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I l  43 
,, 44 
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INNEHÅLL. XIII 

N:o 52 -53 sida 296 Namnteckningar af professor Petrus Bäng och ma
gister Daniel Juslenius. 

,, 54-55 297 Namnteckningar af Andreas Thuronius och Daniel 

, ,  5G 
, ,  57 
, ,  58 
, ,  b9 
, ,  60 
,, 61 

,, 62 
,, 63 
,, 64 
, , 65 

,, 66 
,, 67 

G 
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mellan ss. 482 o. 483 ,,Delineation" öfver Åbo 1 7 10. 
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SJUNDE AFDELNINGEN. 

KYRKAN. 





I. 

Biskopen och domkapitlet. 

r ., I rrkans högste styresman var, näst Gud och konungen, 
• ._,, 1 . hans ärevördighet biskopen. Enligt den första prote
:.f' ;, stantiska kyrkoordningen af år 1 5 7 1  ålåg det honom 

främst att vaka öfver prästernas lära och vandel, så 
att de endräkteligen fullgjorde sina skyldigheter i afseende å 
predikan, nattvard och andra förrättningar samt i lif och 
umgängelse icke gåfvo orsak till någon anstöt. Honom tillkom 
vidare att hålla hand däröfver, att det gick kristeligen till i 
skolor, hospital och fattigstugor. Den menige man skulle han 
hålla till Guds rena ord, till bönen och andra kristeliga stycken. 
Han borde förmana folket att uppföda sina barn. i tukt och Herrans 
fruktan, att fly boleri och trolldom , afguderi och ,,andra sådana 
djäfvuls gärningar". ·· ktenskapets hälgd och äkta makars 
inbördes förhållande stodo under hans uppseende och domvärjo. 
Felande präster och lekmän skulle han rätta med ord och för
maningar, men hjälpte sådana medel icke, kunde han näpsa de 
genstörtige med kyrkans domar och straff, dock så att svårare 
mål, som angingo "lif, lekamen, gods eller ägor", hänskötos till 
värdslig öfverhet 1 ). 

Vid bi kopens sida stod såsom en rådgifvande och sam
arbetande myndighet stiftets domkapitel, consistorium ecclesiasti
cum. Därtill skulle enligt K. 0. 1 5 7 1  höra domprosten eller 
prrepositus, församlingens kyrkoherde, skolmästaren och lector 

1) Hand.l. rörande Sveriges historia, andra serien II, Kyrkoordningar 
och förslag därtill s. 144-151. 



4 BISKOPEN OCH DOMKAPITLET. 

theologire i stiftstadens skola, pamitentiarius och domkyrko
sysslomannen. Före utgången af det sextonde seklet :finna vi 
emellertid i Åbo pamitentiariibefattningen förenad med teologie
lektoratet, och osäkert är, huruvida och huru länge syssloman
nens befogenheter sträkt sig utöfver vården om domkyrkans 
ekonomi, hans egentliga ämbetsvärksamhet, samt protokollsföringen 
vid kapitlets sessioner, som åtminstone under 1 640-1 680:talen 
tillkom honom. En viktig förändring i kapitlets sammansättning 
timade vidare under de första tiderna af det sjuttonde seklet, då 
på grund af hertig Carls skrifvelse den 9 j an. 1 604 och riks
dagsbeslut af samma år domproste- eller prrepositiämbetet för
klarades indraget och det därför bestämda underhållet anslogs 
till andra ändamål. Följande år 1 605 blef platsen ledig i Åbo 
genom domprosten Petrus :M:elartoprei 1) förflyttning till super
intendenturen i Mariestad, hvarefter vi för en tid sakna uppgifter 
om ämbetets förvaltning, men redan år 1 6 1 1 påträffas som 
domprost i stiftet mäster Gabriel Melartopreus 2), som året förut 
utnämts till lektor i katedralskolan och således förenade tvänne 
kapitel$tjänster. Ht;mwi_da ett liknande förhållande äfven fort
for, sedan Melartopreus år 1 6 16 befordrats till rector scholre ( och 
kyrkoherde i Nådendal), får lämnas oafgjordt. I den stat Gustaf 
II Adolf den 4 februari 1 6 1 6  utfärdade för domkapitlet nämdes 
domprosteämbetet icke och om något extra anslag för tjänstens 
förrättande ha bevarade kronoräkenskaper intet att förmäla. 
Något senare - enligt Tengströms förmenande år 1 640, men 
troligen redan tidigare - uppdrogos de förra domprostegöro
målen åt stadens kyrkoherde, hvilken sålunda blef kapitlets 
viceprreses. Efter församlingens delning år 1698 följde dom
prostesysslan med pastoratet i den svenska församlingen 3). 

1) Utnämd till domprost 1594, död 1610. C. Bahr, Diss. acad. de Mariestadio s. 30. 
2) I l(Hl års tionderäktmskap för Södra Finland (Statsctrkivet N:o 318 föl. 8) uppgifves : ,,Är levereradt mäster Gabriel dom bruster i Åbo till hans underhåll - - datum 24 maj 16 11  - - 64 t:r spanmål�'. Möjligen innehades domprostesysslan efter Melartoprei förflyttning af kyrkoherden i staden Gregorius Martini Teit. Därpå tyder kanhända uppgiften i 1609 ål'S tionderäkenskap (Statsarkiv N:o 314) att ,,M:r Grels kyrkoh. i Åbo behåller förutan sitt underhåll och sin tertial Vårfrukyrka sockens behållen tionde spanmål - 64 t:r". 8) Kyrkoord. s .  101 ; Stiernman, Riksdagsbeslnt I: 581 och bihang s. 258; Anjou, Svenska kyrkans historia från Upsala möte s. 105-106; Tengström, Presterl. tjenstgörn. II: 90. 



KAPITLETS SAMMANSÄTTNING FÖRE 1 6;30. 5 

När domprosteämbetet år 1 604 förklarades indraget, påbjöds 
på samma gång, att conrector scholffi skulle inträda som medlem 
i kapitlet. Huruvida påbudet efterföljdes i Åbo och från hvilken 
tid det skedde, kan visserligen icke med fullt säkra bevis upp
visas. Men då giltiga motbevis icke häller kunna anföras, måste 
vi tills vidare anse det sannolikast, att i enlighet med Norrköpings 
riksdagsbeslut konrektorn i katedralskolan innehade säte och 
stämma i stiftstyrelsen intill skolans ombildning till gymnasium 
år 1 630. Åtminstone vid ett tillfälle har han deltagit i ett 
domkapitlet tillhörande uppdrag i det han jämte kyrkoherden 
och representanter för borgerskapet granskat och veri:ficerat dom
kyrkans räkenskaper 1). - Vid synnerligen viktiga ärendens 
behandling adjungerades måhända kyrkoherdar från angränsande 
församlingar. 

Efter gymnasiets upprättande år 1 6 30 erhöll domkapitlet en 
likaså nödig som hälsosam förstärkning, då i enlighet med bruket 
i de svenska gymnasiistäderna den nya läroanstaltens fem till 

1) Melander, Suomen oloista s. 140, har - dock utan att anföra något 
skäl för sin åsikt - betviflat, att konrektor någonsin inträdt i Åbo dom
kapitel. För denna supposition talar visserligen i någon mån den omstän
dighet, att i de åtta vidimationer, som förekomma under domkyrkoräken
skaperna åren 16 1 1 -1630, konrektor omnämnas endast en gång. Men härvid 
bör ihågkommas, att icke häller teologielektorn, hvars ledamotskap i kapitlet 
af ingen ifrågasatts, anträffas oftare än en gång, 1611 ,  hvilket visar att alla 
domkapitelledamöters underskrifter icke erfordrades. För konrektors del
tagande i kapitlet talar naturligtvis i främsta rummet den i Norrköpings 
riksdagsbeslut 1 604 ingående bestämningen, ,,att vid skolestufvar, som vid 
domkyrkorne äro, skall en lector theologire och en conrector vara - - -
hvilka skola ock hjälpa till att förhöra och uträtta hvad saker som blifva 
till kapitlen skutne". Därför talar vidare (ehurn icke med samma gra� af 
visshet) lö l6  års stat för ,,biskopen, capitularibus och presterskapet uti Abo, 
Raumo och Björneborg", hvari upptages underhåll för biskopen, kyrkohe1·den, 
skolmästaren, lector theologire, conrector, ooconomus och kapellanerna i sta
den. Härmed öfverensstämmer en utanordning af år 1618 (i Statsark. N:o 
374 föl. 8-9) för ,,capitulares och prästerskapet i Åbo stad och län uppå 
deras underhåll'', hvari samma underhällstagare omnämnas i samma ordning. 
Väl kan häremot invändas, att konrektorn hänförts till ,,prästerskapet", men 
då uppstår frågan, hvilka som inbegrepos i uttrycket ,,capitulares'\ enär 
rektor och teologie lektor samt icke minst kyrkoherden med lika skäl som 
konrektorn kunna bortelimineras från domkapitlet. - I domkapitlet, i Sträng
näs satt åtm. år 1614 conrector scholre och i Wästerås kapitel anträffas han 
från år 1658 framåt åtm. till 1 670. Sysslomannen upptogs på sistnämda ställe 
som ledamot åt· 1059 samt åren 1660-1661 som kom·ektors substitut. (Lundström, 
Laurentius Paulinus Gothus s. 126-127 samt Hacklin, Olavus Laurelius II: 
32-33). 
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sex lektorer förordnades att inträda som bisittare i stiftstyrelsen. 
I den stadga - "methodus didactica" - biskop Isak Rothovius 
såsom skolans högste vårdare vid samma .tid utfärdade för gym
nasiet, angaf han en del af de åligganden , som tillkommo lek
torerna i deras egenskap af capitulares, samt föreskref tillika den 
ed de vid sitt inträde i kapitlet voro skyldiga att afl.ägga. Eden 
förpliktade dem till hörsamhet mot biskopen, kollegialitet mot 
hvarandra samt förtegenhet och opartiskhet i afseende å före
kommande ärenden 1 ). 

När ett årtionde därefter gymnasiet utvidgades till akademi 
och katedralskolan återstäldes, intog rektor .för den sistnämda 
sin gamla plats i konsistorium medan högskolan insatte däri 
som sina representanter den teologiska fakultetens trenne pro
fessorer, af hvilka den till rangen främste från donna tid kom 
att åtnjuta domkyrkoförsamlingen som annex. Vanligt blef dess
utom att adjungera en eller ett par af :filosofiska fakultetens 
professorer, hvilka innehade prebende. Så anträffas i konsisto
rium åren 1 655  och 1 657 -- förutom teologerna -- matheseos, 
physices och logices professorerna. Under akademins första tider 
ansågs måhända dess årligen valde rektor som själfskrifven ledamot 
af kapitlet, men om så varit förhållandet, hvilket icke med säkerhet 
kan uppvisas, upphörde seden redan på 1 650:talet i). I den år 
1 686 utgifna nya kyrkoordningen gafs, märkligt nog, inga när-

1 ) Tengström, Vita Rothovii s. 42-44. I Prest. tjenstgörningen 1: 494 
uppgifver Tengström, att endast de tvänne teologielektorernn vid gymnasium 
,,voro själfskrefne capitulares'i, hvilket strider mot den af honom själf publi
cerade ,,methodus didactica''. Att samtliga (ordinarie) lektorer, om icke genast 
så åtminstone efter några års förlopp in trädde i kapitlet, framgår däraf att 
bland revisorerna af domkyrkans räkenskaper på 1030:talet anträffas följande : 
år 1630 rektor, bitr. lektor i grekiska Mm·tinus Stodius ; år 1 6.35 Stodius -
andra gången rektor - samt theologus snperior Sveno Vigelius ; år lfö7 Stodius, 
numera theologus inferior, physices lektorn Orbergius, eloqventiae lektorn 
Neocleander och matheseos lektorn Alanus (teol. lektorn Vigelius och logices 
lektorn Petrus Ingemari saknas. Statsark. N:o 263 o. 266 samt afskr. af 16'.�6 
års domk. räk.) Exemplet från de svenska gymnasierna talar för detsamma. 
I Wästerås och Strängnäs inträdde gymnasiilektore1·na i konsistorium omedel� 
bart efter gymnasiernas inrättande. (Anjou, Svenska kyrkans liistoria s. 235 
-236 ; Lundström, Laur. Paulinus s. 1 26 ;  Hacklin, Laurelius II: 31) . 

2) Domkyrkoräkenskaperna och domkapitlets protokoll 1656 - 1661 .  År 
lö43 uppgafs i consistorium academicum, att ,,theologire professores och någre 
af de andre [profässores] efter gamla sedvanan pläga sitta in consistorio 
ecclesiastico". Följande år upplystes, med anledning af förslaget om en 
filosofieprofessors afsändande till riksdagen, att ,,facult. pbil. hafver med 
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mare bestämningar angående kapitlets sammansättning, men 
bristen fyldes genom en k. förordning af följande år, som stad
gade, att i akademistäder biskopen skulle biträdas af teologie 
professorerne samt, om han fann det nödigt, af några närmast 
boende kyrkoherdar samt af rector scholoo 1). Den sistnämde 
har, enligt hvad domkyrkoräkenskaperna utvisa, suttit i kapitlet 
intill år 1 6 98, men upphörde därefter att kallas. Genom k. 
resolution af år 1695  berättigades konsistorium ånyo att adjungera 
de professorer i filosofiska fakulteten, hvilka voro försedda med 
prebendepastorat 2) . Vid seklets utgång sutto i domkapitlet 
biskopen , stadens båda kyrkoherdar, af hvilka den svenska var 
teologie- och den finska lingvarum orientalium professor, vidare 
två ordinarie och två extraordinarie teologie profes orer samt 
två ledamöter af :filosofiska fakulteten 3) .  ekreteraregöromålen, 

Åbo domkapitels sigill. Efter aftryck i Palmsköldska saml. · i Uppsala univ. bibliotek. 

som åtminstone från 1 640:talet och sannolikt redan tidigare 
handhafts af dom kyrkosysslomannen, förestodos sedan början af 
1 680:talet af en särskild notarie, uppförd å ordinarie stat år 1 692 .  

rän erna mellan bi kopen och domkapitlets myndighet 
voro länge obestämda. I konung igismunds "försäkran om 
religionen" ( 1 5 94) stadgades, att kapitlet skulle med klerkeriet i 
stiftet deltaga i bi kopsval samt att bi kopen icke finge tillsätta 

consist. eccl. ärender ordinarie intet synnerligen att beställa, utan teol. prof. 
och de som hafva deras prebendehemman och socknar af consist. ecclei iastico, 
äro något mera förpliktade sådane påvärf att f'örresa". (Fontell, Consist. 
acad. protokoll I: 74, 134). 

1) Kyrkolagen af 1686, 1845 års upplaga s. 689. 
2 , Presterl. tjenstgörn. I: 394 - 395. 
3) Åbo läns landsbok 169!). Juslenius nämner år 1700 endast de ordi

narie teologieprofessorerna uteslutande de extraord. Rungius och Hasselqvist. 
Suomi 1841, häfte 3 sid. 13. 
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eller afsätta präster utan kapitlets ,,vetskap och samtycke" 1), men 
för öfrigt saknades närmare föreskrifter. Det berodde därför i 
allmänhet· på tidsomständigheterna och på. biskop.ens personlighet, 
i hvad mån kapitlet kom att utöfva inflytande på stiftsange
lägenheterna och huru intensivt detta inflytande blef. Det ena 
som det andra _hade till följd, att redan under sjuttonde seklets 
första årtionden domkapitlet i Åbo kom att utöfva en mera 
omfattande värksamhet än som måhända var det vanliga i andra 
stift. Jämte biskopen tillsatte det präster och vakade öfver 
deras tjänstevärksamhet, anstälde ransakningar med felande m. m. 
Skrifvelser, som utgingo från kapitlet, utfärdades vanligen i 
biskopens namn, men någon gång äfven i kapitlets 2). Under 
de två år biskopsstolen var ledig efter biskop Eriks död före
stods stiftet af capitulares. Sedermera, då biskop Isak Rotho
vius öfvertog stiftets ledning, torde kapitlet i allmänhet fått 
foga sig efter sin kraftfulle förmans vilja och önskningar, meu 
såväl under denna tid som senare kan det i allmänhet sägas, 
att biskopen troget samarbetade med sitt kapitel, om han ock 
mera eller mindre ofta begagnade sig af den vidsträkta myn
dighet, som lagligen var honom medgifven. Bastämda uppgifter 
om kapitlets deltagande i stiftstyrelsen möta oss först vid seklets 
midt i de konsistorii protokoll, som bevarats för åren 1656 -
1 6 6 1 ,  om man undantager några i Åbo Tidningar för åren 
1 7 92 - 9 3  publiceradE\ spridda utdrag, de enda protokoll före 
frihetstiden, som bevarats till vår tid. Ur dem framgår, at t 
biskopen mycket flitigt rådförde sig med sitt kapitel, som sam
manträdde till ordinarie session hvarje onsdag, men dessutom 
höll extra möten ett par gånger i veckan. Om de föreliggande 
ärendena må i allmänhet sägas, att frågor angående prästers 
och skollärares tillsättande omväxlade med ärenden angående 
gudstjänsten och undervisningsvä endet, angående prä terskapets 
och menige mans sedlighet m. m. Genom K. 0. 1 686, som 
införde fullständig likhet i kyrkostyrelsen i alla rikets stift, ord
nades slutligen förhållandet mellan biskopen och domkapitlet 
sålunda att den kyrkliga förvaltningen öfverläts åt båda kolle
gialiter. 

1) Stiernman, Riksdagsbeslut I: 417-418. 
2) Se Leinberg Handl. rör. finska kyrkan o. -prestersk. I: 309, 326, 357, 

384-389, 412, 417-421, 435, 455 följ. 
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Ofver kyrkoväsendet i Åbo stad utöfvade biskopen och 
kapitlet en ständig, om också icke alltid lika sträng och nog
grann uppsikt. De vakade öfver borgerskapets seder och kyrko
gång, öfver prästernes lära och lef verne, öfver djäknarnes stu
dier och lefvebröd. Jämte representanter för magistraten och 
tidtals äfven för borgerskapet - det s. k. kyrkorådet eller 
kyrkoföreståndarene, om hvilka vi framdeles få tillfälle att tala 
- hade de tillsy11 ö fver förvaltningen af domkyrkans iukomster, 
vårdade sig cm dess byggnader och inventarier, tillsatte och 
näpste kyrkobetjänte samt ingrepo i fattigvården. När efter 
utkomsten af 1 686 års kyrkoordning de kommunala ombuden 
aflägsnades från befattningen med domkyrkans penningeförvalt
ning, kom denna h. o. h. att hvila på domkapitlet jämte lands
höfdingen å orten. 

* 

Om kapitlets löneförmåner stadgade K. 0. 1 5 7 1  i allmänna 
ordalag, att biskopen och hans bisittare skulle hafva "deras 
vissa gårdar och underhållning". Såvidt löftets förra del angick, 
blef den i Åbo mycket illa uppfyld. Ur den topografiska delen 
känner läsaren redan , hurusom biskopsgården . under större delen 
af seklet var obeboelig, hvarför biskoparne voro nödsakade att 
förse sig med egna gårdar. Påminnelser om husets återupp
förande gjordes visserligen såväl af regeringen som af biskopen 
och kapitlet, men länge utan resultat. Under den yngre Gezelii 
tid togo myndigheterna slutligen med allvar i saken och bragte 
det värkligen därhän, att bi kopen i slutet af 1 680:talet kunde 
inflytta i ett prydligt och bekvämt residenshus mellan Biskops
gatan och ån. Åfven kyrkoherdegården låg merendels i läger
vall. Ett prostehus omtahts år 1 609, då det säges, att kyrkans 
föreståndare plägade där sammanträda, samt ännu 1 630, då det 
låg öde och på därom gjord begäran synes ha donerats åt 
biskop Rothovius 1). Särskild ämbetsbostad innehades vidare 
af ysslomannen intill 1 681 års brand, men för öfrigt voro dom
kapitlets medlemmar hänvisade till privata lokaler. 

1) Bidrag t. Åbo stads hist. första ser. I: 6ö, 66, 69 ; Leinberg, Handl. rör. 
kyrkan II: 23, 27. År 1 614 kallas det ,,gamle kyrkones prostgård". (S:t A. 
n:o 2öl f. 66). 

2 
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Biskopens "underhållning" å stat faststäldes i en k. reso
lution af år 1 595  till afkastningen från den vid staden liggande 
Biskopsåkern 1) med därunder lydande ängar och . Korois pre
bendehemman i Vårfrukyrka eller Räntämäki socken samt inalles 
1 2  läster spanmål från Pargas, Lundo, Uskela, Korpo, Hvittis 
och Loimijoki socknar. Af gammalt tillkom honom därjämte 
som prebende Vårfrukyrka pastorat, men detta hade redan år 1 588 
tilldelats sedermera kyrkoherden i Åbo Gregorius Martini Teit 
samt innehades af honom till hans år 1 6 1 5  inträffade död, 
då det först torde tillfallit biskopen. I anledning af Isak 
Rothovii okunnighet i finskan utbyttes det dock år 1 630 mot 
Pargas socken, återföll efter Rothovii död till biskopsstolen, 
men utbyttes under Johan Terseri tid först mot Sagu och sedan, 

andra gången, mot Pargas. När 
Gezelius d. y. år 1 690 efterträdde 
sin fader, tilläts honom att behålla 
sitt tidigare innehafda Sagu pasto
rat, som från denna tid i inemot 
h.undra år framåt kom att, j ämte 
Pargas, tillhöra biskops tolen . Span
målslönen åter nedsattes redan år 
1 6 1 6 till 8 läster eller 384 tunnor. 
Från slutet af 1 640:talet., måhända 
redan något tidigare, blef det van
ligt, att en del däraf utbetalades 

Åbo domkapitels sigill. Efter aftrvck i penningar, och från år J. 662 följ-i Pnlmsköl dska saml. i Uppsafa d d d · d l ·· lf univ. bibliotek. es en or mng, att en ast ia. ten 
eller 192 t:r utgafs i spanmål (råg 

och korn) medan den andra hälften ersattes, efter kronovärd.ie, 
med 432 dal. s .  m., som utanordnades af mantalspenningarna, 
krigshjälpen eller någon annan penniugeinkomst. I börj an af 

1 ) I resolutionen står ,,kyrkoherdeåkern vid Åbo", som Tengström 
(Prest. tjenstgörn. II: 34) n11ser vnra misskrifni1 1g i st. f. biskopsåkern. Möj
ligt är dock, att denna åker tidigare hört under kyrkoherden och ntt det 
är just densnrnma, som åsyftas i en anteckning i 1 610 - 16 1 1  års tionderäken
skap (St. A. N:o 32 1 ,  föl. 17), hYtn·i uppgifves, att kyrkoherden M .r Grels 
bekommit från Vårfrnkyrka socken uO t:r 20 kappar tiondespanmål ,,till veder
lag - - :-- för prästeåkern, som är taget honom ifrå och lagdt under biskops
stolen". Akern utgjorde väl en del af Piispala hemman, som tillerkän
des biskopen i 1616 nrs stat och hvarom säges : ,,som är lagdt till biskops
åker under Åbo". (Tengström a. a. Il: 89). 
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1660:talet, åtm. från år 1664, höjdes sistnämda belopp till 568 
daler, så att kronolönen å stat från denna tid kom att belöpa 
sig till 1 ,000 dal. s. m., hvartill den äfven beräknades i 1 696  
års statbok, normen för följande tiders statsregleringar. Till denna 
inkomst kommo de ordinarie hemmansräntor, som inflöto från 
biskopsstolen enl. 1 595 och 1 6 1 6  års stater underlagda Korois och 
Piispala gods med ett antal ängar i Masku och Piikkis härader 
och hvilka räntor i landsböckerna åren 1628-1699 beräknades 
till c. 425 dal. s. m. 1). 

