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Tykkimies Lars Dahlberg (1746-1818)
Tapaustutkimus ruotsalaistaustaisen sotilaan etsimisesté
ja Suomeen jé'amisen syista'
Ville Sarkamo
uotsista Iaivattiin l700-Iuvulla Suomeen sotilasjoukkoja muun muassa téiyttéiméén suuren Pohjan
sodan synnyttéima'a miesvajetta ja rakentamaan Viaporin merilinnoitusta. Tuhansien miesten
eléménkohtalot olivat erilaisia; toiset palasivat Ruotsiin, toiset asettuivat pysyviisti Suomeen.
Tasséi artikkelissa tarkastellaan Suomeen vérvatyksi sotilaaksi asettuneen tykkimies Lars Dahlbergin
(1746—1818) eléménkohtaloa ja sité, miten héinen tarinaansa on péiisty k'aisiksi sotilasasiakirjojen sekéi
suomalaisten ja ruotsalaisten kirkonkirjojen tietoja yhdistéméillé.

Suomeen tullut tykkimies ruotsalaisissa
kirkonkirja-aineistoissa
Keskikesﬁisess'él Helsingissﬁ on 15. heinﬁkuuta
1775 meneillﬁﬁn piiiikatselmus. Kuninkaallisen

Majesteetin Tykistbrykmentin Suomen patal—
joonan yl<si komppania 011 tarkastusvuorossa.
Kirjurina toimiva kapteenin léihin mies, uus—
maalainen luutnantti Emanuel ”Emil” Bergius,
pitéiﬁ kirjaa tapahtuvasta, tai ainakin valvoo
apulaisina toimivien kirjureiden toimintaa. Tar—
kastuksen kohteena on kapteeni Sjébladin tykki—
komppania. Bergius on tarkka komppanian
miehist'a' ja erityisen tarkka heidé’m varusteis—
taan. Hén kirjaa ylés tykkimies numero 17:11
l<011dallez ”Tykkikonstaapelin apumies, tykki—
mies numerolla 17, Ibran Béck, 011 karannut
varusteineen 17. syyskuuta 1774. Héinen tilalleen

on péiivﬁméiéiréll‘zi 16. seuraavaa lokakuuta
otettu, V'éu'véitty ja hyviiksytty kuuden vuoden
pestille (Capitulanten) numerolla 17 tykkimies
Lars Dahlberg.”1
Mies on pituudeltaan viisi jalkaa ja seitse—
m'zin tuumaa.2 H5111 on syntynyt Taalainmaalla ja
ollut palveluksessa 8/ 12 vuotta eli 110m kahdek—
san kuukautta. Ik'zia' miehell'zi 011 29 vuotta ja yksi
t'ziysi kuukausi. Him 011 siviilisiiéidyltéién naima—
ton. Erikoismainintana hﬁnen kerrotaan olevan
kirvesmies. Viimeisesséi sarakkeessa todetaan,

ett'ai héinet on hyvﬁksytty palvelukseen. N'aiin Lars
Dahlberg ilmestyy Emil Bergiuksen kynéistéi
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historian lehdille kahdeksan kuukauden palve—
luksen jﬁlkeen. Mutta mistii, miten ja miksi
taalainmaalainen mics 011 péia'tynyt tykkimie—
heksi Suomeen?
Ruotsalaistaustaiset sotilaat ovat tutkittu
ilmii’), mutta l'zilidéin taustat ovat jﬁéineet oikeas—
taan arvailujen varaan, jos 11iitﬁ 011 lainkaan p011—
dittu. Tassﬁ artikkelissa arvioidaan sith', millai—
sia suku— ja henkiléhistoriallisia syitii oli taus—
talla, kun mies léihti Ruotsista ja asettui pysyvésti Suomeen. Toisaalta tarkoituksena 011 kuvailla 11iité1' tutkimuksellisia keinoja ja proses—
seja, joiden avulla tﬁllaisiin henkilékohtai—
sempiin asioihin voi pﬁ'zist'a' kiisiksi. T'zisséi artik—
kelissa3 kéydﬁﬁn liipi suomalaisista kirkonkir—
joista ja sotilasasiakirjoista léytyvﬁn henkilé‘m
etsimist‘zi ja léytﬁmistéi ruotsalaisista kirkon—
kirja—aineistoista, lﬁhinnii sukututkimuksellisia
tarpeita silméill'zi pitiien, sekéi avataan Suomeen
péiéityneiden sotilaiden taustoja ja léihdbn motii—
veja.

Artikkelin l‘a'hteinéi on kéytetty tykistén
p'eiéikatselmusrullia, suomalaisia ja ruotsalai—
sia kirkonkirjoja seké henkikirjoja. Liséksi néii—
den aineistojen tietojen saavuttamisessa on

kéiytetty apuna Pirkko Karjalaisen tekemiéi
muistiinpanomerkintbjé, joita séiilytetﬁ'zin Hir—
Vensalmen Dahlbergit —sul<useuran yksityis—
arkistossa.
Lars Dahlbergista kertovaa péiéikatselmuk-
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sen sotilasrullaa séilytetééin Ruotsin sota—arkis—
tossa Tukhohnassa. Suoria johtolankoja téistéi
kauemmaksi menneisyyteen ei héinestéi ole.
Suomalaisten kirkonkirjojen aineistoista léyty—
neistéi tiedoista selviéiéi kuitenkin Larsin syn—
tym'zip'ziivéi 12. mi 18. toukokuuta 1746 ja syn—
nyinmaakunta Taalainmaa. Ylléi mainittu kat—
selmusluettelo antaa niin ikéién miehelle syn—
tyinépaikaksi Taalainmaan ja sylityméijaksi
toukokuun lopun vuonna 1746. On siis ole-

massa kaksi eri Viranomaisléihdetté, suomalai—
set kirkonkirjat ja Ruotsin sotavoiman asia—
kirjat, jotka antavat toisiaan vastaavan tiedon
miehen taustasta. Voisiko Lars Dahlberg 16y—
tyéi Taalainmaalta pelkéistééin néiden tietojen
avulla?4
Taalainmaa kuului 174o-luvulla Koppar—
bergin léiéiniin pois lukien pieni osa Appelbota,
joka kuului Vistmanlandin lééiniin. Lééinien
asiakirjoja séilytetﬁ‘a'n Upsalan maakunta-arkis—
tossa, joskin ne olisivat olleet tilattavissa mikroﬁlmeinéi. Téiéilté on léydettéivissﬁ tieto Larsin
alkuperéistéi, mutta se 0n tuhansien sivujen ja
satojen kirkonkirjojen joukossa. Etsintﬁ vielii
hiljattain olisi ollut valtava urakka. Nykyéiéin
digitalisointi on tullut avuksi ja sitéi 0n tehty
systemaattisesti kéiyttﬁjéiystéivﬁllisyyden néiké—
kulmasta juuri Ruotsissa. ArkivDigital—palvelun
takaa léytyy mahdollisuus kirkonkirjojen selaa—
miseen kotikoneelta. Tami mahdollistaa neula
heinéisuovasta -tyyppisen etsinnén kirkonkirjo~
jen tuhansien sivujen joukosta. Tehtéivéinéi on
siis léytéiﬁ Lars Dahlberg tai toukokuussa 1746
syntynyt Lars—niminen poikalapsi kirkonkirjo—
jen syntyneiden joukostaﬁ

Seurakuntien arkistoista lbytyy Kopparber—
gin lii'zinistﬁ kahlattavia 1<astettujen— ja synty—
neiden luetteloita vuodelta 1746 yhteensﬁ 43

seurakunnasta. Aineistot ovat séiilyneet kaikista
seurakunnista. Lars oli 174o—luvun Taalain—

maalla tavallinen etunimi, joskaan ei kaikkein
yieisimpien joukossa. Kaikissa seurakunnissa ei
syntynﬁ vuonna 1746 yhtéiﬁn Lars-nimistéi

poikaa ,i'd inonissa vain yksi. Esimerkiksi Stora

1746 syntyneet lapset selaten on suuri urakka,
mutta lopulta se on valmis. Koko léiiinin kirkon—
kirjojen tuhansien syntyneiden lapsien tie—
doista léytyi 5 7 vuonna 1746 syntynytté Larsia.

