan table
tyobbe. Omassa tyossani kansainvälinen taustoitta
va osuus on huomattavasti laajempi, eikà teos
muutenkaan ole nun paikallishistorialeimallinen
kuin Cajanderin omaha alallaan erittäin tàrkeä ja
ansiokas tutkimus.
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Ii

Uudenkaupungin rauha solmittiin elokuun 3Opaivä vuonna 1721. Rauha

paatti Ruotsin ja Venäjän välillä kaydyn 21 -vuotisen sodan, joka tunnetaan

nimellä suuri Pohjan sota. Ruotsin ja Venäjän lisäksi sodassa oh ajoittain

mukana muitakin osapuolia kuten Tanska ja Puola, mutta ennen muuta ja

jatkuvasti sotaa kaytiin Ruotsin — Itämeren taantuvan suurvallan — ja Venäjän

eli nousevan suurvallan välillä. Ruotsin johti sotaan nuori ja tarmokas kuningas

Kaarle XII. Venäjällä vaikutti toinen aikakauden mahtimies, Pietari Suurena

myohemmin tunnettu tsaari Pietari I. Nämä kaksi olivat muutamaan otteeseen

henkilökohtaisestikin vastakkain, joskin Kaarle XII kaatui ennen rauhan

solmimista. Suureen Pohjan sotaan sisaltyy Suomen osalta isonvihan nimellä

tunnettu kahdeksan vuotta kestanyt raskas veniäismiehitys vuosina 1713-

21. Uudenkaupungin rauhan seurauksena Ruotsi menetti puolitoistavuosi

sataisen suurvalta-asemansa Itämeren piirissä ja sen tilalle nousi tsaari Pietarin

kovaotteisten uudistusten seurauksena kehittynyt Venäjä.
Tässä kirjassa on ensinnäkin pyritty luomaan yleiskatsaus sotaan johtaneisiin

tapahtumiin, varsinaiseen sotaan ja siihen liittyviin asioihin, Suomen

venalaismiehitykseenja sita seuranneeseen isoon vihàan sekä sodan vaikutuksiin

Suomessa. Mukaan on hisäksi pyritty saamaan yksityiskohtaisempaa tietoa

elämästä isonvihan aikaisessa Uudessakaupungissa ja varsinkin rauhan

neuvottelujen kulüsta kesällä 1721. Osa rauhanneuvotteluihin liittyvista

tiedoista on taysin uusia, nilta ei aiemmassa tutkimuskirjalhsuudessa ainakaan
Suomen puolella kovin hyvin tunneta. Tämä teos pyrkii tarkastelemaan 1700-

‘

luvun alun tapahtumia kolmehla en tasolla, nimittäin Euroopan, Ruotsi

Suomen ja Uudenkaupungin. Miten suhteehhisen pieni, monin tavoin sodasta

kärsimään joutunut kaupunki kykeni tarjoamaan puitteet koko Pohjolan,
osin jopa koko Euroopan tilannetta muokanneelle rauhankonferenssille?

Kinja on ynitetty saada suuren Pohjan sodan kokonaisesitykseksi siten,
että sen lukeminen ei edellyttaisi syvähhisiä etukäteistietoja. Tekstiä on pyritty
joka kohdassá laatimaan tieteehhisen tason edellyttarnahla tarkkuudella, joskin
sita on monin paikoin kevennetty enilaisilha yksityiskohdilla ja anekdooteilla,
jotka nekin kuitenkin perustuvat joko alkuperäislähteisiin tai tutkimus
kirjalhisuuteen eli todellisiin histonialhisiin lähteisiin.

Kansi:
Uudenkaupungin rauhankirjan Ruotsille kuuluva alkuperäiskappale. Sopimus allekirjoitettiin

30. 8. 1721. Kuva Riksarkivet/Hans Rydberg, Tukhol,na.