Domprostens spanmålslön bestämdes i nyssnämda resolution 
af år 1595  till fem läster, men upptogs, såsom redan nämts, 
icke mera i 1 6 1 6  års stat för kapitlet. För öfriga capitulares 
var intet särskildt anslag för uppvaktningen i kapitlet beviljadt, 
utan fingo de åtnöja sig med inkomsterna från sina ordinarie 
tjänster och de prebendepastorat, som med en del af dessa voro 
förenade. Under hela seklet åtnjöt, såsom vi i det följande 
komma att finna, kyrkoherden i Åbo en närbelägen landsför
samling som annex, och samma privilegium tillkom, före år 1 630 
rector scholm och teologie lektorn, mellan åren 1630- 1640 gym
nasiets tvänne teologie lektorer och efter år 1 640 kapitlets 
akademiska ledamöter samt under en kortare tid rektorn för 
katedralskolan. Med prebenderätten följde åtminstone från med
let af 1 6 20:talet frihet för de s. k. prästepengarna eller mantals
taxering penningarna, hvilka skulle af prästerskapet utgöras med 
9 öre s. m. för hvart behållet mantal i gället. År 1 662 erhöllo 
capitulares förskoning för krigs- samt kröning - och begrafnings-

9) Tengström, Prest. tjenstg. Il: 33-35 ; Leinberg, Hand!. rör. kyrkan 
Il: 26, 31, 121.  Kronans lands- och statböcker. Förutom nämda anslag åtnjöto 
biskoparna de skattefriheter, som tillkommo capitulares i deras prebenden. 
Dessutom mottogo de vanligen särskilda per onella. understöd i form af inkom
sterna från åt dem förlänade hemman. Rothovius: erhöll ett tiotal' hemman 
i Pargas och S:t Karins till förläning i sin och sin hustrus.- lifstid. lTeng
ström, Vita Rothovii s. 253 - 257). En liknande förmån åtnjöt Eskil Petrreus 
och icke ens reduktionsifraren Johannes Terserus skydde att anhålla hos 
regeringen om enahanda tillskott till sina årsinkomster. - L Ofta klaga.de 
biskoparne öfver att den dem tillkommande lönen icke inflöt till sitt fulla 
belopp samt att jordområden, som lydde under biskopsstolen, undanryktes 
dem. Så anfördes år 1656, att hälften af biskopsåkern samt åtskilliga tomter, 
som hörde biskopsgården till, blifvit intagna af borgerskapet för dess ny
byggnader utan att någon ersättning gifvits. Terserus förmälde två år 
senare, att en del ängar gått förlorade, så att höintägten minskats från 300 
till 80 lass. (Consistorii skrifvelser t. reg. i sv. riksark). 
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hjälperna. På riksdagen 1 664 ansökte de hos regeringen om 
"någon särskild lön för det de sitta uti domkapitlet",  men fram
ställningen afslogs på .den . grund, att sådant _ anslag förekom
mit hvarken i Åbo eller annorstädes i riket. Dock bekräftades 
,,deras vanliga frihet uppå sina prebendegäll, efter som kongl. 
bref, dem där uppå gifne, förmäla". Från 1 680:talet upptaga 
kronoräkenskaperna frihet icke blott för prästpengarna, utan ock 
för de s. _k. stadgaboskapspengarna, hvilka dock stego till oansen
liga belopp 1). 

I notariatsarvode erlades inpå 1 680:talet åt domkyrko
sysslomannen 100 daler k. m. och 8 t:r spanmål. När år 1 692 
notarien uppfördes å ordinarie stat, höjdes lönen till 100 d. s. m. 
och 8 t:r, men den sistnämda intraden borttogs redan år 1 696 2). 

* 

* 

1 ) Kronans räkenskaps böcker i statsarki vet ; Leinberg, H andl. rör. kyrkan I: 884-387 och Prästerskapets besvär s. 147. - Afkortningen för capitulares' prästpenningar upptages år 1628 för biskopen till 33 d. 24 öre, för pastor i Åbo till 34 d. 19 öre och för teologielektorn till 11 d. 8 öre. Åren 
1631-1610 uppgick hela afkortningen till c. 126 d., åren 1652-lö55 för biskopen och fem capitulares till c. 170 dal. s. m. År 1688 stego präst- och boskapspengarna till 357, år 1695 till 308 daler s. m. 2} Tengström, Prest. tjenstg-, II: 75-78; Strandberg, Herdaminne I: 32 
-34 ; Åbo eons. t. reg. 26 aug. 1696 ; domkyrkoräkenskaperna. I k. reskript tlll kammarkolleg. den 25 juli och kapitlet i Åbo den 7 sept. 1696 säges, att den gamla notariatslönen utgjorde 100 d. k .  m. och 8 t:r spanmål ,,af ålder" och ,,efter gammal vanlighet". Till en början uppfattades saken så som borde det år 1692 bevilja.de anslaget utgöra ett tillskott till det gamla arvodet, men regeringen resolverade, att notarien i Åbo icke kunde uppbära mera än hans kollega i Viborg och således måste åtnöja sig med 100 d. s. m. Hvad han dock af misstag uppbui-it skulle han få behålla. - Såsom innehafvare af notariatet efter dess afsk1ljande från domkyrkoekonom befattningen förekomma följande: Josephus Olai Laurreus (student 1675, magister 1685, kyrkoh . i Orihvesi 1686, + 1694) 1681-1687, Gabriel Henrici Gråå (stud. 1679, + som borgmästare i Uleåborg 17 16) 1688, Daniel Hagert ( född 1666, student 1682, magiste1· 169 1 ,  kyrkoherde i Finström 1698, + 1712) 1690-1698, Daniel Sigfridi Sirenius (stud. 1691, mag. 1097, kyrkoh. i Kimito 1706, i Drengsered i Halland 
1 717, + 1721) 1698-17061 Michael Erici Fant (f. 1676, stud. 1693, mag. 1700, biskop Gezelii adjunkt i Sagu 1702, därefter vicepastor i Pargas, kyrkoh. i Malax 1711, i Alfta i Uppsala stift 1716, + 1746) 1706-17 1 1  samt Alexander Kepplerus (stud. 1694, mag. 1703, kyrkoh. i Piikkis 1728, i Ingo 1 731 , + 1738) 171 1 -1713 (1720?). 
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Vi kunna icke lämna kapitlet om den kyrkliga styrelsen 
utan att egna uppmärksamhet åt den rad af framstående bisko
par, hvilka under det sjuttonde seklet företrädde domkapitlet 
i Åbo stift och hvilka förvärfvat sig ett oför
gätligt namn i Finlands odlingshistoria. Att 
gifva en uttömmande karaktäristik af deras per
sonligheter och lifsgärningar kan icke komma 
på detta ställe i fråga. Vi kunna dröja vid 
deras värksamhet endast så till vida som den 
hänförde sig till den församling, i hvars midt 
de tillbragte sin mesta tid och inom hvilken Biskop Ericus Erici 
de hälsosamma resultaten af deras offentliga sigill. 
arbete först och tydligast visade sig. Särskildt 
må vi uppmärksamma den vård de egnat stadens åldriga kate
dral, inom hvars murar deras stämma ofta lät sig höra och 
hvars upprättelse efter de härjande vådeldarna låg dem varmt 
om hjärtat. 

När det sjuttonde seklet uppgick, innehades biskopsstolen 
af den i växlande skiften pröfvade Ericus Erici. En fridfärdig 
och upplyst man, måttfull och sam,ad i sitt offentliga uppträ
dande, hade han sökt att med varsam och försiktig hand styra 
sin kyrkas öden förbi tidens bränningar, men hade icke lyckats 
bättre än att han själf gång efter annan lidit kepp brott. Miss
trodd och förföljd än af den ena, än af den andra stridande parten, 
kom han först på sin höga ålderdom till det lugn han städse 
eftertraktat och som han nu använde till fruktbart arbete i den 
kyrkliga litteraturens tjänst. äkerligen har han mången gång 
från predik tolen i Åbo domkyrka uttalat de lärdomar och tröstens 
orcl han edermera nedlade i sin finska postilla, denna flitigt begag
nade andliga rådkammare för tvänne århundradens generationer. I 
räkenskaper angående domkyrkan anträffas ofta biskopens namn, 
och för visso har han med det inflytande, som stod i hans makt, 
värkat för kyrkans restauration efter vådelden 1 601 liksom ock 
tidigare under dess förfall i slutet af 1500:talet. Men för öfrigt 
ha källorna icke att förmäla om något värksammare ingripande 
i stadens kyrkliga förvaltning. Tvärtom tala uppgifter, hvilkas 
vittnesbörd icke kunna jäfvas, för att bi kopen vid sin död läm
nade såväl sin re iden tad som hela sitt stift i ett tillstånd, 
som föga öfverensstämde med kyrklig ordning och protestantisk 
anda. En och annan kyrklig handling fans ännu kvar, som 
annorstädes i riket utdömts såsom papistisk värkhelighet, och den 
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kyrkliga disciplinen lämnade mycket öfrigt att önska. I en 
relation, afgifven af kapitlet kort efter biskopens frånfälle år 1625, 
förmäles, hurusom grofva . synder . och laster_ tagit . öfverhand i 
staden, huru många uppenbarligen ogudaktige och obotfärdige 
funnos, "hvilka antingen platt intet gå i församlingens gemen
skap eller, om några af dem gå, så gå de till att märka orden 
och sedan förtala predikanter och lärare". Många kalvinister 
funnos, hvilka alldeles afhöllo sig från sakramentens bruk. Prä
sterskapet led stort förakt, skolan arbetade under ekonomiskt 
betryck, domkyrkans och biskopens tomter förryktes af borger
skapet o. s. v. "Så att - förmenade kapitlet - den som till 
det [biskops]ämbetet kommer skall hafva stor möda att komma 
till rätta igen" 1). 

Biskop EricusJErici namnteckning. 
Den efterträdare, som i enlighet med prästaståndets på 

1 627  års riksdag val och förord utsågs att påtaga sig den stora 
mödan, var en kyrkofurste i den gamla stilen, en prelat som 
lärt sig sina symbola af Luther, men sin kyrkorätt af påfven. 
Svensk till börden och känd för stor arbetskraft lika mycket 
som för protestantisk renlärighet, kom Isaacus Birgeri Rothovius 
till Åbo år 1627  intagen af stark misstro till finnarnes kristen
dom och sedlighet, men med fast föresats att i det främmande 
landet upptaga en ny åker för Herrans sådd. Och han höll 
sin föresats. Han rykte upp rötter, som stannat kvar efter kato
licismens månghundraåriga träd, han drog upp ogräs, som fro
dats sedan hedenhös, och han plöjde fåror i förhärdade hjärtans 
och hårda sinnens styfva åkerjord. Sina arbetare, prästerna, 
höll han till trägen värksamhet och gaf dem noggranna anvis
ningar, huru de skulle förhålla sig vid sitt ämbetes förvaltning. 
Han sådde ock frön , som gingo upp och buro frukt för århun
draden efter honom. En vän af bildning och upplysning i den 
allrådande ortodoxins anda, utvärkade han inrättandet af ett gym
nasium i Åbo och flera andra läroanstalter i stiftet samt delade 

1) Leinbergi Handl. rör. kyrkan I: 483-487 . 
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med Per Brahe förtjänsten af akademins grunaläggning. Men 
så stor hans insats i tidens bildningssträfvande11 än var och så 

Biskop Isak Rothovius. E fter kopia å universitetet. 

nyttig hans värksamhet än erkändes vara, rönte han dock mycken 
motvilja och opposition, icke blott inom den stora mängden, som 
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hängde fast vid gamla oseder, utan jämväl hos besinningsfulle 
och opartiska män. Hans offentliga uppträdande präglades näm
ligen af hänsynslöshet och småaktigt reglementerande, af bristande 
hänsyn till allmänt rådande seder och åskådningssätt, i hvilka 
han icke mäktade skönja annat än vidskepelse och uppstudsighet. 
Icke minst stötte han på motstånd i sin residensstad, åt hvars 
borgerskap han några år efter sin ankomst gaf det vittnesbörd, 
att det ,,söker icke Guds äro, utan följer sin egen näso efter". 

Sin värksamhet som Åbo domkyrkoförsamlings öfverherde 
inledde Rothovius på hösten 1 627 med en grundlig kyrkovisita
tion, som vis erligen bragte många b�dröfliga saker i dagen , 
men hade det goda med sig, att den gaf biskopen anledning att 
från första början med kraft ingripa i missförhållandena. När
maste följden blef en förordning, hvarigenom ett i staden redan 
tidig�e förefintligt, af kyrkliga och världsliga element bestående 
kyrkoråd omorganiserades samt förseddes med utvidgad myndig
het. Något senare utfärdade Rothovius för Åbo stad s. k. ,,Consti
tutiones" ,  i hvilka noggranna föreskrifter gåfvos, huru gudstjänsten 
och �ärskilda kyrkliga förrättningar skulle begås, huru sabbatens 
hälgande skulle befordras samt läskunnigheten och kristBndoms
kunskapen höjas. Af dessa ,,constitutiones" utgåfvos senare tre 
utyidgade upplagor, två svenska och en :finsk, hvilka påbjödos 
till efterlefnad i hela stiftet. I dem stadgades bl. a., att i alla 
församlingar kyrkoböcker skulle upprättas öfver födde, vigde och 
begrafue, att kyrkornas inkomster och utgifter skulle noggrant 
bokföras o. s. v. I det följande skola vi tidt och ofta få anled
ning att återkomma till innehållet i dessa förordningar, hvilka 
inledde en ny aera inom den kyrkliga förvaltningen 1). 

För domkyrkans värd och prydnad visade Rothovius ett 
varmt intresse. Vid den nys nämda visitationen 1 627 fann han 
alt på förfall. Kyrkan var - yttrade han år 1 6  30 i bref till 
rikskanslern Axel Oxenstierna - genom f öreståndarenes vårds
löshet så försummad, att hon icke blott saknade alla inre pryd
nader, såsom orgel, altare, kor- och väggornament, utan var 

1 ) Den alsta upplagan nf Rothovii Constitntiones, utgifrcn särskildt 
för Åbo st.nd år 1628 eller måhända redan året förut, finnes trykt i Åbo Tidn. 
1793 N:o HJ -20 samt Lagns, Domk. i Åbo circ. bref I: 63 -70. Den andra 
upplagan, måhända utgifven 1633, är trykt i Lagus, a. a. I: 70 -76 samt ·wall
quist, Eccl. Saml. II: 266 följ. Den tredje upplagan, utgifven på Hi40:talet, 
förekommer äfven hos Lagus s. 133-149. Den finska upplagan ingår i Teng
ströms Handlingai· I: 30 följ. 
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dessutom så illa underhållen, att taket icke skyddade för regn 
och snö. "Men - fortsätter han - sedan jag öppnat ögonen 
på borgarene och öfverbevisat förvaltarene om oärlighet, till och 
med uppenbar kyrkostöld, hafva de äntligen begynt tänka på 
templets återställande i sin fordna glans. Redan hafva vi  hun
nit så långt, att kyrkan denna sommar kan förses med tak af 
tegel ifrån Holland ; pelarena och väggarne, som förut voro öfver
dragna med mögel, hafva vi låtit putsa och hvitlimma ; dessutom 
hafva nya bänkar blifvit gjorda, och jag tvi:flar ej på att ju 
mången skall lemna mig vitsord om mer än medelmåttig trägen
het i tre års tid" 1 ). 

Året därförinnan hade Rothovius uppgifvit för rikskanslern , 
att han under de två år han vistats i staden ,,hafver tjänt 
domkyrkan alleredo mer till än de alle, som in officio hoc 
för mig varit ha(va i hundrade år, det j ag vill bevisa" 2). 
Det var under dessa första år af rastlös värksamhet som 
altaret förflyttades till det på Jakob W olles bekostnad upp
förda nya högkoret och predikstolen till altarets gamla plats, 
som ett nytt orgelvärk anskaffades, hofgången och bänkpennin
garna infördes i och för förstärkande af domkyrkans kassa m. rn. 
Till domkyrkans prydande bidrog ock att vid denna tid de 
gamla, mera eller mindre förfallna sidokoren begynte upplåtas 
till grafkammare åt medlemmar af den finska aristokratin och 
det förnämare borgerskapet i staden. Tyvärr gåfvo dessa restau
reringsarbeten, i så hög de än gynnade kyrkan , orsak till skarpa 
och, såsom det synes , icke oberättigade anmärkningar. Anledning 
föreligger uäml. till <len misstanke, att tillbörlig pietet icke 
iakttogs mot minnesmärken från den katolska tiden, utan att 
<lcssa utsattes för samma hänsynslösa behandling, som i mycket 
utmärkte Rothovii uppträdande mot gammaldags seder och före
ställ 11ingar 3 ). 

Vid ett tillfälle har Rothovius betygat om sig själf, att han 
under sin kvartsekellånga värksamhet som kyrkoherde i Nyköping 

1) Finlands minnesv. mi.tn II: 430. 2) Leinberg, Handl rör. kyrkan II: 23 . 
1) Enligt en uppgift, som meddelats af Elias Brenner ,,efter trovärdigt 

folks nt�ngo", men som får stå för hans räkning, skulle bl. a. vid upptagan
<let af en abbedisso.s prydliga grafsten den dyrba1·a kistan blifvit uppbruten 
och liket plundradt på sina prydnader af några arbetare, hvilka dock straffa
des in flagranti i det att blixten i detsamma slog ned, dödade tvänne karlar 
och skrämde vettet ur en tredje. Se Finlands minnesvärde män II: 430-481 .  

' )  Tengström, Vita Rothovii s .  8 .  
3 
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höll inalles 3 ,183 predikningar eller c. 140 i året. En sådan 
öfversvallande begåfning måste naturligtvis göra sig gällande i 
hvilken värkningskrets som hälst, och. vi ha tydliga bevis för, 
att den forne kyrkoherdens oratoriska ådra icke sinade ut på 
biskopsstolen. Vid förnämare likbegängelser plägade biskopen 
hålla det sedvanliga liktalet, som ofta svälde ut till en lång pre
dikan. I synnerhet på större hälgdagar, men äfven annars utla.de 
han från predikstolen dagens heliga epistelord och på 1 640: 
talet behandlade han i en serie af 20 veckopredikningar pro
feten J eremias. En del af predikningarna  befordrades sedermera 
till tryck för att spridas i stiftet. De utmärkas af en icke ringa 
vältalighet, af en li:flig och originel stil, men äfven af en hetsig, 
icke sällan brutal ton samt af stor ofördragsamhet mot afvikande 
meningar. Man var i allmänhet vid denna tid icke så nog
räknad med ordalagen , blott det åsyftade intrycket åstadkoms, 
och Rothovius hörde allra minst till dem som stucko under stol 
med hvad de tänkte. Stundom hände, att han i sin vältalighet 
glömde att frispråkigheten dock hade sin gräns äfven i en biskops 
mun och inom en menighet, hvars öron härdats af botpredikan
ters djärfva bildspråk och förvildade krigares slangord. Egot 
nog blef just det i predikstolen uttalade ordet det vapen , som 
den hemliga oppositionen begagnade sig af för att skada 
Rothovius, liksom det ock någon gång manade fram motståndare, 
hvilka väl eljest stodo på fredsfot med biskopen. Så förekom 
år 1 640, att hofrättens ledamöter anklagade Rothovius för att i 
en predikan ha beskylt dem för brist på redlighet och plikt
trogenhet. Biskopen svarade i en halft ursäktande, halft doce
rande förklaring till kapitlet, och saken glömdes bort 1). 

Svårare blef det för Rothovius att reda sig ur ett annat 
åtal, äfven det väkt för la teligt tal i predik tolen. 

Det har redan nämts, att Rothovius icke hyste någon hög 
tanke om Åbo borgerskaps kristendom. För att höja denna 
sökte han efter kyrkoherden Joachim Stutooi död 1633 få 
församlingen delad och de båda pastorsbefattningarna besatta 
med personer efter sitt sinne. Denna valfråga, till hvilken -vi 
ännu skola återkomma, framkallade en liflig agitation och ledde 
bl. a. till den konflikt mellan biskopen och det finska borger
skapet, som i hufvudsak redan relaterats i första delen s. 336. 
Medan frågans utgång ännu var väfvande begagnade sig Rotho-

1) Tengström, Vita Rothovii s. 230-23.5. 
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vms af tillfället att i en predikan upplysa sma vedersakare 
inom borgerskapet om hvad för andas barn de voro. Om inne
hållet i denna straffpredikan känner man icke med visshet annat 
än att biskopen därunder yttrat, att finnarne voro värre än oskäliga 
kreatur, att de för sedvanas skull gingo i kyrkan , där de ropade : 
Jumala, Jumala, men att deras håg egentligen stod till vällings
grytan. Så framstäldes saken af klagandene, hvilka bl. a. äfven 
anförde, att Rothovius förhöll dem mässa och nattvard på skärtors
dagen samt fredag och lördag före påsk. Rådstufvurätten , som först 
behandlade målet, inlät sig icke på undersökning rörande det 
öfverklagade yttrandet, utan företogs denna i domkapitlet i okto
ber 1635 .  På tillfråga.n erkände biskopen, att han fält det 
förgripliga yttrandet, hvartill han an åg sig ha haft goda skäl. 

Biskop Isak Rothovii namnteckning. 

Då borgarene, tvärtemot domkapitlets förbud, läto sina väder
kvarnar arbeta hela söndagen, ,, så låta de därmed förstå, att 
hågen är mera i vällingsgrytan och kålfatet än i det hälga värket 
de denna dagen böra för händer hafva. Malet mjöl är -
menade biskopen vidare - in proxima vicinia till vällingen , 
där hågen och hjärtat är på söndagarna". Att alla finska bor
gare endast för syns skull gingo i kyrkan, hade han icke velat 
påstå, men tyvärr fans inom församlingen många tjufvar, bolare 
m. fl. , hvilka kommo i kyrkan och ropade J umala, men hvilkas 
böner icke nådde Gud, ,,ty, säger Herren : icke varder hvar och 
en kommandes in i himmelriket, som säger till mig Herre, Herre, 
utan den som gör min faders vilja" (Matth. 7 :  2 1 )  1 ). 

De finska borgarene fäldes, säsom läsaren kanhända erinrar 
sig, till höga böter för upp tudsighet och ohemula beskyllningar. 
Rothovius gick säkerligen fri för vidare obehag, men synes varit 
klok nog att taga varning af hvad som passerat. Enär något 
liknande åtal icke mera omnämnes från borgerskapets sida, 

1 ) Tengström, Vita Rothovii s. 223-�31. 
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har man skäl att antaga, att Rothovius hädanefter iakttog något 
större försiktighet i sitt offentliga uppträdande mot stadens många 
syndare. . Att han dock aldrig- kände sig tillfredsstäld med för
samlingen i Åbo framgår af ett bref af år 1 646 till rikskanslern, 
hvari han bl. a. yttrar : "Här är ett hårdt folk, som mera dyr
kar häfden än den rätta Guden i himmelen, det jag med stor 
bedröfvelse dageligen finner ; därför synes högeligen af nöden 
att borgmästaren Gudmund Krook (se tom. I s . 203) blir med 
en skarp fullmakt och instruktion i ämbetet införd och stad
fästad. Jag önskar att han må få främsta platsen i rådet, 
isynnerhet då han blir kunglig borgmästare, på det han med 
Guds hjälp må kunna undanrödja många skandaler från detta 
förvirrade och oroliga samhälle" 1). 

Eskil Petrrei namnteckning. 

Rothovius a:fled i februari 1 652 samt begrofs i domkyrkan 
midt på stora gången närmast intill sin föregångare på biskops
stolen Ericus Erici 2). 

En motsats till Rothovius var hans efterträdare och lands
man Eskil Petroous, sedan 1 634 kyrkoherde i Åbo och från 1 640 
förste teologie professor. Till sinnelaget human och fred8älskande, 
frångiek han i religiösa ting den för tiden förhärskande orto
doxa riktningen, som i Rothovius haft en väldig förkämpe, samt 
nitälskade för en mera prakti k uppfattning af kristendomen. 
Såväl genom lära som lefverne sträfvade han att gifva det reli
giösa lifvet större djup och innerlighet. Under de fem år han 
innehade episkopatet kom han visserligen icke att på något 
märkligare sätt ingripa hvarken i sitt stifts eller sin residens
stads kyrkliga förvaltning. Men för säkert kan antagas, att 
han med intresse omfattade det kyrkliga lifvet i den församling, 
hvars herde han varit i nära tvänne årtionden. Under hans 

1) Finl. minnesv. män II: 431-43�. 
2) Se första bandet s. 105. 
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sista lefnadsår inträffade den svåra branden 1 656,  som lade större 
delen af stora sidan i aska, förstörde aka.demihuset och för en tid 
gjorde domkyrkan obegagnelig. Biskopens sista lefnadsuppgift blef 
sålunda, att i den mån krafterna och åren det tilläto medvärka 
till sin katedralkyrkas återställande, en uppgift, som betydligt 
försvårades genom den allmänna nöden i staden och den då 
rådande ofredstiden. Från detta arbete bortryktes Petrams redan 
år 1 657 ,  såsom det synes allmänt saknad af stiftets prästerskap, 
hvars enhälliga väl fört honom till biskopsstolen. Till tecken 
af sorg indrogs kyrkomusiken i domkyrkan för sex veckor och 
likbegängelsen, som skedde i samma kyrka, firades med fyra 
dagars klockringning 1). Sitt hviloläger erhöll Petrams under 
stora gången invid sina båda föregångare. 