Kun rajaamme syntyméajankohdan tarkaste—
lua péiivéimééirille 12. tai 18. toukokuuta, Moran
pitéjéstéi léytyy yksi 17.5. syntynyt ja 18.5.1746
Larsiksi ristitty poikalapsi, jonka isén nimi on
Per Larsson ja éiti Anna Larsdotter. He asuvat
Krékbergin kylésséi Moran kirkonkyléin kyljessé.
Iséill'ei on vieléi useassa asiakirjassa etuliite Bogg
tai Bégg. Tapa on Taalainmaalle ominainen ja
sillé Viitataan taloon. Larsin isé on siis Boggin
talon Per Larsinpoika. Asiakirjoissa Lars itse
esiintyy milloin poikana, milloin renkina', mil—
loin Boggin Lars Perssonina. Dahlberg—nimeﬁ ei
sen sijaan léydy. Mistéi se kertoo?7

Dahlberg-nimen tausta ja Lars Perssonin
kytkeminen Lars Dahlbergiin
Yleisellé tasolla tiedetéén, ettéi sotilaalle annet—
tiin monesti sotilasnimi, joka jéii periytyvéiéin
kéiyttéén sukunimeksi. Monesti uudelle mie—
helle annettiin rulliin merkittéessﬁ numerossa
aiemmin palvelleen miehen nimi. Kun tﬁssé
tapauksessa tiedetﬁéin, ett'ai Larsin numerossa
palvellut edellinen mics, karkuri Jéran Béck,
oli nimenomaan eriniminen henkilé’), jéié jéiljelle
oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Dahlberg oli joko
Larsille pestauduttaessa annettu sotilasnimi tai
sitten se oli héinen k'ziytéjsséén ollut sukunimi.
Porvareilla oli monesti Dahlberg-tyyppisiﬁ
nimiéi, toisaalta myés sotilaille annettiin yhtenéi
nimimuotona porvarisnimilté kalskahtavia
luontoon kytkeytyviii kaksiosaisia nimiﬁ.8 Kun
tiedetaéin, ettéi Lars oli kotoisin Taalainmaalta
ja hénen syntyméaikansa on jo melko tarkkaan
tiedossa, voidaan vastausta léhteéi hakemaan
kirkonkirjojen avulla.
Kytkdstéi Dahlberg~nimen ja touko—kesé—
kuussa 1746 syntyneen Larsin Véililléi ei kirkon—

kirjoista ilmene. Témﬁ ei ole mitenkéén yll'ait—
téivééi, vaan pikemminkin hyvin tyypillisté.
Dahlberg néiyttéiéi olevan siis sotilasnimi. Lars

Tunan seurakunnassa syntyi 1746 yli 100 poi-

Persson on todennékéisesti saanut nimensé

kiia. mutta vain yhden nimi oli Lars.6
Maakunnan kaikkien kirkonkirjojen Iéipi—
kajsnii seurakunta seurakunnalta kaikki vuonna

astuessaan palvelukseen Sjébladin tykkikomp—
paniaan. Nimenantajana voi hyvin 011a samai—
nen luutnantti Emil Bergius tai héintéi avustanut
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nimettéméksi jéiéivé kirjuri, joka kirjaa Larsin
rulliin kahdeksan kuukautta héinen palveluk—
seen astumisensa jélkeen.9
Siten nimen pohjana olisi Taalainmaan mies
Kopparbergin l'ziéinistéi: Dahlarna + Kopparberg
: Dahl+Berg? Toisaalta syntyneiden ja kastettu—
jen luettelossa Larsin kotikyléksi mainitaan
Krékberg, joka voi oikeastaan 011a Vieléi toden—
nékéisempi léhde nimen loppuosaan. Lars Pers—
son Krékbergin kyléstéi Taalainmaalta esiintyy
joka tapauksessa téistéi eteenpéin nimellé Dahl—
berg, joka periytyy héinen jéilkeléiisilleen.10 Ni—
1nelle Dahlberg on téiten helppoa keksié luon—
teva selitys, mutta se perustuu péiéittelylle, téiysin
aukotonta ja varmaa se ei ole.11
Sjébladin tykkikomppaniaan ilmestynyt,
Taalainmaalla syntynyt Lars Dahlberg, ei suo—
raan yhdisty Lars Perssoniin. Kuitenkin olisi
erittéin epitodennékéist'ei, etté kyseesséa‘ ei 01isi sama henkilé‘). Kahdesta eri l'alhteestéi, suoma—
Iaisista kirkonkirjoista ja Ruotsin armeijan péiéi—
katselmusrullista, léytyy samalla syntyméiajankohdalla Taalainmaalla syntynyt mies. Tietoa on
pidettéivéi léihtékohtaisesti luotettavana. Kirkko
piti tarkkaa kirjaa syntyneisté 1740—1uvulla.
Larsin léytyminen Taalainmaan oloissa kes—
keisesté ja suuresta Morasta tukee edelléi esitet—
ty'ei hypoteesia, sillé téiéltii varmasti léhdettiin
maailmalle perépitéji'ei runsaamlnin. Kun tie—
detéi'zin, ettéi Lars Dahlbergin poika Suomessa
oli nimeltééin Petter (nimimuunnos Peristéi)
néiyttéiisi siltéi, ettﬁ suvussa nimimuoti on men-

nyt Lars—Per—Lars—Petter. Liséksi kirkonkir—
joista selviééi tutkimuksen edetesséi, ettii Lars
Persson hiviééi Morasta juuri samana ajankoh—
tana, kun Lars Dahlbergin olisi pitﬁnyt sieltEa'
léihteé. Léihtéé tukevia inhimillisiéi vaikuttimia
léytyi selvityksen edetesséi Vieléi liséiéikin. Lars
Perssonin syntyméaika, eléménvaiheet ja tapah—
tumat etenkin 177o—luvun alussa kéiyvéit hyvin
yhteen Suomessa myéhemmin vaikuttaneen
tykkimies Lars Dahlbergin kanssa.

anna muita tietoja kuin lapsen syntyméipéiivéi—
méérﬁn 17.5., kasteen péivéméérén 18.5. ja

péivﬁméérén osallistumisesta ensimméiseen
jumalanpalvelukseen. Muita tietoja ovat van—

hempien ja kummien nimet, mutta n'eiisséi ei ole
mitéén henkilbtietoja, kuten syntyméivuosia,
joista jatkaa eteenpéiin.12 Selvitystéi 011 j atkettava
kirkonkirjojen kahlaamisella. Eri kirkonkirjoja
selatessa huomio kiinnittyy Moran komppa—
nian ruotusotilaisiin. Olisiko Lars pestautunut
Morassa sotilaaksi ennen Suomeen péiéitymistéiéin? Moran sotilaiden rullien léipiselaaminen
0n jélleen yksi nimilistoja Vilisevé tyé, mutta
Larsia ei léydy. Témﬁ hypoteesi on hyléittﬁvéi.”
Pééisisiké') Larsiin kiinni hﬁnen vanhempiensa
ikiéi arvuuttelemalla? Lars on syntynyt 1746,

joten léytyisiké hénen vanhempiaan Anna Larsdotteria tai Per Larssonia hakuammunnalla?
Muutama vuosi syntyneiden luettelon selausta
1720—luvun alusta ei tuo tulosta. Vihittyjen luet—
telosta léytyy lopulta kuitenkin tieto Larsin van—
hempien Vihkimisestéi Krﬁkbergin kyl'dsséi toisena paastonajan sunnuntaina vuonna 1744 eli

helmikuun 25. péivéin tienoilla.14 Vihityt ovat
Per Larsson ja piika Anna Larsdotter. Téisté
péiivﬁmééréist'ei voi edetﬁ kohti Larsin syntyméi—
p'eiivéiéi taas syntyneiden ja kastettujen luette—
lossa. Vuosilta 1744—1746 ei 1(3d heille lapsia.