Biskop Joh. Terseri namnteckning. 
I juni 1 659 anlände till Åbo den nye biskopen Johannes 

Terserus, redan året förut utnämd till tjänsten med förbigående 
af stadens kyrkoherde Georg Alanus, som vid valet erhållit stiftets 
kallelse. Ehuru svensk, var han en gammal bekant i staden, 
där han från akademins stiftelse 1 640 i nära ett årtionde värkat 
som teologie professor och där han förvärfvat sig sådan färdighet 
i finska spräket; att han kunde använda det i predikningar och 
andra tjänsteförrättningar. Sin värksamhet som stadens öfver
herde inledde han med en två dagars visitation i domkyrko
församlingen. Om tillgången vid denna förrättning, - den 
enda biskopsvisitation i staden under sjuttonde seklet, som är 
närmare känd - förmäla protokollen följande 2) :  

Ransakningen började den 1 7  aug. i svenska församlingen 
i närvaro af landshöfdingen, två hofrättsassessorer, consistoriales, 
borgmästare och råd samt en stor del af borgerskapet. Efter 

1) Domkap. prot. noY. 1657. 2) Domkap. prot. nov. 1659; Tengström, Minne öfver Johannes Elai Terserus s.  48--51 .  
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slutad predikan framträdde biskopen i koret och höll ,,en härlig 
oration om vandringsmän, om Jakob patriarkens eländes tid, 
applicerandes det · till sig, såsom Jakob va.rdt -kallad till Egypten, 
altså han ifrån den ena orten till den andra". Därpå redogjorde 

Biskop Johannes Terserus. Efter kopia efter Ehrenstrahl i 
Åbo hist. museum. 

han för sina lefnadsöden och för sin utnämning, som han endast 
motvilligt och i förlitan på konungens löfte om nådigt bistånd 
emottagit, lät uppläsa sin fullmakt och höll ytterligare ett tal, 
hvari han ordade om sitt ämbetes plikter och i ynnerhet om 
dess rättigheter, förmanade församlingen till hörsamhet och anro
pade de världsliga myndigheterna om nödig handräckning. Följde 
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så katekismi förhör, hvarpå biskopen hemstälde till den försam
lade menighetens betänkande ett i 18  punkter affattadt förslag 
till särskilda förbättringar i domkyrkan och förändringar i kyrko
väsendet. Så föreslog han, att predikanternas antal i staden 
skulle förökas, att kyrkoherdens gård skulle uppbyggas �ch 
kyrkoherden erhålla ersättning för den del af sin åker, som 
tagits i an. pråk för borgerskapets nybyggnader, att tornspet en 
skulle förstärk�s och högkoret betäckas med spån. Vidare for
drade biskopen några förändringar i bruket vid begrafningar 
samt en bättre uppsigt öfver kyrkans betjänta. Huru för amlingen 
utlät sig angående dessa frågor, finnes icke antecknadt. De upp
togos några dagar senare till öfverläggning i domkapitlet, där 
de ledde till. särskilda resolutioner i den riktning ·biskopen 
åstundat. 

Följande dag den 1 8  augusti fort.sattes visitationen med 
den finska församlingen. I ett tal på finska återhämtade bisko
pen hvad han dagen förut yttrat på svenska, hvarefter försam
lingens kyrkoherde Georg Alanus uttalade församlingens fägnad 
öfver att "Herren hade välsignat sitt folk här i Åbo med hög
lärde andeliga förmän , isynnerhet närvarande biskop".  Därefter 
gick, heter det vidare, "hans ärevördighet igenom 10 Guds bud, 
tron , fader vår, döpelsen , himmelriksens nycklar, altarens sakrament 
och hvart hufvudstycke grundeligen och märkeligen applicerade" .  
Akten slöts med att biskopen uttalade sin tacksamhet öfver att 
församlingen så talrikt närvarit vid visitationen. 

Liksom tidigare Rothovius, fann Terserus vid sitt tillträde 
till episkopatet förhållandena i stiftet i många hänseenden min
dre tillfredsställande, och lika litet som denne dröjde han att 
taga ihop med deras afhjälpande. Redan före sin ankomst till 
Åbo hade han hos konungen gjort hem tällan om akademins 
upprättande efter branden 1 656,  om biskopsgårdens återuppbyg
gande samt om lönens förstärkande såväl för biskopen som för 

bo stads präster kap 1 J. Under sin värksamhet såsom stiftets 
öfverherde vinulade han sig särskildt om kyrkodisciplinens skär
pande såväl i residensstaden som isynnerhet på landsbygden. 
H vad han i den vägen mäktade åstadkomma :fingo försumliga 
präster och genstörtiga församlingar snart nog erfara. Men 
hans tid blef icke lång. Af de andlige beskyld för hooresi, af 

1) Åbo eons. eccl. skrifv. i sv. riksark. 
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de världslige store hatad som reduktionsifrare, föll han redan år 
1 664 för ett förbund mellan ortodoxi och aristokrati, afkläddes 

Biskop Johannes Gezelius d. ä. Efter kopia å universitetet. 

sin biskopliga värdighet och tran porterades till Sverige, däri
från han icke mera återvände. 
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Hans lediga plats intogs, i enlighet med prästeståndets på  
riksdagen sistnämda år fattade beslut och utan stiftets hörande, 
af superintendenten i Livland, Johannes Gezelius d. ä. En Rotho
vii jämlike i kraft och nit för kyrkan, värkade denne i främsta 
rummet för läskunnigheten spridap.de bland gemene man och 
rönte i detta sträfvande sådan framgång, att han ofta, ehuru 
icke med full rätt, framhållits såsom den hvilken lärt det 
finska folket att läsa i bok. För skolan i Åbo lade han sitt 
intresse i dagen bl. a. genom att främst för dess räkning utgifva en 

ilvfrif�� er {P 
Jo� 

Biskoparna Johan Gezelius d. ä:s och d. y:s namnteckningar. 

läseplan , kallad methodus informandi, samt genom förstärkning 
af lärarekrafterna. För den högre undervisningen värkade han 
dels i sin egenskap af akademins prokansler, dels (i likhet med 
sina två företrädare) genom frivilliga föreläsningar och prediko
öfningar med den studerande ungdomen. ]från det af honom 
upprättade boktryckeriet, hvarmed ett pappersbruk i Pojo socken 
var förenadt, utgick en för tidens förhållanden rik litteratur, 
som närmast afsåg de akademiska studierna underlättande och 
för amlingarnas uppbyggelse samt till icke ringa del hade bisko
pen till författare eller förläggare. Denna nitälskan för under
vi ningsväsendet för kaffade biskopen stort erkännande bland 
akademins lärare och alumner, men hindrade icke de förre att 
gång efter annan träda i opposition mot sin prokansler, när 
denne af sin härsklystnad och hetsighet lät sig ledas till obe
tänkta handlingar, hvilka kastat en skugga öfver hans karaktär 1). 

1) Vid ett domkapitelsammanträde år 1674 lät Gezelius anteckna till 
protokollet, att Brunkalaboarne sagt om honom : ,,Biskopen aktar hvarken 
Gud, fanen eller konungen, utan han gör hvad han villu . Åbo Tidn. 1793 n:o 27. 
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Åt prästerskapet i sitt stift utdelade Gezelius vidlyftiga 
påminnelser, huru de skulle förhålla sig i sin tjänst. Dessa 
anvisningar, hvilkå år 1 673  utkommo på trycket under titeln 
"Perbrf\ves commonitiones", utgjorde ända till utkomsten af K. 
0. 1 686 en provisionel kyrkolag, som ännu hundra år efteråt 
erhöll det vitsord af en svensk biskop, att "de äro grundlige, 
fullständige och sådane att vi hafve ingen ting så lämpeligt och 
godt för vår tid" 1). Vi få framdele ofta tillfälle att åter
komma till dem. 

Tvänne gånger såg Gezelius Åbo stad uppgå i lågor 
och vid det senare tillfället äfven domkyrkan utsättas för för
ödelse. Med sin vanliga oförtrutenhet dref han på re taurerings
arbetet och hade äfven, tack vare regeringens undsättning och 
enskildes frikostighet, glädjen att före sin död år 1690 skåda 
sin katedral i ett mycket prydligare skick än det hvari den 
befunnit sig före olyckan. Här fann han ock sin hvilostad, i 
det förra Wittenbergska grafkoret, som han år 1 683 inlöst för 
100 dal. s. m. 

Sonens, den yngre Johan Gezelii värksamhet ( 1690- 1 7 18) 
blef icke allenast i afseende å tiden utan äfven med hänsyn 
till sin allmänna karaktär en omedelbar fortsättning på fadrens 2). 
Liksom fadren föranstaltade den yngre Gezelius homiletiska kol
legier med studenterna, de blifvande prästerna, utgaf för de 
akademiska studierna afsedda arbeten och inlade ofta hos rege
ringen sitt förord till förmån för såväl akademin som katedral
skolan. I afseende å sin kyrkliga ståndpunkt anslöt sig Geze
lius visserligen till en mera bibliskt -praktisk riktning utan att 
dock i sin kyrkliga politik aflägsna sig från den rådande strängt 
ortodoxa och mot andra trosbekännelser hög t intoleranta dogma
tiska riktningen. Ehuru under sina studier påvärkad af den 
pietistiska rörel en i Ty kland, uppträdde han med stor skärpa 
mot denna rörelses målsmän i Finland och Öster jöprovinserna. 

Gezelius upplefde den stora ofreden tid, hvars hemska 
minne aldrig skall utplånas ur vår historia. Sedan krigets bör
dor i ett decennium trykt på borgerskapet, utbröt år 1 7 10 en 
härjande pest och följande år lade en vådeld fjerdedelen af staden 

1) Wallquist, som i sina Eccl. saml. s. 286 följ. aftryckt dessa statuter. De ingå äfven i Lagus, Circ. bref I: 216-262. 1) Utnämdes på grund af domkapitlets samt stiftets prästerskaps kallelse. Om hans lefverne se j, J. Tengström1 Gezelii den yngres minne. 
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Biskop Johannes Gezelius d. y. Efter porträtt i Gezeliusska bibelvärket. 
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i aska. Två år därpå rykte ryssarna in i staden. När detta 
skedde, hade Gezelius, begagnande sig af ett kungligt påbud 
och under förevändning ·af att utvärka bättre anstalter till Fin
lands försvar, lämnat sin post och flyktat öfver till Sverige, där
ifrån han icke mera lefvande återvände. Efter krigets slut 
flyttades hans stoft från dess första hvilorum i Stockholms 
storkyrka till Åbo domkyrka, där det nedsattes vid sidan af 
fadrens. 



I l .  

Församlingen delas. 

I]�: till slutet af sjuttonde seklet bildade, såsom vi redan 
r I känna, Åbo stad en enda kyrklig församling. Visserligen 
· . gjordes i språkbruket och ofta äfven i praktiken en viss - åtskilnad mellan den svenska och den finska församlingen. 

Staden ägde svenska kapellaner och finska chorales. Vid präst
val liksom ock tidtals vid val af riksdagsmän och magistrats
personer framförde de två språkgrupperna särskildt sina önsk
ningsmål. Visitationer företogos, såsom af Terserus år 1659, på 
skilda dagar i de båda menigheterna. För vissa afgifters upp
börd tillsattes ofta särskilda uppbördsmän för den svenska och 
den finska församlingen. Magistraten afhandlade kommunala och 
merkantila ärenden än med det finska, än med det svenska bor
gerskapet o. s. v. Men officielt fans det intill slutet af 1600: 
talet endast en ecklesiastik för amling. Den kyrkliga förvalt
ningen och pastoralvården var densamma för den svenska som 
för den finska "församlingen". 

Försök till en ecklesiastik tudelning saknades dock icke. 
Möjligen ha några planer i detta syfte varit å bane redan år 
1569 ,  då Johan III i privilegiibref åt staden resolverade., att 
domkyrkan skulle reserveras för svensk gudstjänst och att en 
ny kyrka, lika stor som Vårfrukyrkan utanför staden, skulle 
uppföras för den finskspråkiga menigheten. Men om sä varit 
fallet, har man ingen kännedom därom, huru långt frågan möjli
gen avancerat och från hvilket håll den utgått. 

Det första kända försöket att utsträcka den språkliga dua
lismen till kyrkoförvaltningen gjordes år 1 627 . Nämda år fram-
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lade stiftets nyss utnämde öfverherde Isak Rothovius inför 
konungen förslag om tillsättande af en svensk och en finsk kyrko
herde, och · konungen skall äfven, enligt Rothovii . egen uppgift, 
ha godkänt projektet. Men af hänsyn till den gamla kyrko
herden J oachimus Stuta=ms, hvars såväl ambition som ekonomi 
måste beröras af den ifrågasatta förändringen, lät man tills vidare 
anstå med värkställigheten däraf 1) .  Måhända befans det ock 
rådligt att något förbereda sinnena på denna för borgerskapet 
säkerligen högst öfverraskande åtgärd. 

Sex år senare afled Stutams och med honom bortföll det 
hinder, som hittills försvårat delningen. Rothovius framstälde 
sin sak för domkapitlet och vann dess medlemmar för sin mening. 
Man enade sig tillika om att för borgerskapet föreslå tre "för
nämlige herrar" ,  gymnasiilektorerne Thomas Flol'inus, Ericus 
Bothniensis och Sveno Vigelius såsom synnerligt lämpliga att be
kläda de två pastorsbefattningarna. För att tillförsäkra sig de 
världsliga myndigheternas understöd vände sig biskopen till då
varande generalguvernören Gabriel Bengtsson Oxenstierna med 
en vidlyftig utläggning af de skäl, som motiverat delnings
förslaget. Förutom den aflidne konungens tidigare förordnande 
talade för detsamma på det kraftigaste omöjligheten för en man 
att "hålla ett tillbörligt inseende med bägge församlingarna både 
med predikande och kyrkodisciplinen" .  En sådan uppgift ansåg 
biskopen desto svårare som borgerskapet enligt hans förmenande 
"icke söker Guds äro, utan följer sin egen näso efter, drifvandes 
alt detta på det de under en blödig pastore i själfsvåld må 
lefva, sig själfvom till evigt fördärf" .  Blefve den af magistraten 
föreslagne doktor Eskil Petroous utnämd till kyrkoherde för den 
odelade församlingen, skulle det gamla tillståndet fortfara, och 
biskopen, som af salig konungen skickats till Finland förnämli
gast för att "hålla en tillbörlig inspektion och kyrkodisciplin 
med alla församlingar" ,  skulle icke kunna hos den nye kyrko
herden påräkna det understöd han behöfde för ett lyckligt upp
fyllande af sin mission. Hällre än han vedervågade denna, ville 
han se sig förflyttad till någon annan värkningskrets. Ty, menade 
biskopen, så lärd man doktor Petroous än var, så var han alldeles 
för "blödig" för att kunna styra "detta hårda folket, [som] icke 
kan regeras och hållas i ordning med mindre stor allvarsamhet 

1) Acta ecclesiastica i sv. riksark., Åbo stift, Rothovius t. gen. guv. 
Gabr. Oxenstierna d. 30 dec. 1633. 
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blifver brukad med lagsens flitiga drifvande och accurata inspec
tione".  Bättre passade doktorn ibland det fromma folket i 
Karlstad, till hvars pastor han redan i början af år 1 6 3 3  blifvit 
utnämd. I Åbo måste pastoralvården handhafvas af en "skick
lig" man. Denna· kvalifikation innehades särskildt af mäster 
Ericus Bothniensi , som biskopen ville förorda till det svenska 
pastoratet, samt m. Thomas Florinus, som bäst passade för den 
finska försani lingen 1 ). 

När delnjngsförslaget kom upp på rådstugan, visade det sig, 
att biskopen och kapitlet uppgjort räkningen utan värden. 
Det kom till en het valstrid - hetare än någon annan vi 
känna under seklet, hvarunder tre partier stodo väpnade 
mot hvarandra : biskopen och domkapitlet, magistraten med det 
svenska borgerskapet samt det finska borgerskapet. I afseende 
å valet af person skilde sig visserligen de två sistnämda par
tierna skarpt från hvarandra. Magistratspartiet förordade teo
logie lektorn doktor Eskil Petrams, medan ett stort antal af det 
finska borgerskapet förkastade honom såsom en villfrämmande 
och i dess språk oförfaren man samt yrkade på valet af skol
mästaren i Viborg Martinus Stodius. Men båda synas lika ener
giskt ha bekämpat den påyrkade delningen. Alla parter vädjade 
till regeringen ,  som år 1 634 utnämtle Eskil Petrams till kyrko
herde och i afseende å delningsför laget förklarade,  att hon icke 
kunde finna, "till hvad det skall vara nyttigt, utan vele att 
därmed skall hållas, som för detta alltid sedvanligt varit hafver" 2). 

Detta bestämda uttalande från regeringens sida jämte bor
gerskapets enstämmiga motstånd voro icke egnade att mana till 
nya försök i samma riktning. Någon uppgift föreligger icke 
häller, som skulle tyda på att Rothovius återupptagit sitt del
ningsprojekt. Och dock voro de af honom är 1 63 3  åberopade 
svårigheterna för en man att på ett tillfyllestgörande sätt hand
hafva kyrkovården stadda i ständig tillväxt. Utom att befolk
ningen ökades är för år och isynnerhet det svenska språk
elementet tillväxte, tillkommo ännu andra vårigheter, hvilka icke 
kunnat förutses år 1633 .  Vid denna tidpunkt och ännu ett 
antal år framåt var kyrkoherden icke af andra offentliga värf 
förhindrad att med odeladt intresse egna sig åt vården af sin 
församling. Men när vid universitetets upprättande år 1 640 

1 ) Acta ecclesiastica i sv. riksark. 
2) Ten�ström, Vita Rothovii s. 52. 
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Eskil Petrrous utnämdes till förste teologie professor, ansågs han 
oförhindrad att kvarstå på sin post som pastor loci, hvarjämte 
honom tilläts att behålla S:t. Karins . eller Nummis . prel>ende, 
hvilket sedan år 1 6 16 var förenadt med Åbo stadsförsamling. 
Det blef från denna tid plägsed, som äfven erkändes i de aka
demiska konstitutionerna, att primarius theologiro professor var 
själfskrifven innehafvare af kyrkoherdeämbetet i staden. När 
nu professorn-kyrkoherden, förutom sin akademiska lärarevärk
samhet, innehade säte och stämma i domkapitlet, hvarest han i 
egenskap af domprost ägde att vid förfall för biskopen företräda 
denne, och då han vid inträdd tur kunde avancera till teolo
giska fakultetens dekanus samt för ett år bekläda rektoratet vid 
universitetet, så måste det erkännas, att en huldrik regering väl 
vårdat sig om hans timliga bärgning och äfven sörjt för att 
honom icke fattades lefnadsuppgifter, men lika tydligt var, att 
en sådan kopulation af ämbeten hvarken kunde lända akademin 
eller församlingen i Åbo till synnerlig fromma. Det fortgick 
emellertid på detta vis i öfver femtio år. Måhända har vid 
något tillfälle, såsom år 1 652 efter Petrroi avancement till biskop, 
betänkligheter uttalats mot den vidtagna anordningen och Ro
thovii delningsplan åter kommit till heders, ehuru våra torftiga 
källor icke veta att förtälja därom. Möjligen har ock stäm
ningen inom borgerskapet förändrats till förmån för denna plan, 
sedan numera värkliga och vägande skäl för densamma kunde 
anföras. Men om ock motståndet försvagats på det häll, där 
det tidigare starkast framträdt, så yppade sig i stället hinder 
från andra kretsar. Det akademiska konsistoriet, hvars veten
skapliga och sociala sträfvanden aldrig bragte det att glömma sina 
medlemmars ekonomiska intressen, motsatte sig med ihärdighet 
hvarje förslag, som tangerade de akademiska privilegierna, och 
särskildt visade sig de lycklige innehafvarene af den välstälda 
professor primarii befattningen ohågade att dela med sig pastors
inkomsterna. Genom ihärdigt motstånd och genom att skickligt 
begagna sig af tiden vid hvarje kyrkoherdeskifte lyckades det 
ock konsistoriet att i många år fördröja upplösningen af en 
tjänstekombination, som gynnade en person på det allmännas 
bekostnad. 

Den förste, som vågade röra vid professor primarii privi
legium, var Johan Gezelius d. ä., hvilken, såsom redan tidigare 
antydts, icke alltid stod i bästa förhållande till consistoriales. 
När kyrkoherdeämbetet år 1 687 blifvit ledigt efter Enevald 
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Svenonius, hade han för afsigt att hos regeringen hemställa 
om församlingens delning. Men innan han kom i tillfälle att 
sätta sin plan i värket hade consistorium academicum med sådan 
energi bedrifvit platsens besättande, att Gezelius nödgades upp
skjuta med vidare åtgöra.nden till nästa ledighet 1). 

När de�na inträffade, hade Gezelius redan gått ur tiden, 
men hans plan öfverlefde honom. Den öfvertogs, l iksom så 
mycket annat af hvad han lämnat ofullbordadt, af sonen och 
fördes af denne till ett lyckligt slut. 

I februari 1 694 afled primarins theologiffi professor och 
kyrkoherden Jakob Flachsenius. Redan samma månad ingick 
Gezelius d. y. till regeringen med erinran om det olämpliga och 
så väl för de akademiska studierna som för den kyrkliga förvalt
ningen skadliga i att hopa på samma person större arbete än 
han rimligtvis kunde utföra. Den svenska församlingen , som 
var "både ansenlig och folkrik", pretenderade nämligen af kyrko
herden att han själf höll regelbundna söndags- och veckopre
dikningar samt utförde andra heliga förrättningar, såsom dop 
och begrafningar. Den finska församlingen var "så folkrik, 
att näppeligen uti E. K. M:ts vida rike fl.ere själar uti en för-

1) Som bevis på Gezelii misshumör får måhända betraktas det tal, 
hvarmed han i april 1688 hälsade den nye pastorn Jak. Flachsenius vid 
dennes inträde i kyrkorådet. Erinrande om den ,,oriktighet och förargelse", 
som förelupit i församlingen och som icke af nådårspredikanten kunde stäfjas, 
framhöll han, hurusom ansvaret nu komme att hvila på F., ,,som allredan var 
benådad med Kongl. Maj:ts fullmakt till succession". Vidare förklarade han 
det vara ,,anständigt" att herr designatus pastor redan under det pågående 
nådeåret predikade i båda fö1·samlingarna på de förnämsta högtidsdagarna 
medan nådårspredikanten för öf'rigt skötte pastors predikoskyldighet. Flach
senius svarade härtill helt undfallande, ,,sig förmodat blifva med sådant 
a1·bete ooh bekymmer förskont så länge enkans nådeår påstår och hon åtnju
ter pastoralierna, men så.som han väl märkte församlingarna desiderera och 
tarfva en flitig curam och vaksamhet uti disposition och eljest, så ville han 
dock ställa sig Kongl. Maj:ts allernådigste fullmakt och h:s högv:ts h:r bisko
pens påminnelse till underdånig efterrättelse och i alla måtto efter yttersta 
förmåga: genom Guds nådige bistånd bevaka församlingens bästa och upp
byggelse, hvar till honom önskades så af h:r biskopen som af samtliga kyrko
rådet lycka och välsignelse". (Bidrag, första ser. V: 60). - Den förberedelse 
till en framtida delning vidtogs emellertid, att en särskild bok upprättades 
öfver döpte, vigde och begrafne i finska församlingen. Den omfattar åren 
1688-1694 och är den första s. k. historiebok, som bevarats från tiden före 
stora ofreden. (Förvaras i pastorsarkivet i Åbo), 
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samling äro" ,  hvarför äfven den hade fullgoda anspråk på en 
sorgfällig själavård. Men för att dessa anspråk skulle tillfreds
ställas, ·var ·det, · förmenade . biskopen, oundgängligen af nöden, att 
båda språkgrupperna fingo sin särskilda kyrkoherde 1). 

Förslaget kom visserligen för sent, enär consistoriuru acade
micum äfven denna gång hunnit biskopen i förväg samt utvär
kat för andre teologie professorn Petrus Laurbecchius fullmakt å 
såväl primarie professuren som å pastorsämbetet i den odelade 
domkyrkoförsamlingen. I sin svarsskrifvelse resolverade konungen, 
att han för denna gång icke kunde göra något åt saken, men 
uttalade för öfrigt sin principiella anslutning till delningsförslaget. 
Som det numera blifvit till fullo utredt, att en kopulation af 
professors- och kyrkoherdegöromålen öfversteg en persons krafter, 
hyste konungen den tillit till Laurbecchii mode ti, att han "såsom 
en rättsinnig lärare och samvetsman" icke måtte för egen vinst 
påtaga sig mera arbete än han mäktade utföra. Något senare 
- sedan domkapitlet utlåtit sig om Gezelii förslag och närmare 
angifvit grunderna för delningen - förklar�de konungen i 
reskript af den 28 april 1 694, att som Laurbecchius ansökt att 
få kvarstå vid sina innehafvande befattningar, kunde sådant 
icke förmenas honom, men efter hans afgång skulle särskilda 
pastorer tillsättas för den svenska och den finska församlingen. 
Dock skulle staden fortfarande utgöra annex för akademiepro
fessorerna sålunda att kyrkoherdebefattningen i svenska försam
lingen, hvarmed domprostesysslan borde vara förenad, skulle 
tillhöra förste samt finska pastoratet tredje professorn i teolo
giska fakulteten. Det var, menade konungen, "intet en mans 
värk till att be trida altsammans" och det stred fullkomligt mot 
kyrkoherdeämbetets uppgift att, såsom hittills skett, göromålen 
bestriddes af kapellanerna 2). 

Sålunda hade omsider regeringens bifall vunnits för del
ningen. Men innan denna blef en värklighet, förestodo åtskilliga 
förvecklingar, för hvilka, märkligt nog, skulden åtminstone till 
någcm del måste tillskrifvas själfva förslagsställaren, biskop 
Gezelius. 

Redan i slutet af 1 69 6  utbytte Laurbecchius sina många 
sysslor mot biskopsstolen i Viborg. Nu hade utan vidare om-

1) Åbo consist. skrifv. i sv. riksark., Gezelius t. reg. den 26 febr. Hl94. 
2) Riksreg. 21/a, 28/4 1694, Tengström, Präst. tjenstg. II: 85-80. 
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gång svenska pastoratet bort tillfalla den nye förste teologie 
professorn Johan Flachsenius samt finska församlingen tredje 
teologie professorn David Lund. Men denna anordning till
fredsstälde hvarken borgerskapet, som gjorde anspråk på att 
oberoende af akademins intressen få uttala sig angående valet 
af sin själa.sörjare, eller Gezelius, som dock blifvit bemyndigad 
att värkställa delningen. Borgerskapet ansåg med rätta, att en 
delning väl kunde undvikas, blott kyrkoherden h. o. h. egnade 
sig åt församlingen och icke betraktade henne endast som en 
källa till förökade inkomster. r_rm en början fästade man sina 
blickar på rektorn vid katedralskolan mag. Isak Pijlman, sedan 
på lektorn vid samma skola mag. Johannes Rungius, men slutli
gen förenade sig borgerskap och magistrat om att ingå till 
konglig majestät med anhållan om att till kyrkoherde måtte 
utnämnas - själfva biskopen. Bland andra företräden, som 
denne ägde, framhölls särskildt, att han var ,,högmälter, så att 
han af hela församlingen i kyrkan väl höres". Detta högst 
oväntade och med borgerskapets tidigare uppfattning föga öfver
ensstämmande förslag fann visserligen en varm förespråkare i 
landshöfding Lorentz Creutz d. y., men tillbakavisades - åtmin
stone officielt - af biskopen samt förkastades af regeringen 
icke endast såsom ,,hel nytt och ovanligt", utan ock emedan det 
stridde mot akademins privilegier och mot förordningen af 1 694, 
hvars efterlefnad ånyo påbjöds. 

I stället för att nu foga sig efter denna förnyade tillsägelse 
ingick Gezelius den 22 december 1 697 till konungen med hem
ställan om att professor Flachsenius blefve utnämd till domprost 
och kyrkoherde i finska församlingen samt att svenska försam
lingen måtte tilldelas den af fakultetens två öfriga ordinarie 
professorer, ,, som med den ansenliga menighets nöje och upp
byggelse till Guds ära sig bäst lämpa kan och de sins emellan 
sig förena kunna". 

De motiv Gezelius förebar voro till någon del desamma, 
som tre år tidigare framkallat delningsförslaget, men de erhöllo 
en särskildt personlig prägel genom den kritik de inneburo öfver 
den rättmätige arftagaren till domprostesysslan och svenska pa
storatet. Flachsenius var nämligen, förmenade biskopen, i sin 
vidlyftiga, men tämligen ologiska förklaring, för sin ålder och 
svaga röst i det hela taget olämplig till predikant i domkyrkan, 
hvars akustistiska förhållanden kräfde af predikanten en ljudelig 
stämma, om hans ord skulle tjäna till åhörarenes salighet 
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samt väcka ,,någon rätt uppbyggel e och hjärtats heliga rörelse". 
Sknlle endast de närmast predikstolen sittande - de högre 
samhällsklasserna - ha gagn af .predikan, men icke . de ringare, 
hvilka hade sig platser anvisade längre borta, skulle det innan 
kort blifva slätt bestälclt med kristendomen i staden. Och den 
studerande ungdomen, som hade sin nytta af goda predikan
ters åhörande, huru kunde den i framtiden utsprida och 
plantera gudaktighet i Finlands vida bygder? Häraf skulle väl 
följa, menade biskopen , att Flachsenius var olämplig äfven för den 
finska församlingen, till hvars pastor han dock var föreslagen. 
Men detta var ingalunda biskopens mening. Den finska försam
lingen var nog talrik och den var alt för väl i behof af pre
dikans upptuktande makt. Men den var af gammalt van att 
icke höra kyrkoherden på sitt språk oftare än 5 a 6 gånger om 
året, hvarför predikoturerna också sköttes af tre kapellaner, alla 
skickliga män i sitt fack. Med den svenska församlingen var 
det åter helt annorlunda bestäldt. Den bestod - för att tala 
med biskopen - ,,förutom ett vackert borgerskap af förnämt 
folk af kongl. hofrätts-, akademi- och civilstaten med deras hustrur 
och barn, den ock ofta förökas af resande" .  Den var alltid va.n 
att höra pastorn själf hålla högmässopredikan i den svenska 
gudstjänsten på sön- och högtidsdagar. Den gjorde dessutom 
anspråk på att pastor hvarje onsdag föredrog och uttolkade de 
bibliska böckerna, ett extra arbete, som Flachsenius var för 
gammal att mäkta med, men som var af ofantlig betydelse, 
emedan det icke allenast lände församlingen till förnöjelse, utan 
äfven lärde teologie studenterne, huru de i framtiden, hvar i 
sin stad och församling, samma heliga arbete drifva borde. Till 
alt detta kom ytterligare en omständighet, vid hvilken biskopen 
fästade stor vigt. Den finska församlingens medlemmar kunde 
i allmänhet med större lätthet och ,,med bättre aga" förmås att 
deltaga i katekesförhören, ,,därigenom ock den uppbyggelsen, 
som de intet alltid af predikan fatta kunna, varder ersatt" .  
Den svenska församlingen åter kunde i trots af ständiga påmin
nelser icke förmås att underkasta sig nämda högst nödiga öfnin
gar. Skulle nu - resonnerade biskopen --- det tillfälle till 
kristendomsundervisning den senare församlingen dittills ägt i 
predikan, gå förloradt, skulle för visso många oförfarne och 
obekymrade själar förfalla i ,,säkerhet, oförstånd och gud
löshet". 



STRID OCH FÖRLIKNING. 37 

Sådana voro biskopens argument. Innan de ännu hunuit 
fullständigt fram läggas för regeringen, hade denna i reskript af 
den 1 8  januari 1 698 afkunnat sitt utslag. Gezelii förslag god
kändes oförändradt. Flachsenius skulle tillträda kyrkoherde
ämbetet i finska församlingen, förrätta domprostesysslan och 
ytterligare åtnjuta ·Nummis eller S:t Karins församling som andra 
annex ; svenska församlingen skulle tillfalla den ene af hans 
kolleger i teologiska fakulteten och de c. 400 daler kyrkoherden i 
Åbo uppburit å stat skulle jämt fördelas mellan de nya pasto
rerne. 

Så tillvida var alt godt och väl. Från församlingarna hör
des inga invändningar. Men nu prote terade Flachsenius. Det 
gick hans ära som professor primarius för när att få sig tilldeladt 
det för ringare ansedda finska pastoratet och han förklarade 
sig ärna ingå på det nya arrangementet endast under det vilkor, 
att hans förman biskopen utnämdes till kyrkoherde i den sven
ska församlingen. Teologie professorerne W anochius och Lund 
å sin sida förklarade, att de icke ville mottaga en befattning, 
till hvilken de icke erhållit församlingens kallelse. För att 
göra en ända på trasslet, utvärkade då Gezelius konungens till
stånd att öfverlägga med församlingens älste och förnämste leda
möter om ämbetenas besättande. Ett möte hölls och efter många 
sammanjämkningar kom en kompromiss till stånd. Flachsenius 
afsade sig kyrkoherdebeställningarna mot bibehållande af sitt 
förra annex Vårfrukyrka. Professor Lund mottog svenska pasto
ratet jämte domprosteämbetet och S:t Karins annex. Isak 
Pijlman, kort därförinnan ntnämd till lingvarum orientalium 
professor, erhöll finska församlingen och hela kyrkoherdeåkern. 
Denna öfverenskommelse vann nådig sanktion genom reskript af 
den 28 maj 1 698 1 ). 

Tio år härefter blef sven ka pastoratet för andra gången 
ledigt och samtidigt afl.ed Johan Flachsenius. Nu först trädde 
förordningen af den 28 april 1 694 i sin fulla kraft. Den ny
utnämde professor primarius Ingemund Bröms öfvertog svenska 
församlingen jämte domprostesysslan. På samma sätt fortgick 
det sedermera så länge akademin hade sitt säte i Åbo. Som 

1) Gezelius t. reg. 9 aug. och 22 dec. 1697, 24 o. 31 mars, 12 maj 1698, 
landsh. Lor. Creutz t. reg. 28 maj 1697, regeringen t. Gezelius 18 jan. 1698, 
t. Creutz 22 juni 1697. Rådst. prot. 11 jan.  1697, 5 maj 1698. Jfr Tengstrt,m, 
Prest. tjenstg. II: 87-89. 
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biannex följde i regeln S:t Karins pastorat intill år 1 8 1 2. Finska församlingen innehades än af en teologieprofessor, än af någon ledamot i filosofiska fakulteten in på -början . af detta sekel, då den anslogs som prebende åt teologieadjunkten och föreståndaren för seminarium theologicum 1). 

1) Tengstl'öm, Prest. tjenstg. Il: BD-02. 



I II. 

Prästerskapet. 

ifl yrkoherden i församlingen biträddes - man vore tidtals 
( ) .  frestad att säga företräddes - af chorales eller stadskapel-

), lanerne. Under nya tidens första årtionden voro desse 
11 två för den finska församlingen, men ökades före århun-
dradets utgång (åtm. redan år 1 5 79) till tre och förblefvo vid denna 
siffra under följande sekel, äfven sedan församlingen erhållit en 
särskild kyrkoherde. För den svenska gudstjänstens behof förekom 
endast en sacellan , som först under det sjuttonde seklets midt upp
fördes å ordinarie stat, men i stället synes, åtminstone tidtals, ha 
behedrats med den gamla katolska titeln archidiaconus. I den mån 
efter hofrättens och akademins grundläggning det svenskspråkiga 
elementet tilltog såväl i numerär som social betydel e befans emel
lertid den ene kapellanen otillräcklig, hvarför biskop Terserus vid 
sin i det föregående relaterade visitation år 16 59 föreslog för 
borgerskapet, att en andra svensk kapellanstjänst skulle inrättas, 
men att de finska chorales skulle minskas till två. Mot för-
laget invändes, att den finska för amlingen väl behöfde sina 

tre kapellaner, men att desse kunde dela arbetsbördan med den 
svenska sacellanen. För en tid stannade det ock därvid. Sedan 
saken behandlats i domkapitlet, hänsköts den till regeringen, 
hvars utslag icke är oss bekant. Enligt Strandberg skulle vis
serligen förslaget ledt därhän , att redan samma år en ny choralis 
utnämdes för den svenska för amlingen ,  som från denna tid kom 
att betjänas af tvänLe kapellaner. Men detta antagande grun
dar sig dels på en förväxling af svenska och finska chorales, 
dels på uppgifter, som tarfva bekräftelse. Väl finner man under 
den närmast följande tiden en och annan extra predikant anstäld 
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vid domkyrkan, och mycket troligt är att deras värksamhet varit 
förlagd till den svenska församlingen. Men förr än år 1 69 1 ;  
då , efter sacellanen . och e. o. professoren Andreas Hasselqvists 
transport till Pargas pastorat Festing och N etzelius kallades till 
svenska kapellaner, kan det af Terserus framstälda förslaget 
icke sägas ha blifvit en värklighet 1) .  Båda de nya kapellanerne 
afgingo emellertid omkr. år 1 700, hvarefter vi påträffa endast 
en svensk sacellan intill år 1 7 1 1 , då förutom kapellanen Petrus 
Scheding, äfven nämnes archidiaconus i svenska församlingen 
Andreas Bange. Ungefär vid samma tid, eller åren 1 706 - 1  7 1 3, 
finna vi de finska kapellanernes antal reduceradt till två. I 
stället omnämnas i mantalslängderna 1 - 3 coadjutorer eller 
pastoris adjuncti (den förste nämd l696 - l  702), hvilka fylde 
de sålunda u ppkumna vakanserna. 

Förutom kyrkoherdarne, chorales och adjutorer räknades 
till stadens prästerskap hospitalsföreståndaren, hvars värksamhet 
redan omnämts i andra af delningen, kap. IX, samt domkyrko
sysslomannen , hvilken vid sidan af sina ekonomiska bestyr var 
skyldig att biträda vid gudstjänsten. År 1 637 uppgafs, att 
sysslomannen under det framfarna årat uppehållit aftonpredik
ningarna i svenska församlingen. År 1 660 faststälde domkapit
let en sådan fördelning af arbetet, att ekonomen skulle förrätta 
mässan hvar fjerde söndag och bönestunden hvar fjerde måndag 
samt chorales ombesörja samma arbete under mellantiderna. Om 
någon närmare arbetsfördelning mellan prästerne äga vi icke 

1 ) Daniel J uslenins, som af Strandberg göres till andre svensk kapellan åren 1659--1665, var finsk choralis (se bl. a. consist. ecclesiastici protokoll 
18/10 1659). Georg Bergerus [= Borgerns ?] , svensk kapellan till H373 enligt Strandberg, var på sin höjd extra predikant i staden. Att Johan Henl'ioi Scboofer skulle ung. åren 168i-1684 varit a1·chidiaconus i svenska församlingen, måste likaledes ifrågasättas, enär tidens handlingar icke lämna någon bekräftelse dä1·å. Strandbergs uppgift, att den svenskfödde Andreas Hasselqvist, som år 1672 blef' präst och skolrektor i Reval och år 1678 utnämdes till svensk kapellan i Åbo, skulle redan år 1673 ha fästats vid prästerlig tjänstgöring i staden, antagligen i svenska församlingen, motsäges af Hasselqvists egen uppgift i inledningen till sin år 1680 utgifna predikosamlii;rg ,,Bättrings Basuun", hvari han uppgifver sig ha utfört ,,ett trälsamt arbete vid skolan i Reval i åtta års tid". - Däremot uppgifves med säkerhet om magister Olaus Olai Laurelius år 1681, att han esomoftast betjänat församlingen med mässa och predikan, och samma upplysning meddelas år 1661 o� kollegan i trivialskolan Simon Martini. Möjligt är att de varit anstälda för den svenska församlingens behof. (Bidrag första ser. V: 42, consist. eccl, prot. juli 1661). 



CHORALES OCH COADJUTORER. 41 kännedom. Den fördelning af göromålen, som förekom i början af innevarande sekel och enligt hvi]ken inom svenska församlingen den ene kapellanen hade på sin anpart Stora och den andre Lilla sidan medan inom finska församlingen förste kapellanen ägde att betjäna Kyrko- och Mätäjärvikvarteren , andre kapellanen kvarteren på Lilla sidan samt tredje kapellanen Klosterkvarteret, förskref sig ant&.gligen först från en senare tid · 1 ). Vid sidan af det ordinarie prästerskapet ägde kyrkan en tändig reserv a.f predikanter i akademins, gymnasiets och katedralskolans lärare, främst naturligtvis bland dem i de teologiska disciplinerna 2). Att biskopen i detta hänseende föregick med godt exempel, bar redan anförts. För kyrkliga förrättningar användes sannolikt nu och då längre komne teologie studerande, hvi]ka före sin dimission till prästalägenheter ägde att inför kapitlet aflägga predikoprof i domkyrkan. Vidare till-

Kyrkoherdarne Greg. Teits och Joach. Stutrei sigill. 

grepos väl vid behof krigspräster, enskilde personers, såsom landshöfdingarnes, huspredikanter samt de många prästmän, hvilka vistades i stiftstaden i afvaktan på befordran. Slutligen må nämnas predikanten på slottet, hvarest andaktstunderna antagligen voro tillgängliga för stadens borgerskap. För de i staden bosatta talrika tyska familjernas räkning hölls ännu ett godt stycke in på sjuttonde seklet gudstjänst i den uti västra delen af domkyrkomuren befintliga tyska eller lilla kyrkan (se band I s. 1 1 8). Om predikanterna vid denna kyrka äger man ingen närmare kännedom, men sannolikt är, att 
1 ) 1-Fengström, Prest. tjenstg. II: 93, 98. 
2) Ar lö35 förmäles, att politices lektorn vid gymnasiet Stephanus Gallus plägat predika i domkyrkan, och samma uppgift meddelas senare om lektorn, sedermera professor Martinus Stodius. (Bidrag, första ser. V: 7, VII: 14.) 

ij 



42 FÖRSA�LlNGEN DELAS. gudstjänsten förrättades af de tyska skolmästare och preceptorer, hvilka förekomma i staden ännu på 1 690:talet och hvilka vi få tillfälle att omnämna i nästa af delning 1 ). 
* * 

* Om val af kyrkoherde stadg�de K. 0. 1 57 1 : ,,Närsomhälst någon församling eller kyrkosocken behöfver präst och predikare, skola de först fly till Gud med bönen, begärandes af honom härtill hjälp och råd. Därnäst skola de se sig om, hvar de kunna någon bekomma, den dugelig vara må. Och när de en sådan bekommit hafva, skola de låta honom komma in för ordi-
(Ja r1ffm!J hla& 

tyr ttff'öi �pj;J I: 

9:��J G'�"'}J� .Jtt�� 
Kyrkoherdarna J oach. Stutrei, Greg. Teits och Georg Alani namnteckningar. nario eller biskopen, att han där må varda förhörd och bepröfvad och så, hvar han gillad varder, dem till kyrkoherde må varda skickad och stadfäst" .  Församlingen hade sålunda rätt att utvälja sin herde, blott dennes karaktär och kunskaper godkändes af biskopen. Så vidsträkt har dock i praktiken valrätten icke varit. Ån har biskopen och kapitlet inkräktat därpå, än åter har regeringen dragit det slutliga afgörandet under sin domvärjo, i det hon antingen förbehållit sig rätt att granska och konfirmera fullmakten eller ock gjort anspråk på att efter behag få besätta en del lediga platser. Särskildt ha stadsförsamlingarna betraktats som regala 

1) År 1645 vistades i staden en tysk student Adamus, om hvilken det uppgafs i consist. academicum, att han ,,prreceptorerar för barnen i staden ·- - och för några tyskar predikar på tyska'". Cons. acad. prot. I: 194-1 95. 
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gäll, beneficia regalia. Men äfven i sådana pastorat har menig
heten tillerkänts rättighet att ingå med hemställan till förmån 
för den ene eller andre bland sökandene. Så bekräftades i 
Gustaf II Adolfs konungaförsäkran af år 1 6 1 1  församlingens 
valrätt och biskopens pröfningsrätt äfven i afseende å de gäll, 
i hvilka präst icke kunde tillsättas utan kunglig konfirmation. 
I prästerskapets privilegier af år 1 650 föreskrefs, att när ett 
regalt pastorat blef ledigt, skulle biskopen underrätta regeringen 
om, "hvad personer han aktar sätta församlingen före till att 
kasta sitt fria val uppå". Hade regeringen då ingen annan att 
presentera, skulle "med biskopens och församlingens consens det 
som vi skäligast och rättvisligast pröfva däruti stadgas och 
slutas" 1). I K. 0. 1686 stadgades, att biskopen ägde inkomma 
med förslag till �esättande af regala gäll, men församlingen hade rätt 
,,att begära en eller annan, som hon förmenar vara därtill bekväm 
och förtjänar att komma hos oss i nådigt anseende, viljandes 
vi sedan antingen en af dem eller ock någon annan välja, den 
vi själfve känna och för visso veta vara vår nådiga befordran 
värdig". 

Såsom en af de förnämsta städerna i riket räknades Åbo till 
de regala gällen intills det på grund af de akademiska konsti
tutionerna lades som prebende .under teologiska fakulteten. Men 
såvidt man numera kan döma, har borgerskapet i regeln och 
sannolikt alltid vid inträffad ledighet satts i tillfälle att uttala 
sin vilja och mening angående kyrkoherdeämbetets besättande, 
om ock utgången ingalunda alltid utfallit efter önskan. Man 
finner äfven, hurusom borgerskapet gent emot det akademiska 
privilegiet tidt och ofta framhållit sin i kyrkoordningarna, utta
lade ooh, såsom det syntes dem, bättre grundade rätt att utse 
sin andliga förman. 

Vid det redan särskilda gånger omnämda valet år 1 633, 
det första kyrkoherdeval vi känna, tillspordes borgerskapet, 
»hvilkendera af de ärevördige herrar capitulares de mente här i 
Åbo kyrkoherde blifva skulle efter den saliga hos Gud M. Jo
chims dödliga af gång och fall" .  Borgerskapet hade först sin 
egen mening om saken och voterade pä skolmästaren i Viborg, 
men lät sig af magistraten förmås att votera på en af "de 
ärevördige herrar capitulares" 2). - När år 1 664 kyrkoherden 

1) Jfr Appel�erg, Prästtjänsternas besättande i Finland s. 75 -194. 
2) Bidrag t. Abo hist. VI: 131. 
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och primarius theologim professor Georg Alanus aflidit, förelade, 
synbarligen på initiativ af kapitlet, magistraten borgerskapet 
valet mellan .förste teologie professorn Enevald Svenonius och 
andre teologie professorn Abraham Thauvonius. Både svenska 
och finska församlingen förenade sig om Thauvonius, som var 
landsens barn och kände dess språk. För att tillförsäkra sig 
regeringens understöd, vände sig därjämte magistraten till stadens 
gamle gynnare grefve Per Brahe med anhål1 an om dennes gun
stiga intervention till förmån för Thauvonius. Utgången blef, 
som man kunde förutse, att Svenonius utnämdes till platsen i 
enlighet med akademins privilegier 1) • - Efter Svenonii af gång 
år 1 687 hänskjöts frågan om val af efterträdare likaledes till 
borgerskapet. Finska församlingen röstade omedelbart på dåva
rande andre teologie professorn Jakob Flachsenius, ,,som bägge 

� - - �  -1 f 
l ::r-P e��-u, 5"�.'L�- � •  
Sf. -tl .  2). � d:4z_� 

� � . ) 
� . �ft-/e� /Y7?.fP77'T. � 

-) Kyrkoh. E. Svenonii och Jac. Flachsenii namnteckningar. 
språken mäktig och infödd landsen barn är" .  Svenska försam
lingens medlemmar begärde först betänketid, men då detta för
kastades af magistraten såsom ,,orimligt och därjämte vid sådana 
tillfällen aldrig brukeligt" ,  förenade de sig om att ,, vocera" 
Flachsenius, hvilken äfven blef af domkapitlet ,,eligerad" och af 
konungen utnämd såväl till kyrkoherdeämbetet som till första 
teologie professuren 2). - Efter Flachsenii död 1 6  94 till sades 
borgerskapet ,,att sig emellan utse någon och därefter underrätta 
därom magistraten" 3). H vilket svar borgarene gåfvo är icke 

1; Rådst. prot. �6 sept. 1664 ; magistr. t. Per Prahe 30 sept. 1664 i Skoklosters arkiv. 
2J Rådst. prot. 15 okt. 1687 ; Åbo consist. skrifv. 
8) ,, l O mars 1694.. 
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kändt. - Huruledes borgerskaP.et slutligen ingrep i valet af 
Petrus Laurbechii efterträdare, är nyss omtaladt. 

Kapellanerne eller chorales tillsattes af domkapitlet. Någon 
gång skedde detta utan föregående meddelande med församlingen , 
men åtminstone  från seklets midt torde i vanliga fall borger
skapet eller åtminstone borgmästare och råd blifvit satta i till
fälle att. uttala sig, innan kapitlets utnämning emanerade. Kor
respondensen med församlingen och dess representanter kunde 
då försiggå på olika sätt. Ån har saken bedrifvits sålunda, att 
kapitlet, innan fullmakten utfärdats, låtit på rådhuset anmäla, 
hvem det för sin del utkorat, hvarvid borgerskapet - antingen 
hela borgerskapet eller det språkelement valet närmast berörde 
- ägde tillfälle att göra sina anmärkningar. Ån åter har en 

5te,1,.;;, L�u;/� 

��� g;gh 
Kyrkoherdarne P. Laurbecchii, I. Pijlmans och D. Lunds namnteckningar. 

sökande med kapitlets förord hänvisats till rådstugan for inhäm
tande af stadens bifall. I andra fall åter har borgerskapet före
lagts valet mellan ett par namngifne präster utan att det tydligt 
framhålles, huruvida förslaget upprättades af kapitlet eller magi
straten. Så framstäldes vid ett kapellansval år 1635  tvänne 
och vid ett annat val år 1 678 fyra kandidater. Vid båda till
fällena erhöll den på rådstugan förordade tjänsten. Tidtals har 
fullkomlig valfrihet medgifvits och sällan torde det tillgått såsom 
år 1 639, då borgerskapet förklarade, "att den som skulle tj äna 
åt biskopen och borgmästare och råd, var ock dem god nog". 
Stundom har borgerskapet utan tillfrågan inkommit med förslag 
i ämnet, hvarefter deputerade utsetts att hos biskopen och capi
tulares framföra önskningsmålet. Åfven har det förekommit, att 
sökande vändt sig till borgerskapet med anhållan om dess för-
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ord till karitlet, och någongång har det händt, att den afgående 
själf föreslagit sin efterföljare. Vid öfverläggningarna i dom
kapitlet iläimies under de få år, för hvilka protokoll ännu beva
rats, ett par gånger några medlemmar af magistraten närvarande, 
och möjligen ha sådana fall icke varit alldeles sällsynta. När 
år 1659 en prästman ansökte om en choralistjänst, uppsköt 
kapitlet ärendet tills borgmästares och råds tanke inhämtats, och 
när dessa afstyrkt ansökningen, förklarade kapitlet, att det ,,icke 
ville dem någon påtränga" 1). Om klagomål öfver timad utnäm
ning talas högst sällan 2) .  