Néin selvi'ziéi, etté Lars on vanhempiensa esikoinen.
Vanhempien syntymiiaikoja ei kuitenkaan
lbydy ja tutkimus tuntuu jéilleen toivottamalta.
On selattava ja silméiltévé vielé koko aineis—
toa, Moran kirkonkirjojen hakemistoa. Lopulta
huomio kiinnittyy alkusilmﬁykseltéi kaikkein
kaoottisimmalta vaikuttavaan aineistoon eli
”katekismuksen tenttauskirjoihin” (husfb‘rhdrs—
lc'z'rzgd). Jéilleen monisatasivuista aineistoa selaa—

malla yhdestéi kirjasta léytyy hakemisto, jossa
Krékbergin kylé mainitaan. Epéiuskoisen selaamisen jélkeen silmiin pamahtaakin todelli—
nen jéttipotti: Lars Persson -niminen poika,

jonka syntyméaika 0n merkitty péiivéilleen etsi—

Larsin perhetausta Krékbergin kylﬁssa'

Taalainmaalla
Selvityksen alkuvaiheessa olivasta tieto Lars Pers—
sonin olemassaolosta, mutta miten jatkaa tutkimusta eteenpéin? Syntyneiden ilmoitus ei
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tyn mukaisesti 17.5.1746. On siis varmaa, ettéi

témé nyt lbydetty Lars 0n sama Lars kuin synty—
neiden kirjoista léytynyt Lars ja nyt on jo kaksi
asiakirjaa 17.5.1746 syntyneesté Taalainmaan

Larsista. Larsilla nékyy olevan myés héinté viisi
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vuotta nuorempi sisko Anna Persdotter, jonka

Nimisté oli ihmisten elinolojen mukaista ja

syntym'éajaksi on inerkitty 1.5.1751.15 Perhetté

arjessa toimivaa.20

siis on. Némé tiedot varmentuvat sarjan edelli—
sistéi katekismuksen tenttauskirjoista, jotka kat—

Etsinté jatkuu ja Larsin iiidin Anna Lars—
dotterin kuolinkuulutus l<")ytyy.21 Annan kuo—
1insyy selviéi'a. Héin n'éyttéisi kuolleen ennen—
aikaiseen synnytykseen (epéselvé teksti tulkittu
ertij...f6delsen...). Kuulutuksesta selviéiéi Vielé
Annalla olleen miehensé Bogg Per Larssonin
kanssa neljéi lasta, joista kohne on poikia ja yksi
tyt‘zir, joskin kaksi pojista oli jo iiitinséi seurana
haudassa. Téiméi varmentaa Larsilla olleen sis~
konsa ohella kaksi veljeéi, mutta molemmat vel—
jet ovat kuolleet nuorena. Kuolinilmoituksen
mukaan ”Annaa j'zi'zivét surullisina kaipaamaan
hénen iniehensﬁ Bogg Per Larsson, jonka kanssa

tavat vuodet 1732—1757. Larsin isén nimi on

merkitty etuliitteell‘zi vévy (mﬁg) Per Larsson.16
Eteenpéin Vievin tieto on kuitenkin asia—
kirjoissa olevat Larsin vanhempien syntymé—
vuodet. Molemmat ovat syntyneet 1719. Per

Larssonin syntyméivuodelta lbytyy vain yksi Per
Larsson ja héin 0n syntynyt 10.12.1719 Krak—
bergin kyl'zissé. Nﬁyttﬁéi siis iliniselvélté, etté
kyseessé tosiaan on Larsin isii.17 Larsin isﬁn tie—

doista léytyvéit h'dnen vanhempansa. Larsin is'ein—
is‘zin nimi on Lars Olsson, is‘zin'ziidin taas Karin
Persdotter, hekin samasta Kré’ikbergin kyl'a‘stéi.18
Larsin suku niiyttﬁii siis olleen varsin vakiintu—
nut Moraan ja Kré’ikbergin kylééin useiksi sukupolviksi. Suomeen saapuneen miehen taustalla
ei siis ilmene monisukupolvista muuttoliikeh—
dint'si'd. Voi siis 011a, ettﬁ Larsin Suomeen inuu—
ton taustalla on jokin dramaattisempi syy.
Aineisto 0n osoittautunut hyédylliseksi ja
ryhdyn seuraavaksi selvittﬁmé‘zin, léytyyké Lar—
sin lapsuuden perheestﬁ lis'zié tietoja. Piakkoin
néiiden kirjojen uuttera selaaminen tuo eteen
surullisen uutisen. Larsin ﬁiti 0n kuollut 39-

vuotiaana vuonna 1758. Asiakirja kuittaa tapah—
tuneen vaimon nimen yli vedetyll'zi viivalla. Sen
alla komeilee uusi nimi. Larsin 155 Per on otta—
nut itselleen uuden vaimon vuonna 1759, reilu

vuosi vaimonsa kuoleman j'a‘lkeen. Elﬁm'zin, ja
varsinkin tyén elannon hankkimiseksi, 0n jat—
kuttava. Vuonna 1726 syntynyt uusi vaimo ja

Larsin éiitipuoli on nimeltéiéin Karin Anders—
dotter. Téiiltﬁ léytyy myés térkeﬁ tieto, ettéi Lars
on ollut ehtoollisella vuonna 1762. Lars on siis

Viel'zi 16—vuotiaana Moran Krékbergin kyléiss'aﬁl‘)
Selvitys kohdistuu nyt Larsin ﬁidin kuolinkuulutukseen, sill'a~ péiiv'zimiiﬁrﬁ on tarkka. Suku—
selvitysté teht'ziessﬁ patronyymit, Perssonit, Ols—
sonit, Larssonit, Anders- ja Persdotterit, alka—
vat vilistéi silmiss'zi ja saa 011a tarkkana, etteivét
henkilét inene sekaisin. Patronyymit tuottavat
péiénvaivaa sukuselvitt‘zij'zille, mutta aikalaisille
ne olivat kéitevi'zi. Ihminen tunnettiin isa‘nséi lap—
sena. Kylisté pois léhdettéessﬁ riitti, kun kertoi
olevansa Lars Perinpoika siité ja siitéi kylﬁst'zi.

18
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he olivat el'zineet rakkaudessa 14 vuotta [nai—

misiin 25—vuotiaana] ja jonka kanssa Anna sai
neljéi lasta, kohne poikaa ja yhden tytbn, joista
kaksi poikaa on jo kuollut. Kumpikaan elossa
olevat [lapset] eiv'zit yinmérré tapahtunutta ja
kaipaavat $65511?“ Lars oli siis esikoinen, joka
sai kaksi veljeﬁ ja sisaren. Vuoteen 1758 men—

ness'a~ molemmat veljet olivat kuolleet vuosina

1750ja 1753.23

Larsin dramaattiset viime vaiheet
Taalainmaalla
T‘zihﬁn mennessﬁ on Larsin perheen kohtaloihin
saatu selvyyttﬁ. Entﬁ Lars? Léytyykij asiakirjoista
viitteitﬁ h‘zinen Suomen l'eihtbnsﬁ ajankohdasta
tai kenties jopa siihen vaikuttaneista syistﬁ?
Selvitys jatkuu kéyinﬁllé liipi kirkonkirjoja ja
ruokakuntia vuosilta 1770—1775. Elainﬁ néyt—

t‘zi'zi jatkuvan Krékbergin kyléiss'zi samaa rataansa.
Kirkonkirjat kuvaavat elﬁménkirjoa seurakun—
nan hallinnon ”tirkistysaukon 1<autta”. Lapsia
syntyy ja kastetaan, vanhuksia kuolee. Ihmiset
menevﬁt naimisiin ja hankkivat kummeja. Luku—
kinkereité pidetéiéin ja véiki tuntuu olevan etu—
péiﬁss’zi hyvinkin lukutaitoista. Silmiinpistévénéi
erona nykyaikaan néikyvét l'eihinn'ai sairaudet ja
niistéi aiheutuva korkea kuolleisuus. Lopulta vas—
taan tulee tuttu ruokakunta. Lars Persson on
mennyt naimisiin 1771! Vaimon nimi on kuiten—

kin vedetty yli; vuonna 1747 syntynyt piika Margaret Persdotter on kuollut 761771.24

Larsin léihdbn taustalla néiyttéi'zi olevan traa—
ginen tapahtuma. Lars on mennyt naimisiin
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1.4.1771 ja hﬁnen tuore vaimonsa on kuollut

samana vuonna, vain kahden kuukauden avio—
liiton jélkeen. Kuolleiden kirjojen nekrologi,
jossa pappi tuo korostuneesti surun esiin, ker—

too Margaretin kuolleen sairauteenﬂi Lars lie~
nee ollut vakiintulnassa kotipitéjéiéinsﬁ, mutta
kohtalo on puuttunut julmalla tavalla peliin.
H'zin 0n menettényt nuorena kaksi veljeéia'n,
ﬁitinséi ja nyt tuoreen vaimonsa. Myéhemmin

selvityksen edetesséi vaimon kuolinsyyksi var—
mistuu syépéi (krc'ifta).26
Tiedon ylla’ttiivyyttéi liséiéi se, etté Sjébladin
komppanian sotilasrullassa Lars on merkitty
naimattomaksi. Tﬁméi onkin kruunun néikdkulmasta totta ja olennainen seikka, mikﬁ vaikuttaa
hé'lnen toimiinsa ja asemaansa komppaniassa.

Lars on siis ollut Suomeen tullessaan itse asi—
assa leski. Mybs Larsin i821 Per on merkitty knol—
leeksi hein'zikuussa 1773, epﬁselvﬁn merkinn‘zin

mukaan ”Gagnﬁﬁssa”. Gagnef on pieni paikkakunta Taalainmaalla noin 7o kilometriﬁ Morasta

lounaaseen. Gagneﬁn kirkonkirjojen kuollei—
den luetteloista léytyy kirjaus Per Larssonin
kuolemasta 54—Vuotiaana. H'zin on sairastunut

Tukholmassa kﬁydessﬁé‘m kahdeksan pﬁivﬁéi
aikaisemmin todenn‘ékéisesti mitﬁ— eli pilkku—

loppu. Maaliskuussa 1791 Inéitéi— eli pilkku—
kuume (rb‘tfeber) iskee talouteen ja Larsin sisko

lapsineen menehtyy muutamien péiivien aikana.
Kuolinilmoituksessa mainitaan hﬁnella’ olleen
neljéi lasta, jotka ovat kaikki kuolleet. Aviomies
Mats Persson kuolee sydémen pistokseen (hc‘ill)
vuotta mybhennnin 13.6.179299

Larsin avioliitto 0n péiﬁttynyt traagisesti vai—
monsa kuolemaan vuoden 1771 puolivh’lin jél—

keen. Tﬁté on seurannut Larsin iséin kuolema
heinékuussa 1773. Larsin elﬁmﬁsséi néikyy olleen
suuria dramaattisia 1nuutoksia ja menetyksiii.
Viela' kun hinen siskonsa perhe kuolee myé—
hemmin kokonaisuudessaan, ei héinelle en's'téi
jaa lﬁhisukulaisia Moraan. Larsin 1nuutt0 pysy—
vésti Suomeen alkaa na‘yttﬁytyéi inhimilliselth’,
traagiselta ja ymlnéirrettﬁvéiltﬁ. Sjébladin tykki—
komppaniassa 0n useita 1nuital<in nyky—Ruotsin

alueelta muuttaneita miehih', joten Larsin tari—
naa ei ehkéi kuitenkaan voi pitﬁﬁ poikkeukselli—
sena. Ehkéipéi monen muunkin Suomeen tykkimieheksi vﬁrv'ziytyneen sotilaan taustalta léytyy
jokin inhimillinen tragedia. Eléima' 17oo—luvun
lopulla on kovaa, kuolema ja muutos kuuluvat
siihen.

kuumeeseen (rotfeber).27

Tykkimies Lars Dahlberg Suomessa

Selvitys Morassa etenee lopulta viimeiseen
ja kaikkein ratkaisevimpaan vaiheeseen: luku~
kinkerikirjojen seuraavaan kappaleeseen, vuo—

kolta lokakuuhun 1774 ovat muuten héiméi~

siin 1775—1780. Tutkimuksen tekijﬁ'zi alkaa hir-

Seuraavat vuodet vuoden 1771 loppupuolis—

r'zin peitossa, mutta henkikirjojen mukaan Lars
on ollut vuonna 1774 Vielﬁ Krékbergisséi mutta
1775 jo Tul<h01massa.30 Vaimonsa menettéi—

vitt‘zift teoreettinen mahdollisuus: mitéi jos tﬁméi
pitkéi'an seurattu Lars Persson jatkaa lopulta
kumminkin tyytyv'ziisenéi eloaan asiakirjoissa
Moran Krﬁikbergissa'?
On jélleen kahlattava kirkonkirjoja l'aipi ja
lopulta osutaan tutun ruokakunnan kohdalle.
Paikalla on Per Larssonin nimi, mutta epéselv'ei
merkintéi viittaa leskeen eli Larsin iséin myb—

tykkikomppaniaan, jolle pidetéi'ein kesélléi 1775
péékatselmus Helsingisséi. Larsin vérvéytymi—
nen lienee tapahtunut Ruotsin puolella Tukholmassa, josta siirtyminen Suomeen tapahtuu

hemmin ottamaan toiseen vaimoon Kariniin.

vuoden 1775 kev'eiéilléi tai keséilléi.

Héin elelee ja osallistuu lukukinkereihin aina-

Hénen sotilasrullassaan31 on merkintéi erikoistaidosta: kirvesmies. Lars on siis k'eitevii
késistéiéin, mist'al kruunu ottaa kaiken irti. Kar—
kuri Iéran Béickin tilalle tykkikomppania on
varmasti halukkaasti ottanut kirvesmiehen.
Katsottiinko, etté taitavista veist'éjistéi oli pulaa
ja kun kerran tykkimiehen varusteita ei véiltt'al—
méittéi ollut tuosta vaan heti antaa poisvietyjen

kin vuoteen 1784 saakka. Larsin sisko on men—

nyt naimisiin samaisen Krékbergin kyléin toi—
seen taloon (mo 24) vuonna 1777 Smiss [?]

Mats Perssonin kanssa.28 Lars sen sijaan lois—
taa asiakirjassa poissaolollaan ja koko ruokakunta niikyy téissé kohtaa hajoavan. Siskon
perheen tarinalla on myéhemmin surullinen
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nyt Lars on siis l'zihtenyt téiss'zi vaiheessa eteen—
péiin Tukholmaan. Varmaa on, etté Lars astuu
tykkimiehen

palvelukseen

lokakuussa
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tilalle, oli osuvampaa pestata kirvesmies? Oliko
Lars ylipéiéinséi lopulta tyénkuvaltaan enem—
mén kirvesmies kuin tykkimies? Olikohan Lars
tyéskennellyt kirvesmiehenéi jo Tukholmassa
sotavéikeen véirviiytyesséiéin? Moni kysymys jé'é

vastausta vaille. Tykkimiesten péivittéinen pal—
Velus koostuu kahden kolmasosan ajasta erilai—
sesta tybpalveluksesta ja vain yhden kolmasosan
vahtipalveluksesta. Harjoitukset tulevat tie—
tysti téméin péiéille. Tydtéi riitt'aléi kasarmeillakin,
mutta tyékomennuksille léhdettiin kauemmaksikin.32

Larsin ilmestyminen Uudellemaalle tuona
aikana ei ole mitenk‘één epiitavallista, joskin
miehen henkilékohtaiset syyt léhdblle saattavat
sellaisia 011a. Tekeillé 0n Ruotsin valtakunnan
suurin rakennushanke: mahtavan Sveaborgin eli
Viaporin, nykyisen Suomenlinnan, rakennus—
projekti. Vaikka projektin kiivain rakennusvaihe
on 1770—1uvu11a jo ohi, on traﬁikki Tukholman

ja Helsingin véililléi melkoista. Tavaraa ja ihmi—
siéi kulkee puolin ja toisin. Vanhastaan oli tyypillisté menné Suomen puolelta kausitdihin
Ruotsiin, mutta nyt ihmisvirtaa 0n paljon myés
toisinpéin. 1740-1uvu11a siirrettiin paljon ruot—
salaisia linnoitustéihin Loviisaan ja Helsinkiin. Pelkéstﬁén vuosina 1751—1753 Helsingin

ja Loviisan linnoitustdihin laivattiin neljéi ruotsalaisryk1nenttiéi.33
Rakennusprojekti tarjosi valtavasti mahdollisuuksia erilaisille ihmisille. Rikkaat porvarit pestautuivat upseereiksi, saavuttivat aatelis—
arvoja, myivéit 0mia tuotteitaan kruunulle toi—
mien samalla ostajina ja myyjinéi. Tulonteko oli
varmaa ja se herétti katkeruutta. Esimerkiksi

oli tarkoitus sopivan tilanteen koittaessa hyd—
kéit'ei suoraan Pietariin. Hanke jiii kesken ennen
Suomen sotaa 1808—1809, jolloin Viapori ja
koko Suomi menetettiin venéiléisille.35
Myés Larsin komppanian miehiii oli vélillﬁ
komennuksilla Viaporissa. Helsinki—Viapori oli
tyypillinen linnoituskaupunki, kaksoiskaupunki,
joka kasvoi vauhdilla. Tykkimiehet majoitettiin
aluksi etupééissii porvariskoteihin Helsingisséi,
mutta lukuisten valitusten saattelemina vuonna
1744 syntyi ensimméiinen niin kutsuttu Gyllen—
borgin parakki ja 1748 perustettiin kasarmit
Ullanlinnaan ja Siltasaareen. Vuonna 1777 val—

mistui uusi tykkipiha ja kasarmi Katajanokalle.
Larsin kirvesmiehen taidot yhdistyivét var—
masti tavalla tai toisella tiihéin Viaporin rakentumiseen ja noin 2000 asukkaan Helsingin

kehitykseen. Mitéiin varmuutta ei ole siitéi,
millé tavalla hiinen asumisensa on jiirjestetty.
Komppania vaikuttaa ja néikyy Helsingissé, harjoittelukentténii toimii Kamppi aivan nykyi—
sen Helsingin ytimesséiﬁ6 Lars Dahlberg avioituu aika pian Anna Eriksdotterin (1746—1815)

kanssa. Esikoispoika Petter Larsson Dahlberg
syntyy 10.9.1779 eli viisi vuotta Larsin sotaviien

rulliin kirjaamisen jélkeen. Tytéir Anna syntyy
Porvoon Iackarbysséi 13.4.1794. Myéhemmissé

kirkonkirjoissa 0n maininta Larsin asumisesta
perheineen Porvoon Iackarbysséi ennen Perna—
jaan muuttoa, joten Lars perheineen asettuu