Den samvärkan mellan kapitlet och församlingen, som sålunda 
utbildat sig vid kapellaners tillsättande, faststäldes som lag i 
K. 0. 1 686, kap. 1 9  § 9, hvari det hette : ,,Om kapellaners 
tillsättande skall fuller biskopen och kapitlet tillitas, emedan de 
bäst känna personernas skicklighet och gåfvor samt veta besked 
om deras framsteg i studier. Dock bör nödvändigt församlingens 
val och kallelse föregå, hvarvid ock kyrkoherdenl!, som en sådan 
medtjänare betarfvar, samtycke och votum ej bör förbigås, så 
framt det pröfvas vara skäligt" . 

I allmänhet har väl den val- eller petitionsrätt församlingen 
utöfvat vid kyrkoherde- och kapellansval äfven utsträkts till 
predikanttjänsten vid stadens fattiggård. Då tjänsten aflönades 
med stadens medel och enskilda bidrag, var det ju i sin ord
ning, att biskopen och kapitlet, hvilka ägde att utöfva uppsikt 

1) Rådst. prot. 19 sept. 1635, 25 ma,i 1639, 20 dec. 1650, 28 nov. 1663, 18 
juli 1677, 27 mars 1678, 16 apr. 1683, 28 jan. 168-1 ; consist. prot. 14 sept., 13 
och 20 okt. 1659 ; Åbo Tidn. 1793 n:o 12. 

ll) Efter svenske kapellanen And. Prytz' afging år 1678 förelades bor
gerskapet valet mellan Andreas Hasselq vist och Gabriel Wallenius, båda 
födda utom landet och mindre kunniga i finska. Borgarene uttalade sig då 
till förmån för den förstnämde, som ock blef till platsen utnämd. Men när 
det blef bekant, att äfven tvänne infödde präster David Petrejus och Andreas 
Pacchalenius anmält sig till tjänsten, erhöllo båda ett stort anhang i staden, 
hvarjämte riksdrotseten, landshöfdingen och consistorium academicum utta
lade sig till deras förmån. I suppliker till regeringen sökte medlemmar af 
magistraten och borgerskapet att fä Hasselqvists utnämning upphäf'd såsom 
stridande mot indigenatsrätten och tillkommen på grund af intriger af 
mäktiga beskyddare till Hasselqvist. Till förmån för Pacchalenius och 
Petrejus talade främst, att de voro ,, våra egna patrioter", åt hvilka ,,hvars 
och ens af själfva naturen inplantade kärlek till sitt fädernesland och dess 
infödingar tvingar äreborne och uppriktiga samveten - alt godt möjligast 
att tillskynda". Acta ecclesiastica. Åbo stift. 
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öfver hospital och fattigstugor, togo all nödig hänsyn till borger
skapets önskningar och endast i undantagsfall frångingo dess 
val 1 ). 

* * 
* 

Till församlingens första skyldigheter emot kyrkoherden 
hörde att uppföra och underhålla en ordentlig ämbetsgård. 
Denna skyldighet blef, som bekant, merendels försummad. Huru 
länge den äldre vid Fägatan belägna kyrkoherdegården tjänade 
sitt ändamål är svårt att uppgifva. Åtminstone på 1640:talet 
befann den sig i obeboeligt skick, hvarför staden genom byte 
med Eskil Petrams förvärfvade sig dennes gård mellan Gamla 
och Nya Kyrkogatan till kyrkoherdens ämbetsbostad. Men äfven 
denna råkade snart på förfall och kyrkoherden såg sig fort
farande nödsakad att anskaffa åt sig privat bostad, medan hans 
ämbetslokal stod tom eller beboddes af andra. Under sådana 

1) Ett sådant undantagsfall inträffade år 1688, då, såsom redan i första bandet s. 254 anförts, kapitlet tvärt emot magistratens och borgerskapets vilja förordnade till hospitalets föreståndare och predikant Matthias Wezander, medan magistraten utvärkade af regeringen förordnande för Daniel Birkman, som en söndag efter af Wezander förrättad gudstjänst högtidligen installerades i hospitalskyrkan af handlanden Johan Rancken, men slutligen fick vika för medtäflaren. Installationen i hospitalkyrkan gaf anledning till nedsättandet af en ransakningskommission, bestående af landshöfdingen, landssekreteraren och kamreraren samt 4 andra personer. Kommissionens arbete afbröts dock ganska snart oeh hela saken hänsköts till regeringen, emedan kapitlet vägrade att ingå på svaromål angående särskilda frågor, som sammanhängde med det öfverklagade fallet. Magistraten ville näml. ha utredt, hvilken myndighet rätten att besätta hospitalstjänsten tillkom, samt uttalade som sin mening, att ,,consistorium icke lärer ha.fva så fria händer, att de mot magistratens och borgerskapets ja och samtycke kan förordna någon präst till hospitalet". Hela inrättningen jämte dess kyrka hade ju uppförts af stadens borgerskap, underhölls fortfarande genom kristmilda människors barmhertighet och stod under uppsigt af fattiges föreståndare, hvilka årligen utsågos af magistraten och för egen del fingo vidkännas rätt stora uppoffi-ingar. Tillika åberopades regeringens första utnämning för Birkman, hvari regeringen förklarat, att som församlingen enhälligt kallat Birkman samt underrättat kapitlet om denna vocation och begärt stadfästelse därå, så kunde kapitlet ,.,icke tvinga församlingen någon uppå, den de ej äro benöjde med L', Rättsfrågan synes icke ha blifvit utredd, men vid följande val antogs hospitals-prästen af magistrat och borgerskap efter biskopens och landshöfdingens rekommendation. (Commissions handl. ang. tvisten mellan Åbo eons. o. handl. Joh. Rancken i sv. riksark i rådst. prot ; saml. af Kongl. skrifvelser i Åbo domkap. ark. Tom. I). 
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förhållanden var det icke att undra öfver att efter församlingen 
delning 1698 någon fråga icke väktes om särskild ämbetsgård 
för den finska församlingens kyrkoherde. 

De löneförmåner, som tillkomma kyrkoherden, utgjordes dels 
af fast lön å stat dels af sportler och tillfälliga bidrag från 
församlingen. Kronolönen faststäldes i riksrådets resolution ai 
år 1595 till tre läster spanmål från Vårfrukyrka socken och 
Pattis bol, två läster från Tyrvis samt afkastningen från en äng 
i Ruska. •Därtill kom såsom annex Vårfrukyrka prästebol. I 
1 6 1 6  års stat för prästerskapet i Åbo nedsattes spanmålslönen 
till fyra läster från S:t Karins, N ousis och H vittis kyrkohärbärgen 
medan höintägten ökades, så att den därefter intill början af 
1 660:talet, då den öfverläts åt akademin, beräknades till 234 
åmar, motsvarande 234 daler s. m. Det föna prebeudet, som 

Kyrkoh. G. Alani, P. Laurbecchii o. I .  Pijlmans sigill. 

redan året förut efter kyrkoherden Gregorius Teits död synes ha 
tillfallit biskopen, utbytte nu mot grannsocknen S:t Karins 
eller N ummis. Måhända återfick kyrkoherden vid samma tid 
den s. k. kyrkoherdeåkern, hvilken, såsom tidigare (s. 1 0) anfört , 
ännu åren 1 609 - 1 610  innehades af biskopen 1 ), 

1) Staten för år 1616 nämner 36 t:r från S:t Karins, 00 från Masku och 
106 från Hvittis, hvilket gör 4 läster och 10 t:r. I ett af Per Brahe år 1637 
utfärdadt underhållsbref för Eskil Petrreus (Leinberg, Handl. rör. kyrk. II: 122) 
upptages beloppet från Hvittis till 96 t:r, som torde varit det riktiga. -
Kyrkoherdens ängar uppgifvas i ett aktstycke från c. 1614 (trykt hos Lein
berg, Handl. rör. kyrkan I: 385) ha varit Skarpkulla vreta, Hemola och Lei
sala. 1616 års stat nämner samma ängar (enl. Tengströms felaktiga läsning 
Prest. tjenstg. II: 89, ,,Skerpekylä, Seola, Hemoila och Lodsalo"). Åren 1625 
-1652 upptaga räkenskaperna följande ängar i Reso : Hiidenvainio om 12 
,,kapperlass", Saranojankorva �ch Wahtoila om 21 kapp. lass samt en äng på 
Satava ö om 6 kapp. lass. Aren 1653-61 förekommer i st. f. Hiidenvainio 
Hadenniemi. Leisala var åtm. från 1625 underlagd Åbo skolstuga. 
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Dessa · förmåner blefvo oförändrade äfven efter det domkyrko
församlingen år 1 640 öfvergått till annex under teologiska fakul
teten. Dock vidtogs vid seklets midt den förändring i sättet 
för kronolönens utanordning, att en del däraf ersattes med mot
svarande belopp i penningar. Från 16 50:talet u to nämli n 
staten i re eln k rkoherdens lön till 432 dal. s. m., hvaraf 2 7 0  
daler skulle utgå af kronans penningeräntor och resten erläggas 
med 7 2  t:r af kyrkotionden i Åbo län. §om k koherden i sin 
egenskap af teologie professor ha.de att p-å.�R-a. en årlig lön af 
400 d. s. m. och han såsom ledamot af domkapitlet åtnjöt frihet 
för särskilda afgifter från sitt prebende, understeg_ hans salarium 
icke m cket bisko12ens. Antagligen åtgick dock en del däraf 
till aflöningar åt kapellanerna och ofta vederfors kyrkoherden 
samma öde, som vanligen drabbade kronans löntagare, att de 
bland sina tillgodohafvanden fingo bokföra osäkra skatterester 
för flera år. Efter församlingens delning år 1 698 skiftades de 
432 dal. s. m. å stat mellan de båda kyrkoherdarne, S:t Karins 
prebende tillföll den svenske och kyrkoherdeåkern den fin
ske kyrkoherden. Professorslönen utgick för båda till samma 
belopp 1). 

Spnrtlerna för kyrkoherden utgjordes främst af de s. k. 
påskpenningarna, hvilka jämlikt prästerskapets på riksdagen i Öre
bro 1 6 1  7 fattade beslut stego till 1 öre s. m. för hvarje hjon, 
som gick till aflösning. För uppbörden af denna skatt tillsattes 
årligen på rådhuset ett antal deputerade, vanligen två för hvart 
kvarter, hvilka besökte borgarene i deras hus. Vidare uppbar 
kyrkoherden särskilda afgifter för lysning, vigsel, begrafning och 
inledning, hvilka förrättningar i främsta rummet tillhörde honom , 
men äfven kunde utföras af kapellanerna. Enligt nyssnämda 
ordning af år 1 6 1  7 skulle vigning pengarna utgöra 1 2  öre, 
doppengarna 2 öre och inledningsafgiften 3 mark 2). lutligen 
tillkommo väl frivilliga gåfvor, isynnerhet juletid. 

De finska kapellanerna voro af gammalt berättigade till 
åtnjutande af fri bostad i "kyrkones hus". När detta, som an
tagl igen befann sig i den domkyrkan omgifvande ringmuren , år 

1) Tengström, Prest. tjenstg. II: 39, !)9- 107 ;  landsb.öckerna. 
2) Tengström, Handl. I: 25. Förordningar af åren J u8 1 och Hi!)4 a.ng. 

priLstuppbörden på landsbygden bestämde lysnings- och doppenningarne till 
4 öre samt vignings- och kyrkogångsafgitterna till 8 öre s m. Riksreg. 8 
febr. 168 1 ,  23 febr. H i94. 

7 
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1 6 10 utsattes för vådeld, blefvo chorales tvungna att söka sig 
privat bostad, för hvilken de uppburo från domkyrkan en obe
tydlig hyreshjälp, 2 - 3 dal. k. m. om året. Från år 1 6 1 5, .då 
huset åter försatts i beboeligt skick, befinnes i regeln en, 
men undet några år tvänne chorales inlogerade i detsamma, 
medan de öfriga godtgjordes med hyreshjälp, som numera höjts 
till 6 daler i året. Så var förhållandet ännu år 1 636  och 
sannolikt ända till år 1 640, då den genom akademins tillkomst 
stegrade rumbristen tvang den sista kapellanen att utflytta ur 
"kyrkones hus vid skolan" 1). Vid samma tid synes äfven hyres
hjälpen från domkyrkan ha upphört, ty efter år 1654, då räken
skaperna åter vidtaga, talas icke mera om denna utgift. I stället 
gjordes under åren 1 641 - 1644 och äfven senare såväl af 
kapitlet som af kapellanerna själfva ifriga ansträngningar att 
förmå borgerskapet att sin plikt likmätigt inlösa och uppföra 
nya kapella.nsboställen i st. f. de gamla, som disponerats för 
andra behof. Men försöken visade sig fruktlösa. Det van
liga resultatet af kapellanernas påminnelser var, enligt råd
stuguprotokollen, att borgerskapet ,, icke svarade mycket härtill, 
utan mente dem [chorales] så väl nu som förr kunna sig begå" .  
År 1 642 framstäldes ett förslag att upplåta klockarens och 
akademiekursorns rum åt tvänne kapellaner samt att genom 
allmän uttaxering inköpa gård åt en tredje. Sex år senare 
föreslog magistraten, att endast kursorn skulle utflytta, så att 
en kapellan kunde få fast bostad i kyrkans hus. Men icke 
häller dessa förslag ledde till önskadt resultat. Dock undgingo 
borgarene icke att bidraga till kapellanernas underhåll genom 
årlig hyreshjälp. År 1 643 uppgifves denna ha belöpt sig till 
20 dal. k. m. för hvar choralis. Efter den stora. branden 1 656 
sökte magistraten, med anledning af borgerskapets svåra läge, 
att utvärka hyresmedlens utbetalande under tvänne år ur dom
kyrkans fonder, men denna begäran afslogs af kapitlet. I sta
dens räkenskaper för år 1 666 uppgifves, att ur stadskassan 
utbetalades åt skolmästaren, svenske kapellanen och de tre finske 
chorales inalles 57  dal. s. m. Åren 1 6 77  och 1 680 steg samma 
anslag till 60 dal. 2). 

1) Statsark. n:o 261 ,  föl. 83 ; Bidrag I: 50, 62, 65, 69, 74, 78, 80, 84, 86, 
89-91, 04-99, 102-105 m. fl. st. 

2) Råds p1·ot. 13/10 1641, 4/6, 1
/1" 1642, "i,, 61:i 1643, 25/r,, 2/1 2  1644, H/8 1(348 ; 

consist eccl. prot. 4-/1 2  lö58 ; kronans verifik. böcker 1670, 1677. 
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Förutom fri bostad eller hyresmedel åtnjöto samtliga finska 
kapellaner åtm. till år 1 6 36 ,  men icke mera på 1 650:talet, 
bidrag ur domkyrkokassan under titel af ljus- och vedpenningar. 
Detta tillskott var dock helt obetydligt. Intill år 1 6 14 steg 
det till en och därefter till 2 -4 dal. k. m. om året 1). 

I kronolön åtnjöto de finska kapellanerna. åtm. redan år 
1 579  två pundläster spanmål om året till jämn fördelning. 
Samma belopp stadfästades i 1 6 1 6 års stat med det tillägg, att 
76  t:r skulle utgå af tiondespanmålen i Haliko, 1 6  t:r från 
Kimito och 4 från N agu. År 1 642 uppgifves, att åt kapella
nerna deputerats 90 t:r. Senare, åtm. från år 1 649 och inpå 
följande århundrade, utanordnades åt de tre kapellanerna till 
jämn fördelning 48 t:r spanmål från de närmast belägna häraden 
- t. ex. år 1 655 från Piikkis härad - samt 108 dal. s. m. 1 
pengar. Hvarje kapellan kom sålunda att i kronolön åtnjuta 
1 6  t:r (beräknade till 3 6 dal.) och 3 6 dal. s. m 2), 

Om någon ämbetsbostad för den svenske kapellanen talas 
icke ; icke häller om någon hyreshjälp före 1 660:talet 3)� Af de 
ved- och ljuspenningar, som tillföllo de finska chorales, synes 
han icke ha kommit i åtnjutande. Åfven med lönen var det 
länge illa bestäldt. Först år 1642 anvisade regeringen på bor
gerskapets begäran åt honom i fast kronolön 40 t:r af kronans 
behållna kyrkotionde i länet. Något senare vidtogs med denna 
lön samma anordning, som med det öfriga prästerskapets, i det 
att hälften däraf utanordnades i spanmål och andra hälften i 
penningar (45 dal. s. m.). När år 1 69 1  tvänne svenska kapel
laner utsägas, fördelades kronolönen mellan båda '). 

'fill de inkomster kapellanerna uppburo å stat, tillkommo 
synbarligen årliga bidrag af kyrkoherden och församlingen. I 
nådiga förordningen af år 1 68 1  om prä terskapets uppbörd af 
allmogen på landsbygden stadgades, att biskopen och· consisto
riales skulle göra en ordning om den lön, ,,hvarmed kapellanerne 
skola blifva besörjde af pastoribus, med hvilken de arbeta" 5). 

1 ) Bidrag första ser I: 62, 69, 74, 80, 84 m. fl.. st. Domk. räk. 1634-36. 2) Tengström, Prest. tjenstg. Il: 40, 108; Leinberg, Handl. rör. kyrkan I: 177, 386, II: 208 ;  landsböckerna. 
3) År 1690 förmäles, att sacellanen e. o. professoren Hasselqvist bott någon tid i kyrkoherdehuset, hvarest han värkstält särskilda reparationer, som godtgjordes af stadsmedel. Rådst. prot. 4/8 1600. 4) Landsböckerna; resolution för Åbo stad 25 febr. 1642 § 8. 
5) Riksreg. 8 febr. 1681. 
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Huruvida denna stadga jämväl hade sin tillämpning i städerna, 
måste visserligen lämnas oafgjordt, men osannolikt är icke, att 

· åtminstone · efter akademins · inrättande , kyrkoherden varit- för
pliktad att med någon del af sina rundliga inkomster honorera 
de kapsllaner, hvilka med honom delade ämbetets börda. Att 
staden bidragit till kapellanernas underhåll med något ordinarie 
anslag synes framgå däraf, att borger kapet år 1 685 afslog en 
af kapellanerna gjord anhållan om ett extra tillskott med den 
förklaring, att sökandene redan åtnjöto ordinarie lön såväl af 
K. M:t som af församlingen 1 ). Till största delen torde dock 
borgarenes lönebidrag ha utgått i form af frivilliga, men af tra
ditionen påbjudna gåfvor samt godtgörel er för kyrkliga förrätt
ningar, såsom barndop, begrafning m. m. År 1661  föreskref dom
kapitlet, att af lysnings- och tacksägelsepenningarna tre deiar skulle 
tillfalla svenske kapellanen och återstoden klockarene 2).  

En från äldre tider sig förskrifvande sportel, som torde 
varit gemensam för kyrkoherden och kapellanerna, voro de s. k. 
kriftpenningarna, äfven kallade dukpenningar, emedan de under 

nattvarden nedlades på duken af kommunikanterna. Mången
städes, isynnerhet inom de högre kretsarna, väkte de anstöt 
såsom egnade att ingifva den stora allmänheten en falsk och 
oprotestantisk före tällning om nattvarden , men försvarades i 
allmänhet af prästerna på grund af det tillskott de gåfvo dem 
i deras ofta nog knappa år underhåll. I Åbo domkyrkas räken
skaper omnämnas de åren 1 6 12 - 2 9  dels som en särskild inkomst 
dels i sammanhang med vinpenningarna, hvarför man möjligen 
har skäl att antaga, att någon del däraf var beräknad för 
nattvardsntgifternas betäckande 3). Af Isak Rothovius förvand
lades de från en obligatorisk afgift till en frivillig gåfva. I 
1 628 års "eon titutiones" stadgade biskopen, att den "förargelse
handel", · som ägt rum vid altaret, skulle för framtiden afläggas 
och klockaren vara förbjuden att ,,löpa och leta i händerna 
eller på duken penningar hos dem som gå till Herrans nattvard". 
Ville någon gifva på duken, var det honom icke förmenadt, men 
den prä t, som var så ,,skamfull att han bjuder till sådant groft" 
samt förvägrade att utan ersättning utdela sakramentet, skulle 
sättas från ämbetet '). 

1) Rådst. prot. rn dec. 1685. 
2) Cons. eccl. prot. 22 juni 1661 . 
8) Bidrag I: 75, 77, 79, 82, 88, 100, 1 10. 
4) Lagus, Circ. bref I: 68, 139. 
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Från domkyrkoräkenskaperna försvinna dukpenningarna föl
jande år, men att de icke upphörde, framgår bl. a. af kapitlets 
år 1 660 gjorda förordning, att de skulle fördelas mellan ekonomen 
Gudmund Rothovius och svenske sacellanen Arctopolitanus tills 
den förre afgått från sin syssla, då de skulle tillfalla kapellanen 
ensam. Tjugu år senare framstäldes af ridderskapet och adeln på 
rik dagen allvarsamma klagomål öfver den med dukpenningarna 
förenade förargelsen, h varför Carl XI i resolutioner af åren 1 6  8 1 ,  
1 687  och 1 688  förbjöd dukpenningarnas sedvanliga erläggande, 
emedan sådant väkte falska föreställningar bland många okun
nige och gaf anledning till för riket mindre smickrande omdömen 
bland främlingar. För att dock prästerskapet icke måtte blifva 
lidande, medgafs att i städerna frivilliga gåfvor kunde af kom
munikanterna framlämnas till prästen privatim före nattvardens 
begående samt att på landsbygden skulle i högkoret uppställas 
offerkistor, i hvilka 4 gånger om året på s. k. offer- eller samle
dagar frivilliga pidrag till prästerskapet skulle nedläggas efter 
högmässans slut. År 1 6 9 1  aflyste äfven denna fonn för gåfvans 
erläggande, men i stället godtgjordes prästerskapet med en för
dubbling af påskpengarna på de orter, hvarest dukpenningar 
lJlägat erlägga . Redan två år tidigare hade prästerskapet i Åbo 
stift hos konungen supplicerat om samma anordning, men deras 
begäran hade då hänskjutits till bi kopen och landshöfdingen .  
Sannolikt tillämpades den nya tadgan i Åbo, ehuru 1 694 
års förordning om prästuppbörden i Åbo intet nämde därom, 
utan faststälde, som förut, påskpengarna till 1 öre s. m. för 
person 1). 