Lars Tersmeden, entinen porvari ja nyt aateloitu

sinne. Olettaa voi, etté kotipaikan valintaan vaikutti se, mist'é vaimo oli k0toisin.37
Saavuttuaan Suomeen alle kolmikymppi—
senéi naimattomana miehenéi, tai siis oikeammin leskenéi, ei ole ylléittéiv'aiéi, ettéi Lars avioitui
nopeasti. On jéényt avoimeksi, kuinka suuri

upseerismies, oli juuri t'zillainen ”konna”, joka

osa

suututti Helsingin porvarit. He valittivat réii—

Suomeen. Avioliiton myétéi Lars kotoutui suh—
teellisen nopeasti. Tilannetta helpotti varmasti
mybs se, ettéi moni muukin ruotsalaissotilas

ke'ésté korruptiosta etupéésséi turhaan, mutta
paremman puutteessa pistivéit Tersmedenistéi

liikkeelle ilkeitéi juoruja. Tersmeden puolusti
tulisesti Vieléi tuoretta aateliskunniaansa oikeu—
den edessii.34 Augustin Ehrensvérdin johtama
ja pitk'ailti ranskalaisten rahoittama Viaporiprojekti eteni, muttei koskaan lopulta val—
mistunut. Pelkkii puolustuslinnoitus Viapori ei
ollut. Kyseesséi oli nopean hyékkéiyksen idealle
pohjautuva saaristolaivaston tukiasema, josta
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Ruotsista

saapuneista

sotilaista

asettui

tai suomalainen ruotutoveri asettui viettéméiéin

eléikepéiviéiéin varuskuntakaupunkeihin tai nii-

den léihiympéiristiﬁin.38
Suomalaiset tutkijat ovat Viitanneet taloudellisten vaikutusten ohella jonkin verran varus—
kuntakaupunkiin sijoitettujen suomalaisten tai
ruotsalaisten sotilaiden ja paikallisten naisten
véilisiin suhteisiin.39 Ilmi0n tarkempi kartoitus
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on kuitenkin j'e'xiinyt tekemétté muun muassa
puutteellisen aineiston johdosta. Ioukko-osastojen ja etenkin ruotsalaisten joukko—osastojen
pitkﬁaikainen oleskelu linnoituspaikkakunnilla
ei ole voinut 011a vaikuttamatta paikkakun—
tien véiestén genealogiseen, jopa kulttuuriseen

perintébn. Suomalainen tutkimus 0n yleenséi—
kin keskittynyt enemmén maastamuuton tutki—
mukseen kuin maahanmuuton tutkimukseen.4°
Lars 0n joka tapauksessa yksi elévéi todiste téistéi
ruotsalaissotilaiden maahanmuutosta ja kotou—
tumisesta Suomeen.

Tykistb ja Larsin tykkikomppania pienyhteisénﬁ
Tykistééi kehitettiin voimakkaasti uutena ase—
lajina léipi 1600— ja 1700—lukujen. Ruotsin
soturikuninkaista erityisesti Kustaa II Aadolf
oli sotataidon kehittéij'zi, armeijan uudistaja ja
uusien aselajien innokas kehittéijﬁ. Tulivoimaa
tuli kasvattaa, tykkej'ai valmistaa halvemmalla
ja Ruotsin tapauksessa ennen kaikkea niitéi piti
pystyé myés liikuttamaan. Ruotsin suurvalta oli
kuitenkin erityisesti miesmééiréilt'ei‘zin niukasti
resursoitu vihollisiinsa verrattuna, joten tehokkuuden tavoittelun liséiksi tarkoituksena oli
saada hyékkiiyssodankéiyntiin soveltuva liikuteltava tykist0.41
Tykkien koko ilmoitettiin niiden ampu—
mien kuulien painon mukaan nauloina tai van—
hahtavasti paunoina (pund). Kolmenaulaisen eli

niin sanotun rykmentinkanuunan kuulan léipi—
mitta oli 7,7 senttiéi ja paino 1,3 kiloa. Kanuuna itse painoi tuliasemakuntoisena 460 kiloa.

Larsin komppaniassa kéiytettiin harjoituksissa
viiden 3—naulan kanuunan liséksi yhtii suu—
rempaa 6—naulan kanuunaa.42 Kanuunan tuli—
nopeus 0h 1min neljéi laukausta minuutissa,
joten niilléi ampuminen oli jalkavéien musketti—
miehié nopeampaa. Kanuunaa liikuttamaan
tarvittiin kuitenkin useampi hevonen. Ruotsin
armeija pyrki pitkéiéin ratkaisemaan taistelut
p'ziéiasiassa miekoin léihitaistelussa. Esimerkiksi
Pultavan suurtaistelussa 1709 Ruotsin armei—

jalla 011 taistelukéytéssé vain muutama kanuuna.
1720—1uvun j'zilkeen tykisté 0h kuitenkin jo
vakiintunut omaksi aselajikseen. Tuliasematyéskentely oli ripeiiéi ja tehokkaasti harjoiteltua.
Pelkkiéi kuulia ei tykeill'ai kuitenkaan ammuttu.
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Etenkin kenttétaisteluissa tiiviisiin muodos—
telmiin, linjataktiikan mukaisesti koottuihin
sotamiesrivistéihin, ammuttiin sirpaleammuk—
sia eli kartesseja, haulipanoksia, jotka aiheuttivat hirvittévﬁﬁ jéilkeéi ihmisille ja hevosille.43
Kustaa III oli suhteellisen kiinnostunut ty—
kisté'm kasvattamisesta ja kehittéimisest'al. Vuonna 1724 tykistén vahvuus oli noin 2000 miestﬁ
ja lukuméiéiréi kasvoi vuoteen 1793 mennesséi
3 600 mieheen. Esimerkiksi vuonna 1794 koko

Ruotsin tykkiarsenaali koostui 482 kanuunasta,
haupitsista ja mbrsséirista, joista Suomeen oli
asetettu 97 kappaletta.44
Larsin elémé pyéri nyt Taalainmaan metsien ja Tukholman jiilkeen Uudenmaan ranni—
kolla ja tykkien ympérilléi. Eliimii oli muuttunut
siten, ettﬁ hiin oli perheenséi liséiksi uuden yhtei—
sén, tykkikomppanian jésen. Ialkavéessé ruotu—
sotilaiden eléim'ainkulku oli paikallisyhteisésséi
sotilastorpan viljelyii. Sotilaallisia harjoituksia
oli harvoin. Tykkimiehet lieneviit harjoitelleet
erityisammattilaisina useammin.

177o—luvun

tykkimiehen maailmassa komppania ja kasarmi
oli omanlainen pienyhteisé, eléimiin keskié, jossa
moni arkinen aherrus tapahtui. Yhdeksénkym—
menenkahdeksan miehen joukossa aina joku
oli sairaana, joku kenties teeskenteli sellaista
tbité vﬁltellékseen, joku taas oli komennuksella.
Komppanian pééllikké oli miehille kuin ankara
isé, silléi kuri ja ruumiilliset rangaistukset olivat
kovia, ainakin teoriassa.45
Konstaapelit vastasivat ryhménjohtajien ta—
voin miesten arkihuolista ja kurista siinéi méiéi—
rin, ett'é tyét tulivat jollain siedettéivéllii tavalla

tehdyksi riittévén usein. Aksiisiékin oli ja tykki—
miesten tehtéiv'ainéi oli saada tykki tulivahniu—
teen mahdollisimman nopeasti. Tarkkuutta vaativaan tehtz’ivéiéin tykill'zi ampujaksi valikoitui
tarkkasilméiisin tai itse konstaapeli, jonka valta—
kuntaa tykki miehistéineen olivat. Tykkimiehet
erosivat ruotujakoismiehistii siten, etté heid'zit
vérvéttiin paitsi jalkavﬁkeé suuremmalla palkalla myés pestin méiéir'eiaikaisuudella, jonka
vuosiméiéiréi vaihteli usein 3—9 vuoden viililliiﬂ6