En gammal sed, som synes fortgått sjuttonde seklet igenom, 
bjöd att domkyrko y lomannen vid större högtider - jul, påsk 
och ping t - sände några kannor "konjakvin" ur kyrkan · 
vinkällare till stadens prästerskap. Främst var det capitulares 
som hade att påräkna denna uppmärksamhet, men icke häller 
de lägre bland kyrkans tjänare blefvo glömda. Så heter det i 
räkenskapen för år 1 6 14, att 6 kannor vin utdelades "åt prä ter
skapet till på kahögtiden",  och år 1 623  erhöllo "capitulares och 
capellanes ping tdagshögtid efter gammal sedvana" till förpläg
ning 8 kannor. Vid slutet af seklet hade åtminstone kapella-

1) Riksreg. 8 febr. 1681, 23 febr. 1694; Arnell, Stadslagen s 161-162; 
Baelter, Rist. anmärkningar om kyrckoceremonierne s. 530-536, Leinberg, 
Prästersk. besvär s. 316, 8�5, S2!l, 34ö. 
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nerna utstrukits från listan på mottagarene, och när de år 1 685 gjorde på rådhuset påminnelser om saken, blef deras begäran . af magistraten afslagen 1 ). I sammanhang med prästerskapets förmåner må vidare nämnas den frihet för begrafningsaf gifter till domkyrkan, som biskopar, kyrkoherdar, kapellaner och kyrkobetjänte på grund af "gammal sedvana" åtnjöto för sig samt, åtminstone från 1 6 30:talet, i regeln för sina hustrur och barn. I k. resolution af år 1 664 på prästerskapets allmänna besvär konfirmerades denna rätt såvidt den gälde frihet för klockorna, men i praktiken utsträktes den senare som förr till afgifter för lägerstad, bårkläden m. m. Slutligen må erinras om de friheter prästerna, enligt hv�d redan i afdelning IV kap. VII framhållits, på grund af ståndets privilegier åtnjöto för flertalet såväl allmänua som kommunala utlagor och besvär, såsom gästning, inkvartering, båtsmanshåll, vakt och vård m. m. En inskränkning härutjnnan timade bl. a. år 1 686, då på grund af borgerskapets besvär de ståndspersoner, som ägde tomt och gård i stad, förpliktades att deltaga i vakthåll samt landsvägars och stakets underhåll. Med anledning af senare yppad misshällighet angående rätta tolkningen af prä• sterskapets vakthållsfrihet afgaf konung Carl XI i reskript till landshöfding Lorentz Creutz år 1 69 1  den förklaring, att nämda frihet endast afst\g befrielse från vakttjänst under krigstid, men icke deltagande i brandvakten, hvarför de präster och prästenkor, som ägde gård i staden, voro skyldiga att ,,för dem intresserf)i och proportionaliter hjälpa till brandredskapens inköp, men de som andra hus bebo, för desamma hus hjälpa hålla brandvak� hälst som det eljest i sådane städer skulle falla de öfrige af borgerskapet alt för svårt att stå och svara för det som dem ej allena, utan månge andre till fromma och säkerhet länder" i). 
* * 

* 

Om de personer, hvilka under tiden för denna framställning värkade såsom själasörjare i domkyrkoförsamlingen, har Strandberg i sitt herdaminne öfver Åbo stift meddelat upplysningar, 
1) Bidrag första ser. I: 65, 79, 99 ; rådst. prot. 19 dec. 1685. 
2) Mannskriptsaml. i univ. bibl. B. III 4. Jmfr band I, s. 248, 392 följ. 
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hvilka tills dato utgjort den viktigaste källan till vår kunskap 
om stadens prästerskap. För att belysa den ordning, i hvilken 
kapellanerna intogo sina platser, har han företagit sig att grup
pera de :finska i tre och de svenska i två serier. Sålunda har 
han kommit att under åren 1 600- 1 7 1 3  hänföra till de finska 
kapellanernas första serie 1 2, till den andra 1 6  och till den 
tredje 1 3  prästmän. De svenska kapellanernas första serie upp
tager för samma tid 1 0  och den andra serien 7 namn. 

Denna uppställning visar sig emellertid vid en närmare 
granskning ohållbar. Icke blott att en mängd detaljf�l däri 
kunna påvisas ; själfva systemet synes omöjligt att genomföra. 
I afseende å den ordning, hvari de :finska chorales aflöst hvar
andra, lämna nämligen källorna endast ofullständiga upplysningar 
och under århundradets trenne första årtionden faller det sig 
t. o. m. svårt att med bestämdhet afskilja de "svenska" kapel
lanerna från deras "finska" kolleger. Vid ett uppräknande af 
stadens prästerskap blir det därför nödigt att, med uppgifvande 
af den systematiska ordningen efter serier, åtnöja sig med den 
kronologiska. 

Frånsedt denna svaghet i uppställningen, företer Strandbergs 
förteckning brister och oriktigheter, hvilka gjort det nödigt att 
underkasta densamma en fullständig omarbetning. Resultatet af 
revisionen framträder i nedanstående herdaminne, som visserligen 
har att uppvisa en mängd rättelser och tillägg, men som ändock 
icke kan göra anspråk på fullständighet. Ty så omfattande de 
källor än äro, ur hvilka uppgifterna hämtats, förete de dock 
luckor, som vi torde hafva ganska ringa utsigt att framdeles 
· kunna fylla 1 ). 

1) De källor, med hvilka Strandbergs förteckning blifv1t kollationerad, 
Utgöras af' statsarkivets samlingar af kronans räkenskaps- och verifikations
böoker, tiondelängder, mantalslängder, Åbo domkyrkas begrafningslängder, 
rådstugurätten , domkapitlets och consistorii academici protokoll; vidare 
trykta källor : Lagus, Äbo akademis matrikel ; Bergholm, Sukukirja;  Leinberg, 
Skolstaten i Åbo stift m. m. - I afseende å kapellanernas lefnadsöden före 
uthämningen till 1·esp. tjänst i Åbo och efter förflyttningen till andra orter 
må det framhållas, att fullständighet icke kunnat eftersträfvas, än mindre 
ut>t>nås, enär densamma kräft mera omfattande biografiska utredningar än 
detta arbetes utförande medgifvit. Att dock äfven i detta hänseende åtskil
liga tillägg kunnat meddelas, torde framgå vid en jämförelse med äldre 
trykta källor. 
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Åbo stads prästerskap 1600-1713. 
Kyrkoherdar. 

GriJ,qorius -'-"tlartird Teit. Hemma från Pärno. berg 1 586, magister därstädes 1 588. och kyrkoherde i S:t Marioo 1 588. 1595. t 1 6 15 .  
Student i WittenRektor i Åbo skola Kyrkoherde i Åbo 

Joachhnus Matltim Stutceus, från Ilmola. Student i Uppsala 1 595, i Wittenberg 1599 ,  i Jena 1 600 och Helmstedt 1 602. Teologie lektor i Åbo skola 1 606,  rektor 1 609.  Kyrkoherde i Åbo 1 6 1 5. t 1633 .  Begrafven i domkyrkan i trappkoret. 
Aesr.hillus Olai Petrreul. Född i Värmland 1 593 .  Student i Uppsala 1 6 1 1 ,  magister 1 6 1 9, filosofie adjunkt 1624 ; studerade i Wittenberg 1622 och Jena 1 62 6. Teologie licentiat i Uppsala 1 628. Teologie lektor i Åbo katedralskola 1 628 och i gymnasium 1630. Kyrkoherde i Åbo och S:t Karins 1 634. Teologie professor 1 640. Biskop 1652 .  t 2EJ/9 1 657 .  Begrafven i domkyrkan under stora gången. Georgius Ohristophori .Alanzts. Född pä Åland 12/2 1609. Student i Uppsala 1627 ,  magister 1 635. Matheseos lektor vid Åbo gymnasium 1 6 37. Physices et botanices professor vid akademin 1 640, teologie professor 1 648. Kyrkoherde 1 653.  

t 1 664. Begrafven i domkyrkan under stora gången. Euevaldus Svenonius. Född 1 6 1 7  i Småland. · tudent i Åbo 1 640, magister 1 647,  eloqventioo professor i Åbo 1654, teologie professor 1 660. Kyrkoherde i Åbo 1 6 64. Bi kop i Lund 1 687 .  Afled, innan h an hunnit tillträda biskop -ämbetet, i Åbo 1688. Begrafven vid ingången till högkoret. 
,Jarobus Flachsenh.ts. Född 1633  i Wemo. Student i Åbo 1 650, magister och e. o. adjunkt i filosofi 1 656, logices et metaphysice professor 1665,  teologie profes or 1 6 79. Kyrkoherde 1 688. Teologie doktor 1 689.  t 18/2 1 694. Begrafven i högkoret. I'etrus Laurbechius. Född 10/8 1 628  i Östergötland. Student i Åbo 1652, magi ter 1 6 6 1 ,  e. o. matheseos professor och bibliotekarie 1666 ,  poeseos professor 1 668, e. o. professor i teologi och kyrkoherde i Lundo 16 78, teologie professor 1 688, 
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teologie doktor 1689. Kyrkoherde i Åbo 1 694. Biskop i 
Viborg 1 696. t a;4- 1 705. 

David Lund. Född på Åminne gård i Haliko 15/3 1657 . Student 
i Åbo 1 672 ,  i Uppsala 1678, magister 1682 ,  adjunkt och 
e. o. professor i filosofi 1685, poeseos prof. 1 688, lingvarum 
prof. 1 6 9 1 , theologim professor tertius 1 697,  secundus 1 700. 
Kyrkoherde i svenska församlingen 1 698. Biskop i Viborg 
1 705, i Wexiö 1 7 1 1. t 1 7 29.  

Isaac Pijlman. Född i Nystad 1650. Student i Åbo 1671 ,  i 
Uppsala 1 678; magister 1682. Director cantus i Åbo trivial
skola 1 68 1 ,  konrektor 1682 och rektor 1 685, dessutom 
kyrkoherde i Masku 1 689. Lingvarum orientalium professor 
1 69 7, eloqventim professor 1 704. Kyrkoherde i Åbo finska 
församling 1698. t 21/, 1 707. 

Torsten Ru.deen .  Född i Lysviks socken i Värmland 1 66 1 .  Stu
dent i Uppsala 16 78. Poeseos professor i Åbo 1692, theo
logire professor tertius 1706. Kyrkoherde i Åbo svenska 
församling s. å. Superintendent i Karlstad 1 708, biskop i 
Linköping 1 7 1 6. t 1729. 

Johan Munste1·. Född i Åbo. Student 1 6 7 7 , magister 1688, 
akademisekreterare, adjunkt och e. o. professor i filosofiska 
fakulteten 1692,  politices et historiarum professor 1694. 
Kyrkoherde i finska församlingen 1 708. t 17 14. 

Ingemund Bröms. Född i Länna socken i Uppland 1 669. Stu
dent i Uppsala 1687, magister och lektor i grekiska vid 
gymnasiet i Strängnäs 16 97 .  Lingvm grmcm professor i 
Pernan 1703;  theol. professor därstädes 1 707 ; utnämd theo
logire prof. primarius och kyrkoherde i svenska församlingen 
i Åbo 1 709, men tillträdde först 1 7 1 1 . Flyktade 1 7 13 .  
Superintendent i Karlstad 1 7 1 7 . t 1722 .  

Kapellaner oeh eoadjutorer. 

Jacobus Mathic,e, finsk kapellan, nämd 1 59 7 - 1602 och 1 609-
1 6 1 3 . Förordnad år 1 602 till ledamot i finska bibelöfver
sä ttningskomiten. 

Bengt, korpräst, nämd 1599 - 1 600. 
8 
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Salomon Christophori, enl. Strandberg svensk kapellan och archi
diaconus. t 1 602 . 

. Johannes Canuti, · finsk kapellan, nänid 1 599_:_1 606� · Förordnad· 
1 602 till ledamot i finska bibelöfversättningskomiten. Kyrko
herde i Kumo 1 606 - 1608. 

Mathias 8igfridi,: finsk kapellan , nämd 1 600-1 602. 
1602 till ledamot i finska bibelöfvers. komi ten. 
syssloman 1 608. Kyrkoherde i Kumo 1 609. 
Strandberg ännu UH 8 . 

.i.Yathias Martini, finsk kapellan, nämd 1 606-1 608. 

Förordnad 
Domkyrko

Nämnes enl 

Thomas Marci, finsk kapellan, nämd 1 606 - 1608 (en.I. Strand
berg redan 1 585).. Kyrkoh. i Ruovesi 1609 - 1 6 1 2 .  

Michael Mathcei, finsk kapellan, nämd 1 608- 1 609 .  
Ericus Michadis, finsk kapellan, nämd· 1 607  - 1 6 14. Kyrkoh. i 

Vemo 1 6 14- 1 620. 
Ilenricus Dionys#, finsk ka pellan , nämd 1 6 1 0- 1 6 1 9. Begrofs 

3 juni 1 6 1 9  i domkyrkan. Drog 1 6 1 7  till herredagen i 
Örebro. 

Johannes Dionysii, broder till föreg. , finsk kapellan, nämd 1 6 1 0  
- 1 621 .  t 1 62 1 .  

Henricus Jacob?'., nämd 1 6 1 5 , sannolikt svensk kapellan ; synbar
ligen identisk med Henricus J aco bi Gråå, som åren 1 6 1 6  
- 1 6 1 8  var domkyrkoekonom och dog å r  1 643 såsom 
kyrkoh. i Tenala. 

Andreas Judas, finsk ka pellan, nämd 1 6 1 5  - 1 6 1 8 ;  synbar 1. iden
tisk med Andreas Judas, ,,concionator" i Kangasala 1 620, 
kyrkoh. 1 624, afliden 1 625. 

Ericus Johannis, korpräst, nämd 1 61 9 - 1 62 1 . Kallas af Strand
berg Lepus. 

Timotheus Melchioris, korpräst 1 6 1 9  - 1 6 2 3. Blef 1 6  2 3 dom
kyrkosyssloman och 1 624 kyrkoh. i Hvittis. Afsatt 1 62 6. 

[Simon Melchioris, enl. Strandberg finsk kapellan 1 6 2 1  ; synbarligen 
identisk med föreg . . eller efterfölj.] 

Simon Thom<E Patur, måhända svensk kapellan, nämnes kor
präst 1 6  2 1 - 1 6  2 9. Reste till herredagen i Stockholm 1 6  2 1 .  
Var död 1 630. Uppgifves af Strandberg h a  blifvit afsatt. 
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Sigfridus Olai, finsk kapellan, nämd 1 62 2 -- 1 626, möjligen redan 
1 6 1 7. 

Christianus Simonis, finsk kapellan, nämd 1 623-1 624. Synbar- · · ligen identisk med Christianus Simonis Agricola, som föddes 
1 5 93, blef kyrkoh. i Uskela 1628, sedermera kontraktsprost 
och dog 1 669.  

Josephus Petri Gu.mmerus, finsk kapellan, nämd 1 624 - 1 628. 
Kyrkoh. i Sahalax 1630, i Orihvesi 1 643. Nämnes ännu 
1 6 5 1  (enl. Strandberg icke efter 1 6 6 1). 

Ericu,s Geor,qii, korpräst, nämd 1 627 .  
Johannes Nicolai Wcnno, synbarl. svensk kapellan, nämd 1 62 7  

- 1 6 30. Domkyrkosyssloman 1630. Kyrkoh. i Virmo 1 635. 
Lefde ännu 1 667 .  

Gregorius Mathaei llctvorinus, finsk kapellan, nämd 1 628-1 631 .  
Kyrkoherde i Piikkis 1 633, i Hattula 1 65 1 ,  medlem i fin
ska bibelöfversättningskomiten 1 638- 42. t 1 660. 

Olemens Clemen#s, finsk kapellan, nämd 1 6 2 9 - 1 636.  Kyrkoh. i 
Pälkäne 1 636 ; nämd ännu 1 648. Erhöll 1 630 af dom
kapitlet 50 daler för att han besökte de af pestilentien 
befängde. 

.1lfathias Jonce, de befängdes predikant 1629 - 30. t 1 630 i 
pesten. Begrafven i domkyrkan. 

Henricus Ni'colai Kålk, finsk kapellan, nämd 1 629- 1635.  Kal
lar sig_ 1 640 vice pastor i Rimito ; 1 641 pastor. t 1 658. 

Andreas Mathcei> finsk kapellan, nämd 1 632 - 1 641 .  Kyrkoherde 
i Kjulo 1643, t 167G. 

Jacobus Nicolai Myttyr, nämnes finsk choralis och vicepastor 
1 633 - 1 634 ; var antagligen kyrkoh. Stutooi enkas nådårs
predikant. Förekom i staden redan 1 63 1  samt 1 636,  då 
han bötfäldes för ohemul beskyllning mot borgmäst. Guttrie. 

Laurentius Petr'i, enl. Strandberg finsk kap. 1634-1 641.  Ka
pellan i Loimijoki 1 641 .  Kyrkoh. i Tammela 1648. t 1 6 7 1 .  

Thomas Paltu, möjligen svensk kapellan , antogs 1 633, afsattes 
1635, då borgerskapet tillfrågades, om det längre ville 
hafva honom eller an taga herr Henrik Carstenius, som ,, vid 
tjänsten en tid varit hafver". Såväl svenska som finska för
samlingen kallade enhälligt den senare. 
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Henricus Henrici Carstenius. Född 1 6 12 i Helsingfors. Fortsatte efter skolgång i Helsingfors, Reval och Åbo sina studier i Tyskland 1632 .  År 1634 kallad- till logices .et phy.sices lector vid det då påtänkta gymnasiet i Viborg. Vice pastor i Åbo under kyrkoherden Stutroi enkas nådår. Svensk kapellan därstädes 1 635.  Kyrkoherde i Borgå 1 639. Filosofie magister i Åbo 1 65 3. Kyrkoherde i Viborg 1 66 7. Primarius theologiro lector därstädes 1 6 70. Biskop i Viborgs stift 1 679. Erhöll afsked 1 68 1 . t 1683. 
Ericus Mathice FalandP,r, född i Falun 1 608. Huspredikant hos presidenten Jöns Kurck 1 632-1 636.  Collega scholro i Åbo 1 632 och director cantus 1635 .  Synbarligen korpräst 1 6 36 - 163 7. Svensk kapellan 1639. Domkyrkosyssloman 1651 .  Kyrkoh. i Gamla Karleby 1655. t 1672 .  
Sigfridus Bartholli Brunnerus, finsk kapellan åtm. från 1 642 (enl. Strandberg redan 1 6 3ö) till 1 659.  Förekom i staden 1 620. Kyrkoh. i Nykyrko 1 659.  Nämnes icke efter 1 666. 
Henricus Oolliander, finsk kapellan 1 642 - 1 659. Kyrkoherde i Rimito 1 659. t 1 6 7 1  1). 

Ericus Nuchar, finsk kapellan, nämd 1 642 - 1 645. 
Henricus Caspari Ekma.n, student i Åbo 1 640, nämnes af tonsångspredikant 1 648. Suspenderades samma år från ämbetet med anledning af stötande uttryck i en predikan och nämnes iake vidare. 
Arvidu,s Florinus, finsk kapellan, nämd 1648 - 1 664. 
Georgius Johannis Hornigk (Hornich, Hörnigk, Hörlingh). 8tudent i Åbo 1 642, i Dorpat 1645. Präst i Reval 1 647 .  Svensk kapellan i Åbo 1 650; tillträdde ämbetet 1 65 1 .  Utn. kyrkoherde i Euraåminne 1659. Begrofs i domkyrkan i hög-

1 ) I ,,Sukukirja" s. 348 kallas han Henricus Severini och uppgit'ves ha 
blifvit år  1642 både choralis och collega scholoo. Dessa uppgifter bero på 
förväxling med en Henricus Severini, som var kollega i Åbo åtm. åren 1646 
-1669 och afled 1671. 1 mantalslängderna och äfven annorstädes kallas han alltid endast Henricus Oolliander och själf skrifver han sig sålunda. Att 
fadren icke hette Severin framgår däraf, att han i sitt sigill förde initialerna 
H. M. C. Oriktig är likaledes uppgiften att han blifvit kyrkoh. i Rimito först  
1663. Redan 1660 har han undertecknat socknens mantalslängd och år lö59 
i oktober antog kapitlet efter honom Daniel Juslenius. 
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koret i mars 1661 .  Erhöll år 1 656  af domkapitlet löfte 
om 100 dal. k. m. årligen för att han stä�de "sägervärket" . 

Carolus Ma tthice K.1Jrem:us. Student i Åbo 1 647 .  Hu predikant 
hos landshöfding Lorentz v. d. Linde. Kollega i Uleåborg 
1 656 .  Finsk kapellan 1 659 - 1 664. t 1 664 och begraf
ven i domkyrkan. 

Gabriel Gre_qorii .Arctopolitanu.s. Student i Åbo 1 64 7, magister 
1 656 .  Huspräst hos öfverste Gustaf Horn på Kankas 1657 .  
Svensk kapellan i Åbo 1 659. Kyrkoherde i Ulfsby 1665. 
t 1 682.  

Daniel Henrici Juslenius. Student i Åbo 1 649. Finsk kapellan 
1 659 - 1 6 65 1). Kapellan i Virmo 1 665, kyrkoherde 1 679. 
t 1 69 1 .  

Jacobus K'ilo 1. Kilovius, pestilentiepräst i staden 1657 .  
kapellan 1 663, men tillträdde synbarligen först 
t 1 676 .  Begrafven i domkyrkan. 

Finsk 
1 665. 

Joseph'ltS Laurentii Letalenus I. Letalensis. Student i Åbo 1 650. 
Antogs till finsk kapellan år 1 664 efter Florinus. Dog 
1 6 7 2  som utn. kyrkoh. i Rimito. Begrafven i domkyrkan 
under stora gången. 

Andreas Ilaqu.ini Prytx. Född i Åbo % 1 640. Student 1 656, 
magister 1 664. Svensk kapellan 1 665. Kyrkoherde i Ki
mito 1 678. t 1 •/3 1 689. 

Johannes Henrici Kardcuensis, finsk kapellan 1 6 6 7-16 75. An
sökte redan 1 664 efter Florinus. t 1 675. Begrafven i 
domkyrkan under norra gängen. 

Johannes Caroli Pictorius. tudent i Åbo 1655 .  Nämnes chorali 
1 6  7 1 ,  då kapitlet beslöt af ätta honom på angifvel e af 
kyrkoherden Svenonius, som sett honom "rida pä galgen" .  
Synbar!. identisk med en herr Johan Pictorius, som 1 688 
erhöll för sin fattigdom fri begrafning i domkyrkan. 

Georg Bergerus, enl. Strandberg svensk kapellan till 1 6 73 .  Var 
möjligen någon tid extra predikant eller nådår predikant. 
Sannolikt identisk med stud. Jören Borgerus, som nämnes 
i eons. acad. prot. 1 664. 
1 ) Göres af Strandberg orätt till svensk kapellan. Afgick enl. rådst. 

prot. år 1663, då Kilovius antogs i hans ställe, men förekommer ännu i man
talslängderna 1664-65 och kvitterar år 1665 kapellanslönen. 
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Henricus Martini Lucander. Student i Åbo 1656. Vald till 
fin�k kapellan 1672 ; tillträdde först 1 673. Kyrkoh. i Län
gelmäki 1683.- Upptages ännu - år 1 684 i stadens . mantals
längd. t 1 703. 

Petrus Jacobi Hortelius. Student i Åbo 1 668.  Kapellan i Keurn 
1675. Finsk kapellan i Åbo 1 6 7 6. t 1 688. Begrafven i 
domk;yrkan under norra gången. 

Johannes Laurcntii Sarenius. Student i Åbo 1 668. Finsk ka
pellan 1 676. t 1 6 7 7. Begrafven i domkyrkan under norra 
gången. 

Georgius Jacobi Teudsco1.,ius (Teutschovius, äfven nämd Jöran 
Tyskensis). Student i Åbo 1671 .  Nämnes finsk kapellan i 
Åbo 1 6 78 - 1 680; antagl. till 1682,  då han blef kapollan 
i Uleåborg. t 1 691 .  

Andreas Benedfrti'. Hasselquist. Född i Kalmar 1 646. Student i 
Åbo 1 667 ,  magister 1 677 .  Präst och konrektor i Reval 
1 6 72 .  Svensk kapellan efter Prytz 1 6 78. Kallades 1683 
till professor i Lund, men refuserade. E.  o. professor vid 
Åbo akademi 1 688. Afgick från kapellanstjänsten 1 691 ,  då 
han med bibehållande af sin e. o. professur ntnämdes att 
som vicepastor förvalta biskop Gezelii prebendeförsamling 
Pargas. t 1 701  och begrafven i domkyrkan. 

Johannes Henrici Schcefer. Född i Åbo 1657. Magister 1 682. 
Hofpredikant 1 684. Kyrkoherde i Gefle 1 690. t 1 725.  Var 
enl. Strandberg archidiaconus och kapellan i svenska för
samlingen i Åbo c. 1 682 - 1 684, hvHken uppgift tarfvar 
bekräftelse. När svågern Hasselq uist år l 683 kallades t.ill 
Lund, föreslog han till sin efterträdare Schoofer för den 
händelse han själf  bestämde sig för att afgå. Borgerskapet 
lät sig förslaget väl behaga, men H. följde, såsom ofvan 
nämdes, icke kallelsen. 

Olaus Olai Laurceus. Stud. i Åbo l 668t magister 1679 .  Rektor 
i Uleåborg H381 .  t 1 690. Om honom uppgifves år 1 6 9 1 ,  
att han "åtskilliga gånger månde hålla musiken och sjunga 
pa sionshistoria i domkyrkan samt esomoftast mässa och 
predika". 

Gregorius Kulkoiiius. Student 1 676 .  Brnkspredikant på Svartå 
1 678. Finsk kapellan 1683. Enl. Strandberg ntn. till kyr-
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koh. i Tavastkyrö 1687 .  Upptages i stadens mantalslängder ännu 1 688 - 1689 . t 1 695.  
Casper Laurentii Sarenius. Student i Åbo 1669.  Collega scholre därstädes c. 1 680. Erhöll år 1 684 borgerskapets kallelse till kapellanstjänsten efter Lucander. Finsk kapelian åtm. 1 686. Kyrkoherde i Mouhijärvi 1 693. t 1 703. 
Samuel Mathice Chytrceus. Student i Åbo 1 677 .  Collega scholre därstädes 1 684. Finsk kapellan 1 687 .  t 1 689. Begrafven i domkyrkan. 
Mathias Solinius (äfven Solenius). Collega scholre i Åbo 1 683.  Finsk kapellan 1 689 (enl. Strandberg redan 1 687). t 1 6 9 1 .  
Simon Simonis Waccenius. Student 1 684. Finsk kapellan 1 690. Kyrkoh. i Masku 1699. t 1 739. 
Magnus NetxeNus, svensk. Student i Åbo 1 688. Svensk kapellan 169 1 .  Utn. kyrkoh. i Karis 1 700. t 1 702 och begrafven i domkyrkan. 
Joachim Bartholdi Festing. Student 1 6 78, magister 1 69 1 .  Svensk kapellan 1 69 1 .  Kyrkoh. i Tenala 1 699 .  t 1 7 1 0. 
Jonas .Andre.<13 Mennander. Född 1 6 7 1 . Student i Åbo 1687 .  Finsk kapellan 1 692 . Kyrkoh. i Birkala 1 705. t 1 7 1 9. 
Simon ... l!athi<J3 Hilander. Student i Åbo 1 682.  Finsk kapellan 1 693 .  t 1 696 .  Begrafven i domkyrkan. 
Ericus Erici Justander. Student 1 675. Nämnes pastoris coadjutor 1 696- 1702 .  Hospitalspredikant 1 702.  t 1 708. 
Simon Gregorii Sadenius. Student i Åbo 1 69 1 .  Finsk kapellan 1 697 .  T. f. kyrkoherde i Åbo efter prof. Munsters flykt ; skötte dessutom domkyrkosysslomanstjä11sten och Rimito församling under stora ofreden. Kyrkoh. i Hattula 1 724. 

t 1 7 2 6 . 
Zacharias Lundanus. Finsk kapellan 1 699 .  Kyrkoh. i Nousis 1 7 18. t 1 7 37 .  
Wilhelm Wargentin. Född 1 670. Student i Åbo 1684, i Uppsala 1 692 ,  magister 1 697 ; -vicebibliotekarie vid Åbo akademi 1 698. Svensk kapellan 1 700. Kyrkoh. i Jomala 1 7 1 1 och i Sunne i Jämtland 1 7 1 6 . t 1 735.  
Lars Zachlen,ius (Zachlinius). Född i Uleåborg 1676 .  Student 1 695, magister 1 703. Prästvigd 1698.  Coadjutor 1. adjunkt 



ö4 PRÅSTERSKAPET. i Åbo svenska församling 1 700 - 1 704. Kapellan i Limingo 1 704. Kyrkoh. i Virmo 1 7 12. t 1 750. 
Mathias· Frostelius. · Student - 1 694. Coadjutor · i  Åbo 1 702 ..:.._ 1 704. Finsk kapellan 1 706. t 1 706. 
Johan Henrici Montinus. Student 1 700. Enligt Strandberg finsk kapellan 1 707 .  Nämnes adjunctus 1 709 - 1 7 10. Flyktade 1 7 1 3. Kyrkoh. i Letala 1 722 .  t 1 745. 
Petrus Sched-ing, svensk. Student i Åbo 1 696,  magister 1 707. Brukspredikant i Tykö 1 704. Coadjutor i Åbo 1 709 - 1 7 10. Svensk kapellan 1 7 1 1 .  Eusam tjänstgörande under stora ofreden. t 1 722 .  
Andreas Bange. Student 1 688, magister 1 707 .  T. f. lektor i Narva 1 704 och adjunkt hos superintendenten. Adjunctus i Åbo 1 7 1 0. Archidiaconus 1 7 1 1 . Flyktade 1 7 1 3 . Kyrkoherde vid Skeppsholmen i Stockholm. t 1 7  49. 
Andreas Tlwrn(E Stenbeck. Student 1 701 .  Nämnes coadjutor Åbo 1 710. [Måhända kyrkoherde i Sahalax 1 722] .  
Johan Oorpelius. Nämnes coadjutor 1 7 10. 



IV. 

Kyrkorådet. 

� }. / l ::>�I en myndighet vi i det föregående funnit tillhöra biskopen i) �t1 I och domkapitlet omfattade i främsta rummet det reli-" V giösa och sedliga lifvet inom församlingen. Den visade �-- sig i makten att åt församlingen utnämna själasörjare, att utfärda stadgar till allmän efterlefnad samt att med kyrkans straffdomar rätta dem , som i lära eller lefverne afveko från den föreskrifna vägen. Från det rent kyrkliga gebitet sträkte sig denna öfvervakande myndighet vidare till det ekonomiska, till de fonder, som tillkommit för domkyrkobyggnadernas och gudstjänstens underhåll. Enligt kyrkoordningarna af 1 5 7 1  och 1 686 var sysslomannen, åt hvilken den närmaste vården af kyrkans hushållning var ombetrodd� pliktig att inför biskopen och kapitlet afiägga redovisning för sin förvaltning. Han ägde att inhämta dessa sina förmäns tillstånd till nödiga utbetalningar, och när ka an var tom och trängande utgifter förestodo, var det biskopens sak att se till att bristen blef betäkt 1}. Men ansvaret för domkyrkans penningeförvaltning hvilade icke ensamt på biskopen och hans bisittare. De ägde härutinnan medhjälpare och rädgifvare i de världsliga myndigheterna i staden. Ofta nämnes, att de vändt sig med förfrågningar till kronans ståthållare och landshöfdingar eller att dessa sistnämda utfärdat befallningar om kyrkomedlens användning. Men i regeln var det stadens borgmästare och råd, hvilka med kapitlet delade 
1) Kyrkoordningar s. 100. 
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den finansiella kontrollen, intill dess 1 686 års K. 0. öfverlät 
denna h. o . .  h. åt kapitlet och landshöfdingen . . 

Domkyrkoräkenskaperna - hvilka intill 1 670:talet . utgöra 
så godt som den enda källan till vår kännedom om domkyrko
kassans förvaltning - omnämna från slutet af 1 500:talet, huru
som olikartade utbetalningar gjorts af ekonomen enligt befallning 
af biskopen, af biskopen och kapitlet eller af kyrkoherden ensam. 
Men vanligen nämnes, att utanordningen skett i samråd med 
borgmästare och råd. "Eft.er ärevördige herres biskopens och 
capitularium samt borgmästares vilja och samtycke" ,  "efter samt
ligen capitulares och kyrkones föreståndares samtycke" ,  "efter 
r:di episcopi samt v. borgmästerens befallning" - äro uttryck, 
som omväxla i kyrkans räkenskaper vare s.ig det gäller en 
utbetalning eller en eftergift i inkomsterna. Ofta åberopas endast 
borgmästarenes eller borgmästares och råds "gjorde ordning". I 
1 578 års lägerstadsordning säges, att capitulares och borg�ästare 
skulle "sig emellan förena och en viss ordinantie göra" o� utgif
ter för ringning och ljus vid begrafningar samt att · ingen finge 
tillägna sig något rum i kyrkan utan "biskopens och kyrkones 
föreståndares vet, vilja och samtycke" .  Från år 1 609 befinnas 
räkenskaperna årligen "efter som af ålder hafver varit bruk och 
sedvana" vara granskade samt med vederbörandes namn och 
signet bekräftade af biskopen, capitulares, medlemmar af magi
strat�n samt någon gång af stadsskrifvaren. Så äro räkenskaperna 
för året 1 6 1 0  vidimerade med namn och sigill af biskopen, 
kyrkoherden, rektorn och teologie lektorn i katedralskolan, samt
liga 4 borgmästare och stadsskrifvaren ; 1 6 1 3  påträffa vi, förutom 
capitulares, 3 borgmä tare och 4 rådmän, 16 1 5  och 1 627  borg
mästarene och en rådmän, 1 6 1 9  och 1 623  tre borgmästare och 
tre rådmän o. s. v. 1). 

Dessa uppgifter gifva vid handen, att domkyrkans :finanser 
redan vid ingången af det sjuttonde seklet stodo under nppsigt 
af ett förvaltningsråd, bestående af biskopen, capitulares, stadens 
borgmästare samt ett par rådmän. Detta råd granskade sysslo
männens räkenskaper, beviljade lättnader i sedvanliga afgifter 
till kyrkan samt förfogade öfver användningen af de inflytande 
me�len. Utan att förvaltningsrådet i dess helhet eller några 

1) Bidrag t. Åbo hist. första ser. I: 43, 50, 53, 57, 62, 64, 69, 70, 76-78, 
84, 88, 91, 95, 97-99, 102-108, 154, 168, 173, 174 m. fl. st. Tengström, Hand-
lingar VI: 118-120. 1 • •  
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dess medlemmar gifvit sitt samtycke kunde ingen ansenligare 
utbetalning göras af sysslomannen. Huru samarbetet mellan de 
kyrkliga och världsliga ledamöterna var ordnadt, huru långt 
domkc3,pitlets :finansiella befogenheter sträkte sig och i hvilken 
mån magistratens deltagande i ärendenas behandling ansågs 
nödvändigt, däröfver föreligga inga närmare upplysningar. Lika
ledes måste vi lämna oafgjordt, huruvida kyrkoföreståndarenes 
myndighet under seklets första årtionden inskränkte sig till 
frågor af rent finansiel art eller om den möjligen äfven omfat
tade andra, domkyrkoförsamlingen rörande ärenden. 

Det första förvaltningsråd, hvars myndighet bevisligen sträkte 
sig utöfver det rent finansiella gebitet, omnämnes under biskop 
Rothovii tid. 

Vid den kyrkovisitation, hvarmed biskopen på hösten 1 6 2 7  
inledde räfsten i sin residensstad, påbjöd han, att församlingens 
allmänna angelägenheter skulle handhafvas af sex s. k. seniores 
eller curatores, näml. en borgmästare, en konungsman, två af 
rådet samt två af menige borgerskapet. Deras åligganden skil
drades i den instruktion, som vid samma tillfälle meddelades dem 
af biskopen och kapitlet, på följande sätt 1) :  

, , 1 .  Att utleta och tillkännagifva den brist, oskick och de 
skamliga handlingar, som bedrifvas i staden, dem man vill gärna 
afskaffa och förhindra. 

2. !synnerhet att ett noga uppseende hålles med folket, 
hum sabbaten blifver hållen och folket må vänjas ifrån söndags
arbete, resande, drickande, öl äljande och annor oskick, som här 
mäkta dristigt tages före. 

3 . Gifva god råd till kyrkones byggning och drifva med 
allvar Guds hus bästa. I ynnerhet efter det beslut, som nu är gjordt, 
att kyrkan må blifva täkt med tegel och innantill beprydt med 
sköne och nödtorftige bänkar på ordentligt sätt blifva införde. 

4. Besöka de främmande, som resa af och an, om hjälp 
till kyrkan och beställa att med pungen besökes alle hälgdagar 
och söndagar så väl finske som svenske församlingen. 

5. Se noga på kyrkones inkom t, att med den blifver 
troligen och visligen handladt. 

6. Beställa att med de fattige i städer och på landet må 
hållas en god ordning. 

1) Fragment af instruktionen i Åbo domkapitlets arkiv, Saml. af kungl. bref' I. Trykt i Tengströms Vita Rothovii s. 24-25. 
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7. När något oskick finnes i staden, att då desse förbemälte 
ä!lige_ män i tid gifva tillkänna borgmästarena i staden, präster
skapet och, där så . hehöfves, referere ståthållaren. Emellertid; 
där så behöfves, gifva an för själfve landshöfdingen." 

Seniores - på landsbygden kallade se:xmän - skulle således 
bilda ett kyrkoråd med uppgift att vårda sig om domkyrkan 
ekonomi samt att utöfva uppsikt öfver det kyrkliga och sedliga 
lifvet i staden. Att de skulle operera i samråd med kapitlet, 
utsades visserligen icke i instruktionen, såvidt denna numera 
är känd, men låg i sakens natur och bekräftas dessutom af 
tidens handlingar. Vi finna framgent liksom tidigare domkyrko
räkenskaperna granskade och verificerade icke endast af seniores 
eller, såi;;om de gemenligen kallades, kyrkones föresttndare, utan 
jämväl af kapitlet och biskopen. Liksom förut åberopade ekono
men som stöd för sina utbetalningar kapitlets och stadsombudem; 
befallning. "Vardt samtykt och beslutet af biskopen, capitulari
bus och kyrkones föreståndare" - heter det t. ex. i februari 1629 ,  
då beslut fattades om domkyrkans täckande med tegel 1). 

I närmare ett halft århundrade erfara vi om seniores 
knapt annat än namnen på dem, hvilka granskat och under
tecknat domkyrkans räkenskaper. Så anträffa vi år 1 630, för
utom capitulares, en borgmästare och fyra köpmän, af hvilka 
dock en, måhända tvänne voro medlemmar af rådet ; år 1 635 
tre och år  1 637 fyra borgmästare. År 1 633 förordnades på 
rådstugan fyra medlemmar af  borgerskapet till kyrkones före
ståndare. Följande år uppmanade bi kopen magistraten att utse 
fyra "kyrkones tillsynesmän", hvilka skulle granska ekonomens 
räkenskaper. År 1 6 35 talas om "kyrkovärda.rne", hvilka jämte 
magistraten ingingo kontrakt med en byggmä ta.re om domkyrko
takets reparation 2). År 1 638 förmäler magistratens justitie
kollegium, att det på vanlig tid jämte bi kopen och capitulares 
"upptagit och öfversedt" sys lomannens räkenskaper för det för
gångna året 8). Under 1 650:talot äro räkenskaperna verificerade 
af två borgmästare och två rådmän, under följande årtionde af 
två borgmästare och en rådman. Någon konungsmans under
skrift upptage aldrig. 

Sammansättningen torde sålunda varit en annan än den af 
Rothovius föreskrifna. Representanter för borgerskapet kallas till en 

1) Bidrag I: 117. 2) Bidr. Vl: 86, 235-236, VII: 83. 
8) Relation i 1638 års rådst. prot., magistratens exemplar i Abo. 
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början att undersöka förvaltningen af domkyrkomedlen, men om 
några år skjutas de åt sidan och kontrollen öfvertages som förut 
af kapitlet jämte medlemmar af magistraten. Öfver denna distan
sering, som sannolikt får tillskrifvas biskopen och kapitlet, 
anförde stadens utskickade klagomål på 1 642 års riksdag samt 
anhöllo 1 att magistraten måtte berättigas "att tillsätta några 
beskedlige män, som jämte och tillika med oeconomo templi må 
hafva inspektion uppå domkyrkans intrader, expenser och utgifter 
8amt dess nödige reparation och förbättrande". Regeringen fann 
denna begäran "icke oskälig" samt meddelade magistraten den 
föreslagna rätten, men erinrade tillika dem, som kommo att 
beklädas med förtroendeuppdraget, att ,,de måge vara förtänkte 
uti ett och annat domkyrkan angående, såsom dispositionen öfver 
dess inkomster och utgifter, draga uppå biskopen, som billigt 
högsta rösten och på sitt ämbetes vägnar största försorgen om 
be:te byggning och vidmakthållande bör hafva, sin tillbörlige 
respekt, och intet uti ett eller annat företaga med mindre det 
sker med merbe:te biskops godtfinnande, råd och samtycke" 1)� 

I enlighet med denna resolution utnämde magistraten 
följande år fyra medlemmar af borgerskapet att för ett år framåt 
jämte sysslomannen vara ,,kyrkans föreståndare", och året därpå 
utsattes för samma personer en dag, då de i enlighet med sitt 
förordnande borde inställa sig för att granska ekonomens räk
ningar. Senare på året tillsade rätten kyrkans föreståndare att 
efterse orgelvärket och taktäckningen i kyrkan 2). Men därefter 
erfar man under loppet af många år intet om tillämpningen af 
den nådiga resolutionen. Tvärt om vill det synas, som om jäm
väl magistratens deltagande i domkyrkans förvaltning blifvit 
ifrågasatt. På riksdagen 1 654 besvärade sig näml. Åbo stads repre
sentanter öfver att bi kopen och consistoriales ensamme dispo
nerade och förordnade om domkyrkans inkomster och utgifter, 
hvarför de på stadens vägnar supplicerade, att ,, borgmästare och 
råd måtte tillika och jämte biskopen och consistorial�s blifva 
admitterade till domkyrkans administration".  Regeringen lofvade 
taga postulatet i närmare betänkande, när fråga förekom om 
konfirmation af stadens privilegier. Huru resolutionen lydde, är 
icke bekant, men att den utföll i öfverensstämmelse med stadens 
önskan, framgår däraf att, såsom nyss omnämts, domkyrkoräken-

1) K. resol. för Åbo den 25 febr. 1642 § 12. 
2) Rådst. prot. 29 april 1643, 22 maj, 31 aug. 1644. 
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skaparna från år 1 655 framåt vidimerades af borgmästare och 
. rådmän .. Om borgareombudens deltagande _i _kyrkans förvaltning 
:finnes däremot ingen antydan förr än år 1 6  6 7, då två borgåre· 
utnämdes till kyrkoföreståndare 1). 

Gifva nu nämda omständigheter oss anledning att ifråga
sätta borgerskapets regelbundna deltagande i vården af dom
kyrkans ekonomi under Rothovius och hans tvänne efterföljare, 
så stanna vi å andra i osäkerhet rörande gränserna för kyrko
föreståndarenes myndighet under samma tid. Afven i denna 
punkt måste vi  beklaga saknaden af tillräckliga bevis för be
stämda uttalanden. 

I en förordning af år 1 63 7 angående grafställena stadgas, 
att främmande personer ägde att ackordera med konsistorium, 
borgmästare och råd samt ,,kyrkorådet" [senatus ecclesioo] om 
lägerställen i domkyrkan 2). I kyrkoräkenskaperna talas om löner 
och utanordningar, som beviljats af revisorerne, och när för 
desamma åberopas konsistorii samt borgmästares och råds bifall, 
åsyftas väl därmed kyrkoföreståndarene. Vid domkapitlets sessioner 
under åren 1 656  -- 1 66 1  anträffas borgmästare ocb rådmä,n några 
gånger närvarande och, vill det synas, just desamma som sam
tidigt granskade räkenskaperna. Så år 1 657,  då föreskrifter 
gåfvos med anledning af pestilentien, år 1 659, då en ansökan 
om inköp af grafställe behandlades, samt möjligen år 1 660, då 
tvänne rådmän fingo i uppdrag att försona ett oenigt äkta par. 
Vid ett tillfälle år 1 659 utnämdes af kapitlet i närvaro af borg
mästaren Lietzen och rådman Rancken tvänne kapellaner, hvar-

1) K. resol. för Åbo 7 aug. 1654 § 7. Rådst. prot. 1 1  maj 1667. 
1) Detta är första gången vi påträffa uttrycket ,,kyrkoråd" i offentliga 

handlingar. I Sverige användes det veterligen till först af biskopen i Wästerås 
stift Olavus Verelius, som år 1650 påbjöd tillsättandet af 11kyrkoråd11 af kyrko
värdar och sexmän med i hufvudsak samma skyldigheter som tillkommo 
seniores i Åbo. Sexmännen skulle h varje månad angifva hos kyrkorådet 
dem ,,�om svärja och bannas, äro borta från kyrkan, dricka, dubbla eller uti 
andTa laster och otuktighet sig öfva11 • Sådana syndare skulle straffas med 
böter. Vidare ägde kyrkorådet att ,,samsätta sig med pastore om kyrkobygg
ning och kyrkones inkomst och utgift, om vinsädens försäljande och vinets 
f ,rvarandeu. Såväl namnet som den kyrkodisciplinära myndigheten väkte 
misshag hos regeringen, som i bref af år 1667 förklarade kyrko1·ådet ngöra 
ett ingrepp i det världsliga ämbetet". (Hacklin, Olavus Laurelius II: 105-108). 
Sex år senare, 1673, utgaf biskop Gezelius sina tidigare omnämda nCommo
nitiones11 , i hvilka ordet kyrkoråd konsekvent användes. Det vann därefter 
småningom burskap i språkbruket i Åbo. 
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efter en ordning utfärdades angående lysningar och några kyrk
liga· ceremonier 1 ). 

Af dessa uppgifter torde framgå, att kyrkoföreståndarene eller 
seniores såsom representanter för magistraten och borgerskapet 
icke allenast deltagit i uppsigten öfver domkyrkans byggnader och 
räkenskaper, utan att de därjämte ut.talat sig i frågor angående 
den kyrkliga ordningen och det sedliga lifvet i staden. Däremot 
måste vi lämna oafgjordt, huru regelbundet och ordnadt detta 
inflytande var, huruvida seniores ingripande i dylika ärenden 
betraktades som norm eller som undantag. Flera skäl tala för 
det senare antagandet. Ty hade seniores utöfvat en jämn 
och oafbruten värksamhet i enlighet med instruktionen af 1 627 ,  
hade denna utan tvifvel lämnat efter sig flera spår i källorna, 
hvilka redan vid denna tid flyta rikligt nog. En sådan värk
samhet kunna vi icke konstatera förr än under den äldre Geze
lius, hvilken, om vi icke mycket misstaga oss, förtjänsten till-:
kommer att värkligen ha organiserat ett kyrkoråd i den mening, 
hvari Rothovius ursprungligen tänkt sig det och hvari det i 
hufvudsak framträder under följande tider såväl i Åbo som 
annorstädes i värt land. 

I de ,,Commonitiones" Gezelius år 1 6 7 3  utfärdade för sitt · 
stift tilldelades kyrkorådet en betydande andel i församlingarnas 
kyrkliga styrelse. Det ägde att (ntöfva tillsyn öfver kyrkans 
byggJ).ader och grafplatser-, öfver dess inventarier och räkenska
pe1\ �öfver fattfgv'å\.den och kyrkodisciplinen. Eder och sabbats
brott, motvillighet mot lärare och . föräldrar, utevaro från skrift
håll och läsförhör, kif och trätor, otukt o .  a. d. skulle beifras 
af kyrkorådet. V oro förseelserna af mindre betydande art, kunde 
de af kyrkorådet belägga med tock traff och låga böter, men 
alla gröfre mål skulle efter värkstäld ransakning hänskjutas under 
kapitlet eller världslig rätt. Vid inventering af kyrkan samt 
vid utanordning af större belopp ur kyrkokassan skulle försam
lingens älste eller, om möjligt, hela församlingen tillkallas 2). 

1) Tengström, Handlingar VI: 12 1 ;  Consist. eccles. prot. 26 sept., 29 nov. 
1657, 7 juli, 14 sept., 13 okt., 20 okt. 1659, 5 dec. 1600. 

2) Lagus, Circ. bref I: 216 följ. Troligt är att Gezelius vid affättandet 
af dessa bestämmelser haft för ögonen det af biskop Verelius inrättade kyrko
rådet i Wästerås stift. inom hvilket han var född och där han åren 1649-1660 
värkade som kyrkohe�de i Skedevi församling i Dalarna. Men å andra sidan 
har han jn icke kunnat vara okunnig om den värksamhet Rothovius först 
velat tilldela de af' honom anbefalda seniores. 
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Ungefär vid samma tid, som dessa "Commonitiones" utfärdades, 
. begynna p.e kyrkorådsprotokoll, som räddats undan för:störelsen. 

De vidtaga år 1 675 samt fortgå, med ett större afbrott åren 
1 683 -88, till maj 1 689 1). De utvisa, att sammankomsterna 
tämligen regelbundet bivistades af kyrkoherden, som förde presi
diet, en borgmästare, en rådman, en köpman ( eller borgare) 
samt ekonomen. Ofta nämnas dessutom biskopen samt en eller 
ett par consistoriales närvarande. Landshöfdingen deltog aldrig 
i förhandlingarna, men vid viktigare ekonomiska frågors afgörande 
inhämtades hans mening. Om ett och annat ärende säges, att 
dess afgörande fick bero på konferens med kapitlet. I afseende 
å namnet anträffas en viss osäkerhet. Ån innefattas i kyrko
rådet både andlige och världslige ledamöter, än åter inbegriper 
benämningen endast de sistnämde i motsats till capitulares ; ofta 
användes uttrycket kyrkones föreståndare, hvarmed gemenligen 
förstås magistratens och borgerskapets representanter, men någon
gång hela kyrkorådet. De världsliga medlemmarne ntsågos väl 
af magistraten efter konferens med kyrkoherden 2).  

De ärenden, som företogos till behandling, angingo hufvnd
sakligast domkyrkans ekonomi. Kyrkorådet granskade månatligen 
sysslomEmnens räkenskaper, fattade beslut om nödiga reparationer 
och inköp af inventarier, uppgjorde kontrakt med arbetare och 
leverantörer, gaf ut lån och gr�tifikationer, sålde och utarrende
rade domkyrkans spanmäl m. m. Särskilda yrkooetjänte, såsom 
organist, handtvärkare, klockställare m. :fi., a.ntogog och bMtt'affa: .. 
des med stock och afsättning. Åfven klockare ha blif vit i kyrko
rådet antagna och åt sökande till ekonomstjänsten har rekom
mendation till kapitlet meddelats. Öfver grafplatserna såväl i 
som utanför kyrk n. hade kyrkorådet uppsigt. Det sålde fia,milje
grafvar, meddehtd� b frielser frän begrafning afgifter ooh v ltade 
öfver tillämpningen af hithörande förördningar. Det anvisw 
bänkplatser i kyrkan och bilade som första instans de ofta före• 
kommande bänkstriderna. Någon gång har kyrkorådet ingripit 
i ärenden rörande hospitalet samt beviljat understöd åt hospitals
prästen. Stundom ha stock-straff och böter ådömts för försum
mad kyrkogång och andra mindre förseelser. 