Ensimmﬁinen konstaapelikunta
Larsin sotilasﬁksiisit pyérivét konstaapelikun—
nan ympéirilléi. Larsin léihiesimies ja varsinai—
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sena konstaapelikunnan ja samalla tykin joh—
tajana toimi Nils Evert, konstaapelikokelas
(Lair Constabel) numerolla 2. HEa'n oli syntyny’t
Uplannissa ja 01'1 naimisissa. Iéiltéiéin Nils oli vain
25~Vuotias ja pituudeltaan puoli tuumaa Larsia
lyhyempi. Héinen vaikutuksensa Larsin eléim'aiéin
oli varmasti suuri. Tésséi suhteessa varmasti
auttoi yhteinen tausta ruotsalaisina tulokkaina.
Aliupseerikunnasta Larsin alimpana esimie~

suurin osa ei juuri mitéén. Maaomaisuus oli tér—
ke'ei vaurauden léihde, mutta ammattimaistumi—
nen ja erikoistuminen eri kaupan alan ammatteihin ja elinkeinoihin oli kasvussa. Kaupungeissa asui esimerkiksi laivureita, lauttureita,
rééitéileitéi, tynnyrintekijbitéi, postimiehiéi ja jopa
peruukintekijéitéi. Oikeastaan selkein tapa havainnollistaa ihmisten késityksié omasta itses~

henéi toimi Petter Hallberg —niminen 34—vu0tias

historiantutkimuksessa negatiivisesta néikékulmasta, oikeustapausten kautta. Alioikeuksien
pbytékirjat ovat tiiynné pikku tappeluita, riitoja
ja kiistoja, joita oikeudessa ratkottiin. Riidoissa
oli yleensé kyse ihmisten kunniasta. Kulttuuri
oli viel'é monella tapaa véikivaltainen nykyaikaan

furiiri eli majoittaja. Hén joutui kuitenkin toi~
mimaan konstaapelin palkalla. Hallberg oli syn—
tyisin Smoolannista ja hén oli naimisissa. Heilléi
lienee ollut tietotaitoa tykkien késittelystii jo
Ruotsin puolelta, mikéi selittéisi alipééllystén
ruotsalaisuutta.47
Viereisellé sivulla olevaan taulukkoon on
koottu Larsin konstaapelikunnan miehet eli
h'einen léiheisimm'a't tyétoverinsa sotavéiesséi.48
Miehet muodostivat taustaltaan sangen monenkirjavan joukon: ruotsalaisia, turunmaalaisia,
uusmaalaisia, h'eim'éléiisiéi ja savolaisia. Kieli—
oloiltaan komppania lienee ollut ruotsinkieli~
nen, joskin t'ziysin suomenkielisilté alueilta tulleita miehiéi 0n joukossa. Nimistéstﬁ voi p'a'a—
telléi monien saaneen palvelukseen astuessaan
sotilasnimen, joillakin se on voinut 011a vanha
nimi tai sen muunnos. Esimerkiksi nimi Anglin
Héimeest'ai lienee véi'z'mnbs jostakin suomenkieli—
sesté nimest‘zi. Etup'ziéisséi komppania eli kuiten—
kin ruotsinkielisellé alueella ja ymp'ziristéssh.
Nimet ovat taulukossa alkuperéisessé rulliin
kii‘jatussa asussaan.
Miké oli Lars Dahlbergin asema sotilasyhteisééi'zin laajemmassa kuvassa? Suomen 1700—
luvun talonpoikaisessa yhteiskunnassa, jossa
noin 95 prosenttia vﬁestésté toimi maatalouden

piirissé, rivisotilaat edustivat oikeastaan oman
aikansa keskiluokkaa. Ihmisen asemaa tai sta—
tusta voi tietysti m'zih'ritelléi monin tavoin vaikkapa varallisuuden, palkan, séiéidyii tai ammatin
mukaan. Perinteinen jako valtioph‘ivien edusta—
jiston mukaisiin s'zi‘zityihin (aateli, papisto, porva—
risto, talonpojat) ei kuitenkaan ole erityisen
mielek'zis Ruotsissa, eikii etenkéén Suomen puo—
1e11a.49
Ihmisten varallisuus jakaantui sekin vahvan
epétasaisesti. Vain muutamat omistivat paljon,
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téiéin, arvostaan ja arvostuksistaan tapahtuu

verrattuna.50
1700—luvulla

palvelusv'zikeé

sai

isénnén

oikeudella kurittaa surutta. Palkollisvéen kurit—
tamisesta kéytiin laajaa keskustelua 18oo-luvun
puolivéilin aikoihin myés sanomalehdisséﬁ1
Naisten (aviovaimojen) kuritus kiellettiin vasta
1900-luvun alussa. Vikivalta oli ennen kaikkea

aikuisten miesten keskinéist'a‘ véikivaltaa: nuja—
koita, tappeluksia, hakkaamisia, pieksemisiéi ja
ojentamista. Yleisin riitojen kaava oli perintei—
nen olutpenlddriita, jossa oli nautittu alkoholia keskinéisen miehisen veljeyden ilmapiirissé.
Sitten oltiin humalluttu, minkéi seurauksena
joku oli kaivanut vanhan riidan esiin tai esitté—
nyt suullisen loukkauksen. Téhéin oli vastat—
tu yleenséi painien tai nyrkeillii, joskus kéittéi
pidemmﬁllé. Erityisen yliedustettuina v'ékivalta—
tilastoissa esiintyivéit sotilaat.52
Yksi kiintoisimpia Véikivallan muotoja oli
tilanne, jossa sotilaana olevan entisen rengin ja
héinen vanhan iséintiinséi véilille syntyi tappelu.
Téllaisen riidan kulusta voi p'ééitellé paljon.
Renkiné olleessaan mies oli Viel'ei palkollinen
ja palvelusvﬁkeé, siis iséint‘zivallan alainen. Kun
h'zinet oli viirvétty sotilaaksi, oli palkolliseléiméi
taakse jéiéinytt'zi ja sotilas oli iséntévallasta vapaa
kruunun mies. Téillaiset riidat, joissa ihmisten
vanha ja uusi status kohtasivat, olivat herkkiﬁ
paikkoja miehen kunnialle ja erityisesti silloin

syntyi paljon riitoja.
Kaupungeissa porvaristo vahti ja kirjelméi
valituksia kurittomien tykkimiesten eléim'zisté.
Tykkimiesten alhainen palkka oli huolenaihe. Se
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Lars Dahlbergin konstaapelikunnan tykkimiehet 15.7.1775
Nro

4

6

l

Nimi

‘ Kotipaikka

Siviilisaéity

lka

naimaton

26

Turunmaa

naimisissa

36

Lindképingin
laani

?

23

Orebron
Ia'ani

naimaton

20

Morten Stéhl

H'ame

Mats Skog
lsack Granat
Ollut sairaana paakatselmuksen aikana.

Olof Idh
Ollut komennettuna Sveaborgiin paakatselmuksen aikana.

7

Anders Anglin
Uudelleen varvaytynyt.

Hame

naimaton

28

8

Johan Gabriel Palm
Ollut sairaana edellisessé ja nykyisessa paékatselmuksessa.

Tukholma

naimaton

25

9

Matts Flink

H'ame

?

30

10

Erich Een
(Hanta ennen Anders Wass.)

Uusimaa

naimisissa

25

11

Christian Staf

Hame

naimaton

24

12

Reinhold Svard
Va rvatty 11 vuodeksi. Edellisessa paakatselmuksessa numero ollut vapaa..

Turunmaa

naimaton

25

13

Daniel Qvist

Savo

naimaton

32

14

Adam Green
Véililla ollut erotettuna, uudelleenvarv'atty.

Uusimaa

naimisissa

3O

15

Matts Casten

Turunmaa

naimisissa

34

16

Anders Holm

Tukholma

naimisissa

22

17

Lars Dahlberg

Taalainmaa

naimaton

29

18

Hindrich Klain

Hame

naimisissa

4O

19

Vapaana

20

Johan Ringstrém saanut eron 1773 paakatselmuksessa
hajonneen vasemman polven takia. Hanen tilalleen tullut
Erick Wilckman Uudeltamaalta,18-vuotiasja naimaton.

pakotti heidét t'ziydentéivéiéin elinkeinonharjoi—
tukseen, mik'a' taas loi jannitteité suhteessa kéisi—
tyéléis- ja porvariselinkeinojen ha1‘j0ittajiin.53
Tykkimiehené Lars Dahlbergin voi siis
todeta Olevan aikakauden eletyssa todellisuudessa niiden Viilillé, jotka omistivat ja niiden,
jotka eliv'zit ahdingossa. Dahlberg eléi'zi koko ajan
isojen herrojen vaikutuspiirissé, mutta néiit'ei

0n lopulta vain kourallinen, armeijassa péél—
lysté. Suurin osa ihmisistéi oli h'einen kanssaan
samanarvoisia, huonommassa asemassa elévéé
palkollisviikeéi tai jossain méérin varakkaampia
kéisityél'zisiéi, elinkeinonharjoittajia tai pienpor—
varistoa. Dahlbergin arvoa ja asemaa m'aiéiritti
oikeastaan eniten hénen kéidentaitonsa ja sen
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kautta nautittu arvostus.

Tykkimiehen palkka oli yli 60 prosent—
tia korkeampi kuin ruotusotamiehen. Vertailu
ansioiden viililla 0n kuitenkin hyvin vaikeaa
monesta syystéi, erityisesti siksi, etté ruotusoti—

las sai palkkansa luontaistuotteina kun taas
v'eirvéitylle tykkimiehelle maksettiin inﬂaatiolle
herkkéié rahapalkl<aa.54 Rykmenttien palkkaus
01i korkeampien upseereiden erityisosaamista
arvostavaa. Tykistén eversti sai palkkaa 1800
taaleria, everstiluutnantti 1000 ja majuri 750

taaleria. Naméi upseerit olivat niin sanottua ryk—
mentinupseeristoa, tietynlaista esikuntavékeé.
Kapteenit, luutnantit ja véinrikit elivéit aliupsee—
reiden kanssa miehistén karun eléiméin jakaen.
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Heidéin palkkansa olivat pienempiéi. Kapteeni
komppaniansa isahahmona palkattiin vieléi 450
taalerin ansioin, luutnantti sai 300, véinrikki 24o

taaleria. Tykkijunkkari (styckjunkare) sai 18o,
kersantti 120, konstaapeli 96 ja konstaapelin
opissa oleva konstaapelikokelas (ltirkorzstapel)
72 taaleria. Tykkimiehen palkka oli 54 male-

ria. Nain ollen rykmentinkomentajan palkka
oli noin 33-kertainen rivimieheen verrattuna.

Palkanmaksu takkusi etenkin sota—aikoina ja
erityisesti upseerit penésivat alituisesti palkka—
rastejaan kruunulta.
Vaikka upseerinpaikat olivat virkoja, oli
rykmenttien varustamisen taustalla paljon yri—
tysméiista toimintaa. Talle oli olemassa jo vuosi—
sataiset taustat. Komppanian 98 miehen jou—

kossa oli myés erityistaitoisia miehia. Lars
Dahlberg oli komppanian ainoa kirvesmies.
Koko komppaniassa oli yhteensa yhdeks'ain
kéisityétaitoa korostavan merkinn'an saanutta
miesta. Ioukossa oli muun muassa kaksi ram-

11a, sorvari, suutari, tuolintekija ja maalari.55

Larsin viimeiset vuodet ja paéitanto
Larsin palvelusajalla kaytiin Kustaa III:n Venti—
j'an sota 1788—1790. Helsinki ja Viapori toimi—
vat sodan aikana merkittéivina joukkojen kokoamiskuljetusten ja siirtojen keskuksina. Varmaa
tietoa siitii, osallistuiko Lars taisteluihin ei ole,
sill'a tykiston rauhanajan organisaatio hajotet—
tiin sodan aikana. Tykistoa osallistui sotaan
maajoukoissa, linnoituksissa ja laivoilla. Vanha
kapteeni Sjébladin tykkikomppania, joka sodan
aikana tunnettiin esimiehensa mukaan nimella
Ehrenstromin komppania, sijoitettiin ainakin

sodan alussa Viaporiin. Kentt'aarmeijassa tykki—
miehiéi saatettiin myos kouluttaa pikaisesti maa—
rykmenttien miehistoon. Ioka tapauksessa sotaaika nakyi tykkimiesten elamass'a tavalla tai
toisella hyvin poikkeavana ajanjaksona.56
Larsin elaman viimeisista vaiheista léytyy
useita tietoja kirkonkirjoista. Pernajan rippikir—
jojen tietojen mukaan Lars erosi armeijasta
vuonna 1801, muutti Iackarbysta Porvoosta
Pernajan Isnasiin Rosenlund—nimiseen taloon.
Larsin vaimo Anna Eriksdotter kuoli 1815,

minka jéilkeen Lars meni viel'a kolmannen ker—
ran naimisiin, talla kertaa Maria Lisa Eriksdotterin kanssa. Liitto ei kuitenkaan kestanyt
pitka'an, silla Larsin Varikas elamantaival peat—
tyi 11. joulukuuta vuonna 1818. Larsin kuolin—
syyksi merkittiin slag eli sydankohtaus.”
Viime vuosina kehittyneet arkistotietokantapalvelut mahdollistavat tassa artikkelissa
kaytetyn tutkimusotteen edellyttéiman laajojen
aineistomaarien lapikahlaamisen, mika aikai—
sempina vuosina olisi vaatinut mikroﬁlmien
tilaamista sokkona Suomeen tai Ruotsiin suun—
tautuneita arkistomatkoja sis'altéien sitkea'a asia—
kirjatilauslappujen tayttéimista.
Lars Dahlbergin elamankohtalo antaa yksittaisen ihmisen kasvot 17oo—luvulla Suomeen

siirretyille ruotsalaissotilaille. Hanen kohtalonsa 0n yksitta'inen esimerkki, mutta se valai—
see varmasti yleisemminkin Suomeen léihdon
taustalta todennakoisesti léytyvi'a inhimilli—
sia syita‘. El'a'misen edellytysten haviaminen
kotiseudulta sai miehen lahtemaan elannon
hakuun muualle ja tallaisen miehen oli helppo
tarttua kohdalleen osuneeseen pestimahdolli—

Artilleryman Lars Dahlberg (1746—1818): a case study on searching for a soldier of Swedish background and his reasons
for staying in Finland - The article examines the fate of Lars Dahlberg (l746-l8l8). a military artilleryman recruited to serve in
Finland. How has his story been built up by combining information from military documents and Finnish and Swedish church

records? Someone called Lars Persson, from Mora parish, was found on the basis of information about his birth date and prov—
ince; he left Dalarna for Stockholm and enlisted in the artillery corps to serve in Finland in Captain Sjoblad's artillery company
in l775. Lars appears to have got his name when he signed up for service. Among the reasons for his departure from Sweden
lay the tragic deaths of numerous close relatives within a short space. In the W705 Helsinki—Viapori was a typical fortress city,
a twin city that was growing rapidly. Artillerymen and Lars with his carpenter's skills made an impact in the city in good times
and bad. Lars resigned from the army in l80l and lived for the rest of his life in Porvoo and Pernaja. Lars‘s wife Anna Eriksdotter
died in 1815, after which Lars got married for a third time, to Maria Lisa Eriksdotter. Lars died on ll December l8i8 of a heart

attack. His eventful course of life is one of the living proofs of the migration and integration of Swedish soldiers into Finland.
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suuteen. Mitéiin syit'al kotiin palaamiseen ei

enéié ollut, joten avioituminen ja Suomeen jéiﬁ—
minen alkoi néiyttiiéi paremmalta vaihtoehdolta
kuin Ruotsiin palaaminen, jossa elﬁmé oli ollut
léiheisten kuoleman téyttéimiiéi. I

18 SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, C23 1717~17382 22.
19 SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, A124b 1758—17692

5p (kuva 103).
20
21

22

Esimodernin ajan nimistostéi Kotilainen 2008.
SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, F24 1754—1760:
143.
SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, F24 1754~176o2

Tiimd artikkeli on vertaisarvioitu.

143. ”I sorgen efterlﬁter man Bogg Per
Larsson i Krékberg med hwilcken hon — — i

Fil. tri Ville Sarkamo toimii tutkijana Jyvaskylén yliopistossa.

kiiirlek lefwat négot ofwer 14 Ahr — — med 4
Barn, 3 soner och en dotter af hwilcka 2 soner

Viitteet
SE/KrA, Generalmonsterrullor (GMR), vol.
1
171 1, Artilleriregementet 1775: 5p (kuva 3 1o).
Nykymitoissa 165,8 cm. Ruotsalaisten 1700—
luvun pituusmittojen mukaan jalka 01i 0,297
cm ja tuuma 2,4742 cm.

ﬁr forut med doden afgé‘mgne, de andra béda
lefwa efter, och forstﬁ inte r'zitt och sakna sit

moder.”
23 SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, A123b 1732—1757:
281; sama, C24 1738e17702168.

24

Artikkeli perustuu kirjoittajan Hirvensalmen

Dahlbergit -sukuseuralle tekeméille tilaus—
tyolle.

25

SE/KrA, GMR, Vol. 1711, Artilleriregementet
1775: 5p (kuva 310); KA, Porvoon ruotsinkie—
lisen tuomioseurakunnan rippikirjat.

26

Tutkimuksessa on kéiytetty kirkonkirjoja
ArkivDigital—palvelun kautta. Tutkimusta

27

varten on kéyty l'zipi 43 Taalainmaan seura—
kunnan kirkonkirjat. ArkivDigital—palvelun
(http://www.arkivdigital.se) kautta luettavien

28

kirkonkirjojen kuvanumerot poikkeavat Ruot—

29

sin arkistolaitoksen ylliipitﬁméin vastaavan
palvelun k11vanumeroista.
SE/ULA, Stora Tuna kyrkoarkiv, C25 17 37—
17502 SP (kuva 124).
SE/ULA, Mora kyrkoarkiv (Mora kyrkoarkiv),
C24 1738—1770 (kuva 95). Bigg—etuliitteen
alkuper'dn selvityksessﬁ apuna oli ﬁl.tri Merja
Uotila, joka loysi asiaa koskevan keskustelu—
ketjun ruotsalaisilta sukututkimussivustoilta.

3O

kohdalla on lisiys ”son i Stockholm”.
31

komppaniasta vuoden 1775 rulla: Tykkimies,
numerolla 17 10mm Back on karannut 17.

syyskuuta 1774. Héinen tilalleen ph'ivéiméiﬁ—
réillii 16. seuraavaa lokakuuta otettu siséﬁn,
vﬁrvéitty ja hyvéiksytty kuuden vuoden pestille
[Capitulanten] numerolla 17: 17 Lars Dahl—
berg, syntynyt Taalainmaalla, pituus 5 jalkaa
7 tuumaa. Ollut palveluksessa 8/12 vuotta
ch 8 kk. Ik‘ci'ei 29 vuotta ja 1 kk. Naimaton.

1775251) (kuva 31o).
11

SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, C24 1738—1770: 90.
Vrt. Vuorimies 1993: 76—82, 88.
SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, C24 1738—1770: 90.

13 SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, AI:5c 1770—1774,

Kirvesmies Hyviiksyttyf’ Alkuper'ziinen

sivulta 565 alkaen Moran komppania,
katekismuksen tenttausluettelot.
14 SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, E121 1731~1763: 5p
(kuva 21).
15 SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, A124b 1758—1769:
5p (kuva 103); sama, C24 1738—1770: 190,
Anna nro 57.
16 SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, A123b 173 2—1757:
28 1.
17 SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, C23 1717—1738: 22.
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Numero 17 Lars Dahlbergiéi koskeva mer-

kinté suomeksi: ”Tykistorykmentin Sjobladin

76—82, 88.
SE/KrA, GMR, vol. 171 1, Artilleriregementet

12

SE/RA, Mantalsléngder 1642—1820,

Kopparbergs l'zin vol. 125: 200 (1774); sama,
vol. 126: 196 (1775). Manttaaliluettelossa
merkinnéin ”Bogg Per Larssons Enka”

Sotilaiden nimenannosta Vuorimies 1993:

10

SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, AI:5b 1770—1774:
323.
SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, F26 1770—17722 5p
(kuva 108—109). Avioliitoista ja sukupuolisuh—
teista erityisesti Miettinen 2012 ja 2015. Ks.
myos Saarimﬁki 2010.
SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, AI:5b 1770—1774:
323; sama, F26 1770—1772: 51) (kuva 109).
SE/ULA, Gagnef kyrkoarkiv, F25 1770—17752
5p (kuva 132).
SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, A126b 1775—1785:
143, 142.
SE/ULA, Mora kyrkoarkiv, A127b 1786—1796:
405; sama, F28 1776—1801251) (kuva 211).

ruotsiksi: ”Handlangare. N20 17 Iéran B'zick
Rymdh datum. 17 september 1774. I stéllet

datum 16. déir p5 folliande October inford
anvéirfde och approberade 6 ﬁrs Capitulanten
uti No: 17 Fot: 5 Tum: 7. Lars Dahlberg, fodd
iDalarne. Capit. AfDen 6. October 1774 p5

6 ﬁr. 8/12, Alder 29 1/12. Ogift. Timmerkarl.
Approberades.”
32

Vrt. Cla'éson 1994: 55.

Genos 1/2019

25

33 Vuorimies 2015: 23. Viaporin rakennus-

projektista tykistén nakokulmasta erityisesti
Claéson & Grenander 1994: 2854298.
34 Hatakka 2015.
35 Sotateollisuudesta Grenander 1994: 299—

320. Hyvii tietopaketti Viaporista loytyy
Ehrensvérd—seuran verkkosivuilta: Augustin

Lﬁhteet
Arkistola'hteet

Ehrensvérd (1710—1772).

Kansallisarkisto (KA)
Hirvensalmen Dahlbergit rytn sukuseuran
arkisto
Pernajan kirkonarkisto
Porvoon ruotsalaisen tuomioseurakunnan
kirkonarkisto
Riksarkz‘vet, Tukholma (SE/ RA)
Mantalsléingder 164241820, Kopparbergs lan
Krigsarkivet, Tukholma (SE/KrA)
Generalmonsterrullor
Landsorkivet i Uppsola (SE/ULA)

36 Hedberg 1964: 70—82; Claéson 1994: 53—55.
37 KA, Porvoon ruotsinkielisen seurakunnan

kirkonkirjat, syntyneiden ja kastettujen
luettelot 1779—179 5, Pernajan kirkonkirjat,
rippikirjat 1805—1815: 280.
38 Ks. Vuorimies 2015: 23.
39 Ks. erit. Gustafsson 2015.
40 Vuorimies 201 5: 5 1.
41 Aikakauden poliittisesta, sotilaallisesta ja

taloudellisesta kokonaiskuvasta ja kehityksestéi
laajemmin Karonen 2008. Tykistost‘a‘ erit.
Claéson 1994; Suomessa olleesta tykistosta
erit. Hedberg 1964.
42 Claéson & Granander 1994: 285—298.
43 Hedberg 1993; Aberg & Goransson 1976;

Mankell 1866. Hyvat perustiedot tykistosté

44

loytyvéit Hans Hogmanin verkkosivustolta,
joka kattaa monipuolisesti Ruotsin ajan sota—
joukot.
Tykistoorganisaatiosta erityisesti Claéson
1994: 41—61.

45 Tykkimiesten oikeudenhoidosta Holmberg
1994: 228—234.

46 Aila Narva (2002: 70) tarjoaa hyvéin yleis—

tajuisen ja kattavan esityksen hyvéilla kuvituk—
sella 1600~1700—lukujen sotilaiden el'améista.
Aberg & Goransson 1976.

47 SE/KrA, GMR, vol. 171 1, Artilleriregementet
1775: 5p (kuva 307).
48 SE/KrA, GMR, vol. 1 7 1 1, Artilleriregementet

1775: sp (kuva 307—310).
49 Karonen 2008. Sotilashenkiloiden
sosiaalisesta asemasta Vuorimies 2015: 45.

50 Hyvéi perusteos kunniasta ja Vakivallasta
on Matikainen 2002. Sotilaskunniasta ks.
Sarkamo 201 1.
51 Sarkamo: artikkclikasikirjoitus.
52 Talvitie 2014; Lappalainen 1998.
53 Liliequist 1999: 174—202. Porvareiden ja
tykkimiesten suhteista tarkemmin Holmberg
1994: 217~221.
54 Hogman: ”Artilleriet i Sverige.
SS Kéisityolaisista ks. erit. Uotila 2014.
56 Ulfhielm 1994: 398~467, 401.
57 KA, Porvoon ruotsinkielinen tuomiokirkko—

seurakunnan arkisto, Rippikirja 1786—1794:
307, 1 795—1802: 1 1 1; KA, Hameenlinna,

Pernajan seurakunnan arkisto I Aa, Rippikirja
17947180431),180541819280,181641825:

26

146; sama, I F, Kuolleiden ja haudattujen luet—
telot: 5p; Pirkko Karjalaisen laatimat muistiinv
panot kirkonkirja—aineistosta Hirvensalmen
Dahlbergit ryzn kokoelmissa.
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