Så längt protokollen. Med deras upphörande år 1689 för
lora vi för en lång framtid den möjlighet vi under den äldre 

1) Trykta. af mig i Bidrag, första ser. häft. V. 
2) J mfr Wilskman, Eccles. verk I: 390. 



GLANSPERIOD UNDER GEZ ELIUS D. Y. 73 

Gezelius haft att följa detaljerna af kyrkorådets värksamhet. 
Under sonens tid inhämta vi endast några allmänna upplysningar, 
och till först iakttaga vi, hmusom kyrkorådet utsättes för en 
icke obetydlig inskränkning i sina befogenheter. 

För den nya kyrkolagen , som utkom år 1 686,  var kyrko
rådet en okänd institution. Det omnämnes icke med ett ord, 
och de funktioner det ntöfvat anförtros åt andra myndigheter. 
Om domkyrkornas penningeförva.ltning stadgas, att den skall stå 
under uppsigt af biskopen och kapitelsmännerne, hvilka borde 
granska och underskrifva de af ekonomen uppgjorda räkenska
perna, innan dessa levererades till landshöfdingen. Tarfvades 
några förbättringar i afseende å kyrkans byggnader, ankom 
beslutet om deras utförande på kapitlet och landshöfdingen. 

I trots af dessa föreskrifter fortfor dock kyrkorådet i Åbo 
att äga bestånd och äfven sedan magistratens och borgerskapets 
representanter i slutet af 1 680:talet upphört att verificera dom
kyrkoräkenskaperna, torde de icke genast a:flägsnats från befatt• 
ningen med dessa. Men år 1 695 utgick från regeringen till 
landshöfdingen en erinran om att medel till domkyrkans repara
tion skulle jämlikt kyrkoordningen utanordnas af honom jämte 
biskopen 1). Och när år 1 696 en fast stat i nåder utfärdades 
för domkyrkan, uppdrogs i denna uttryckligen åt domkapitlet 
allena rätten att kontrollera sysslomannens räkenskapsföring 
samt att i samråd med landshöfdingen förfoga öfver odispo
nerade medel. Enligt hvad under en senare tid uppgafs, skulle 
detta ha berott icke endast på kyrkolagens bud, utan jämväl 
på den yngre Gezelii missbelåtenhet med kyrkorådets hushållning. 
Penningeförvaltningen kom numera faktiskt att hvila på sysslo
mannen, kyrkoherden och en annan consistorialis, hvilka inne
hade hvar sin nyckel till kyrkokistan. Dock blefvo kyrkorådet 
världsliga medlemmar ingalunda h. o. h. distanserade frän befatt
ningen med domkyrkans ekonomi. Daniel Juslenius förmäler i 
sin afhandling ,,Aboa vetus et nova" ,  som tryktes år 1 700, att 
i frågor, som angingo domkyrkans byggnad och inredning, ägde 
landshöf din gen och borgmästarene att rådslå med bi kopen och 

1) Reskr. den 4 dec. 1695 i Eccles. Handl. tom. II i Åbo domkapitels 
arkiv. Redan i k.  resol. af den 18 mars 1G89 på borgerskapets besvär talas 
allenast om biskopen och landshöfdingen so.som de, inför hvilka räkenskap 
borde göras för de till domkyrkans upp1·itttelse efter 1001 års brand upp
burna kollekterna. 

10 
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ordinarie stadsprästen samt en eller två tillkallade medlemmar 
af det mera betydande borgerskapet 1 ). Sju år senare, år 1 707 ,  
uppgifves, �tt . kyrkorådet utfärdat en förordning angående bänk
afgifterna. 

Under det upplösningstillstånd, som inträdde efter den stora 
flykten 1 7 1 3  och ryssarnes intåg i staden, synes kyrkorådet 
upphört att fungera. Det återupprättades efter freden och åter
fick t. o. m. för en kort tid den maktbefogenhet det ägt under 
sin glansperiod, under den äldre Gezelii episkopat. I de pri vile
gier, som år 1 723  utfärdades för prästeståndet, förutsattes, i 
likhet med hvad tidigare varit fallet, en fortgående samvärkan 
mellan städernas prästerskap och kyrkorådet, hvilket skulle 
utväljas och tillsättas med kyrkoherdens och magistratens ,, vet
skap och öfverenskommande" �). Kort därefter tilldelade rege
ringen i resolution af den 23  januari 1 7 24 på Åbo stads besvär 
magistraten och bo1·gerskapet rätt att bland sina medlemmar 
,,utse och förordna några tjänliga och_ besuttne män till kyrko
råd och föreståndare, hvilka böra hafva kyrkones medel om 
händer samt efter plägad samråd med biskopen eller kyrkoherden 
disponera öfver medlen och allehanda reparationer, tillhållandes 
dem att för sin förvaltning göra årlig redo och riktighet". 
Detta privilegium fortfor dock icke länge. Med anledning af 
domkapitlets protester återtogs det redan följande år genom en 
nådig resolution, som förklarade, ,,att med domkyrkomedlens 
disponerande och administrerande bör alldeles förblifva efter 
kyrkolagen och prästerskapets privilegier samt :flere i detta mål 
utgifne förordningar" 3). 

* 

Förutom det kyrkoråd, hvars utveckling vi i det före
gående sökt följa, påträffa vi i tidens handlingar nu och då 
uppgifter om ett ,,större kyrkoråd" eller hvad vi med en moder
nare benämning skulle kalla kyrkostämma. Det omnämnes i 
rådstuguprotokollen åren 1662  och 1 685, då det deltog i upp
görari.det af bänkfördelningen i domkyrkan samt uppgifves ha 
omfattat ,,borgerskapet" , äfvensom år 1 692, då det bestämde att 
föräldrar och målsmän skulle vara tillstädes, när katekesförhör 

1) Suomi 1841 , tredje häftet s. 18-14. 
2) Wallqvist, Eccl. verk I: 390. 
3) Åbo stads besvär 1723-27 i sv. :rfösark. 
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förrättades i domkyrkan 1). Vidlyftigast omtalas det i de nyss 
citerade kyrkorådsprotokollen för åren 1675 - 1 689. Dessa 
göra en tydlig åtskilnad mellan det ,,ordinarie" eller ,,vanliga" 
kyrkorådet och det ,,stora". Om det senare uppgifves, att det 
var samladt ett par gånger under åren 1 677  - 78, då under
handlingar fördes med klockgjutaren Anders Höök om den stora 
klockans gjutning, år 1680, då fråga förevar om denna klockas 
placering, år 1 682, då tornet ombygdes, samt år 1 688, då 
predikstolen förfärdigades. V a.nligen deltogo däri det vanliga 
kyrkorådet jämte medlemmar af magistraten, ämbetsvärken och 
det förnämligare borgerskapet. Vid ett tillfälle upptagas såsom 
närvarande, förutom magistrats- och ämbetspersoner, , ,åtskilliga 
både af den svenska och finska församlingens ledamöter" ; en 
gång uppräknas 14  köpmän, borgare och handtvärkare, en annan 
gång endast 3 handelsmän o. s. v. År 1 683 beslöt kyrkorådet, 
i anledning · af särskilda ärendens vikt, att adjungera ,,någon af 
hvart stånd och collegio här i staden" 2). 

Dessa uppgifter om ett större kyrkoråd i Åbo äro de älsta 
vi äga och de äro för en tid framåt äfven de sista. Huru länge 
ett sådant råd förekommit, kan icke afgöras, men vi kunna som 
en art däraf betrakta de församlingar af kommunens medlemmar, 
hvilka sammanträdde i domkyrkan vid biskopsvisitationer -
såsom 1 6 2 7  och 1659 - och vid hvilka frågor rörande dom
kyrkans ekonomi och förvaltning samt kyrkodisciplinen afhand
lades. I offentliga handlingar från 1 600:talet talas nu och då 
om sockenstämma, som ägde att bistå prästerskapet i vissa kyrk
liga ärenden, och i Gezelii ,,Commonitiones" för Åbo stift ålades , 
såsom nyss nämts, kyrkorådet att i viktigare mål meddela sig 
med församlingen och främst med dess älste. I de femtio år 
senare utgifna prästerliga privilegierna (af 1 723) utsattes slut
ligen bestämda terminer i året, då allmänneliga kyrkostämmor 
borde hållas, och angafs tillika närmare arten af de ärenden, 
hvilka vid dessa tillfällen skulle företagas 8). 

1) Rådst. -prot. 1685 s.  404, 409, 431, 432, 2 juni 1692. 
2) ,, ,, 24 mars 1683. 
8) Wilskman, Eccles. verk I: 622-623, Kyrkolagen af 1686 s. 144-145. 



V. 

Domkyrkans betjä nte. 

I Q. 
1r �! 
1

��1 en dagliga uppsigten öfver domkyrkans byggnader jämte 
,� �\� förvaltningen af dess penningemedel till_kom sysslo, �\(. . mannen eller ekonomen, oeconomus templi, äfven kal-1 � -.;;:,-;fl I lad kyrkovärd och kyrkoföreståndare. Enligt K. 0. 15 71 skulle han vårda sig om kyrkans "byggning, takning och bötning" ,  hålla vaksamt öga öfver kyrkans mäss- och altarkläden, dess korkappor och andra lösören, att de hvarken fördärfvades "genom dropp, dunckenhet eller annat" eller blefvo nmed vax, talg eller ock med annor orenlighet besmittade".  Skedde genom hans förvållande någon skada, skulle förlusten af honom ersättas. När inkomsterna icke förslogo till betäckandet af nödiga. utgifter, ägde han att därom anmäla hos biskopen, på hvilken det sedan ankom att skrida till anskaffande af behöriga medel. Årligen skulle inventering företaga och dessutom vid hvarje ombyte af ekonom en inventariilängd upprättas. I de fullmakter, som ännu bevarats, framhölls som ekonomens förnäm ta skyldighet, "att han med flit infordrar Åbo kyrkas intrader, där uppå låter hålla vissa räkningar, dem använder till kyrkans nytta och nödtorfter och sådan uppsigt därutinnan hafver, så att ingen försnilling eller underslef därmed sker". I allt som angick kronans och domkyrkans bästa ägde han att rätta sig efter biskopens och kapitlets ordres. K. · 0. 1 686 fordrade af honom uppbördsborgen samt föreskref, i enlighet med tidigare vedertaget bruk, att han skulle inkomma till kapitlet med månadsräkningar samt till kronans räkningekammare med årsredovisning öfver kyrkomedlens användning. Att int-ill slutet af 1 680:talet 
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äfven magistraten och tidtals j ämväl medlemmar af borger kapet 
ägde att kontrollera räkenskapsföringen, �a vi redan sett. 

En följd af sysslomannens ställning under stiftets styrelse 
var, att hans antagande närmast berodde af samma myndighet. 
I K. 0. 1 686 stadgades ock uttryckligen, att oeconomus skulle 
antagas af biskopen med konsistorii vetskap och samtycke. Som 
utgången icke kunde vara likgiltig för borgerskapet, hänsköts 
dock valet åtm. ännu på 16 30:talet till magistratens utlåtande, 
och vid några tillfällen utfärdades fullmakt af regeringen , som 
på samma gång bekräftade de löneförmåner företrädaren åtnjutit. 
År 15 9 1  utfärdade borgmästare och råd ett bevis för herr J.\far
tin us Martini, att de med biskopens och capitulares' råd och 
samtycke "utkorat, tillbetrott och satt" honom till en yssloman 
och kyrkovärd öfver Åbo domkyrka, hvarför de nu anhöllo, att 
regeringen måtte gifva herr Martinus ett nådeligt kollationsbref, 
"att han här vid Åbo domkyrka en syssloman stadigt blifva må 
och bekomma den lön , som hans antecessores tillförene bekommit 
hafva" .  I kungl. fullmakterna för herrar Claudius Martini ( 1636) 
och Claudius Christophori ( 1 639) åberopades förutom bi kopens 
och kapitlets jämväl borgmästares och råds tidigare gjorda för
ordnande. På 1670:talet nämnes, att kyrkorådet gifvit sin re
kommendation åt en sökande 1). 

Som kompetensvilkor fordrades af ekonomen - förutom 
andra goda egenskaper - aflagd prästexamen. Hans skyldighet 
var, såsom vi redan ur det föregående känna, att i mån af behof 
assistera det ordinarie prä terskapet med predikan och "annat 
hvad vara kan af nöden". I regeln blef posten ett trappsteg 
till något indräktigt prä taämbete. Med undantag af trenne, 
som afledo i tjänsten, befordrades näml. samtliga oeconomi templi 
efter icke synnerligen lång tjänstgöring vid domkyrkan till 
kyrkoherdelägenheter inom stiftet. 

},örutom med god utsigt till egen församling honorerades 
ekonomen för sin möda med fast kronolön , som sedan äldre tider 
uppgick till 72  t:r s1lanmål och äfven i 1 6 16 års stat faststäldes 
till samma belopp. Vid seklets midt förvandlades tredjedelen 
till penningar, så att lönen å stat från denna tid upptog 
en läst spanmål och 54 dal. s. m. Staten af år 1696 lade 
härtill 100 dal. s. m. (== 300 d. k. m.), som skulle utbetalas 

1) Leinberg, Handl. rör kyrkan I: 260, II: 87-88, 99, 148, 149 ; Åbo 
konsist skrifv. t. reg. den H) sept. 1639. 
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ur domkyrkans egna fonder. Dessutom åtnjöt ekonomen fri 
våning i kyrkans hus eller, när denna någon gång di ponerades 
för . andra . ändamål, . en år1ig hushyra af 50 dal. k. m. . Efter 
branden år 1 68 1 ,  som lade sysslomansgården i aska, erbjöd sig 
ekonomen att inlösa tomten för 300 d. k. m., men anbudet 
afslogs af kyrkorådet, som i stället tillsade ekonomen att bebygga 
tomten för kyrkans räkning, ,,dock med maner och icke, såsom 
tillförene var bygdt, ett hus här och det andra där, det ena 
lågt och smalt, det andra huset i raden bredare och högre" .  
Sju år senare anmälde ekonomen, att huset stod färdigt, men 
presenterade tillika en räkning på 1 240 d. k. m., som han utlagt 
af egna medel. Det var mera än hvad kyrkan under dåvarande 
hårda tider mäktade åstadkomma, hvarföre kyrkorådet beslöt att 
försälj a det nya huset för 1400 d. k. m. åt kyrkoherden Jakob 
Flachsenius samt att i stället utanordna åt sysslomannen en 
årlig hyreshjälp af 50 daler k. m. År 1696 upptogs nämda 
hushyra på den ordinarie staten, hvarigenom ekonomens ordina
rie inkomster i spanmål och penningar kom att belöpa sig till 
278 2/ 3 dal. s. m. - Som regelbunden sportel tillkom årligen, 
efter kyrkorådets bepröfvande, af giften för en bättre begrafning 
i domkyrkan. Detta privilegium, som omnämnes redan i de 
älsta domkyrkoräkenskaperna, kunde stundom medföra ett rätt 
ansenligt tillskott, såsom år 1680, då det inbragte 80 dal. k. m. 
Vidare åtnjöt ekonomen, liksom prä terskapet och öfriga kyrkans 
betjänte, fri lägerstad jämte frihet för klockor m. m. för sig 
och sin familj. Åt enkan beviljades 1 - 2 nådeår 1 ). 

Som innehafvare af ekonombefattningen anträffas följande : 

Domkyrkosysslomä.n 1600-1 713. 

Martim.ts J.llarlini. Utnämd 1591 ; nämnes ännu 1 600. Kyrko
herde i Haliko 1 600 ; lefde ännu 1 626 .  

J,fichacl Nicolai, 11ämd 1601 - 1 602 ; enl. Strandberg död sist
nämda år. 

1) Tengström, Prest tjenstg. II: 35, 38, 40 ; Bidrag t. Åbo hist. första 
ser. V: 14, 46, 65, 66, 69, 70, landsböckerna, domk. räkenskaperna, kongl. bref' 
i domk. arkiyet tom. I. En år 1637 af ekonomen gjord ansökan om extra 
anslag för predikovärksamheten afälogs af domkapit.let. Rådst. prot. 13 dec. 1637. 
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M'ichel Jönsson, nämd 1 605 ; tillförordnad syssloman i Åbo 
hospital 1 606. 

Matthias (äfven lrfatthceus) S-igfricli: nämd 1607 - 1608. Tidigare 
choralis. Kyrkoherde i Kumo 1 609 ; lefde ännu 16 18. 

Johannes Sigfridi, nämd 1 608 - 1 6 1 6 . Var 1 6 1 1  och 1 6 1 3  
rest till herredagen med tärepenningar af domkyrkan. 
Kyrkoherde i Ulfsby 1 6 1 6 ; nämnes ännu 1628. 

Henricus Jacobi Gråå 1 6 1 6 - 1 6 18. Tidigare sannolikt choralis. 
Kyrkoh. i Tenala 1 6 18. t 1643. 

Sigfridus Jacobi 16 18- 1 623 .  Kyrkoh. i Kimito 1 623 ; sedan 
kontraktsprost. t 1660. 

Timotheus Melchioris. Tidigare choralis. Tillträdde i maj 1 623  
och afgick i september s .  å., efterlämnande en rest. Kyrkoh. 
i Hvittis 1624 ; afsatt (enl. Strandberg) 1 626 .  

Sveno TorcMlli. Tillträdde ämbetet 1 623 ; erhöll kunglig full
makt 26/3 1 625 .  Utn. kyrkoh. i Helsingfors 12

/12 1629. Af
gick från domkyrkan 1 630. Kyrkoh. i Lojo 1 637 ; kon
traktsprost. t 1 670. 

Johannes Nicolai Wenuo. Tidigare choralis. Syssloman 1630 -
1 635. Kyrkoh. i Virmo 1 6 35. Lefde ännu 1667.  

M1:chael Caspari (hette enl. Strandberg Alstadius). Utn. 1 0,/11 1 635 ; 
befann sig i tjänsten ännu i oktober 1 636.  Kyrkoh. i 
Tammela 1 640. t 1 647. 

Claudius Martini Brennerus. Utn . 26/! 1 636. Kyrkoh. i Loimi
joki 1 640. t 1 6 70. 

Claud1:us Christophori Alanus. Utn. ¾ 1 6 39;  tillika domkapitels
notarie. Kyrkoherde i Korpo 1 651 . t 1 683.  

Ericus Mathi«J Falander. Tidigare kapellan och collega scholre 
i Åbo. Syssloman och domkapitelsnotarie 1651 - 1 655. 
Kyrkoh. i Gamla Karleby 1655. t 1 672.  

Gudmund Jacobi Roth01:ius. Student i Åbo 1 640. Collega scholre 
därstädes 1 646. Sedan regementspredikant. Syssloman o. 
domkapitelsnotarie 1655 - 1 67 1 .  Kyrkoh. i Föglö 1 672. 
t 1691 .  

Hrnrfous Hasselgreen. Sysslomau o.  domkapitelsnotarie 1 6  7 1 -
1 676 .  t 1676  och begrafven i domkyrkan. Enkan åtnjöt 
nådår till 1 6 78, hvarunder tjänsten sköttes af Samuel 
Alanus (se nedan). 
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Gnbn'el Laurceus. Född 1 649 i Kalajoki ; student i Åbo 1 666 ;  vic.enotarie i dolllkapitlet 1 670 1 ordinarie 1673 (enl. Strandberg). Syssloman 1676 ; tillträdde ·ekonomin · forst i maj 1 6 78. Död 1681  och begrafven i domkyrkan, i korskoret. Enkan åtnjöt nådår till 1 682, hvarunder göromålen sköttes af följ . 
Ohms Samuelis Hnrtman. Student i Åbo 1 665 .  Collega infimus därstädes. Syssloman i juni 1 68 1 ; blef tillika kassör vid domkyrkobyggnaden ; afgick i juni 1689. Kyrkoh. i Tyrvis föreg. år. t 1 695. 
Samuel Geor_qii Alanus. Student i Åbo 1 668, i Uppsala 1678 ; depositor i Åbo 1681 - 1 687 .  T. f. syssloman under Henr. Hasselgrens enkas nådår 1676 - 1 678 ; ordinarie 1 689 - 1 708. Kyrkoh. i Nykarleby 1 707.  t 1 741 .  [Andreas Caroli Kiemmer. Student i Uppsala 1691 ,  i Åbo 1 700, magister 1700 ; conrector i Vasa 1 704 ; domkyrkosyssloman 1708, men osäkert om tillträdde. Rektor i Vasa 1 708, Kyrkoh . i Gamla Karleby 1 7 20. t 1 7 34.] Matthias Laurentii Elgh. Student i Åbo 1 697 ; magister 1 703. Syssloman 1 708 - 1 7 1 3.  Flyktade under stora ofreden . Kyrkoherde i Bierno 1 7 30. t 1 739 .  

* I vården af kyrkans ekonomi biträddes sysslomanMn af klockarene. Ännu vid det sjuttonde seklets början påträffas endast en klockare, men åtm. redan på 1 630:talet och möjligen redan tidigare antogs denne till biträde en underklockare och senare talas regelbundet om tvänne klockare., af hvilka · enligt kyrkorådets beslut af 1 6 78 den ene skulle ha på sin anpart ,,stora sidan" och den andra ,,lilla sidan" af staden. Någon gång talas om storklockaren och lillklockaren 1). Enligt K. 0. 1 686 skulle båda antagas af kyrkoherden och församlingen under kapitlets kontroll. Tidigare onmämnas val af klockare på rådstugan, hvarvid magistraten och borgerskapet än besatte tjänsten än upprättade förslag därtill. Under sina välmaktsdagar på 1670 - 1 680:talen befinnes kyrkorådet ha tillsatt klockare, meddelat dem föreskrifter i deras ämbetes utöfning samt straffat 
1) Afsåg sannolikt att den ene hade vård om stora klockan, den andra 

om småklockorna. 
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dem med stock, böter och afsättning, sålunda utöfvande en myn
dighet som tidigare tillkommit domkapitlet 1). 

Klockarenes skyldigheter bestodo hufvudsakligast i skötseln 
af kyrkans inventarier samt i uppsigten öfver ringningarna. 
Dessutom ägde de att biträda prästerskapet såväl vid vanliga 
kyrkliga förrättningar som vid barnaundervisningen, hvarför de 
måste vara läs- och skrifkunnig�. Enligt kyrkorådets beslut af 
år 16 7 7 skulle de föra särskild bok öfver lik och brudfolk, 
hvarmed ekonomens förteckningar skulle kollationeras. Tio år 
senare påmindes de att enligt gammal sedvana "uppvakta" i 
domkyrkan hvar sin vecka samt att vid begrafningar och andra 
förrättningar själfva vara tillstädes och icke sätta sina drängar 
i sitt ställe. Om sommaren borde de ofta rengöra kyrkan samt 
damma predikstol, altare och dopfunt. På sön- och hälgdagar 
skulle de vara iklädda kappa, och då de under gudstjänsten icke 
hade någon förrättning, skulle de stå framför sakristidörren och 
sjunga, ,,på det de icke måge vara den till hinders, som sin 
predikan meditera skall" . Till detaljerna i deras tjänstgöring 
hörde vidare att aflägsna personer, som stälde sig i predikstolen, 
samt att inför kyrkorådet anmäla dem, som visade sig mot
sträfviga 2). 

Om klockarenes löneförmåner äga vi ytterst sparsamma 
upplysningar. År 1 583 konfirmerade regeringen den lön på 5 pund 
[== 20 t:r] spanmål, som klockaren förut innehaft. Åren 1 60 1  och 
1 609 uppbar han af kronans spanmål 10 t:r och år 1 602 näm
nes, att han ,, plägar vara van att bekomma underhåll på slottet". 
Men därefter ha uppgifter om bidrag från kronan icke anträffats. 
I nådiga förordningar af 1644 och 1 694 stadgades, att klocka
rene ägde att uppbära i sportler för barndop ett öre, för vig el, 
kyrkogång och begrafning två öre. År 1 6 6 1  tillerkände dom
kapitlet dem fjerde delen af lysnings- och tacksägelsepenningarna 
från domkyrkan. År 1 6 36 beviljades af domkyrkomedel den ene 
klockaren till hyreshjälp 1 tunna råg. Att något ordinarie 
anslag utgick från staden, får tagas för gifvet, men någon kun
skap därom äga vi icke 3). 

1). Bidt·ag V: 18, 22, 23, 63, 70 m. m. ; 1·ådst. prot. 12 apr. 1634, 25 febr. 
1643. Ar 1683 talas om en klockare vid S:t Mikaelskyrkan, antagen af magi
straten och borgerskapet med biskopens bifall Rådst. prot. 7 febr. 1683. 2) Bid1·ag V: 16, 61, 62, 70. 

3) S:t A. N:o 1 609, 1622, 1657 ; eons. eccl. prot. 22 juni 1661 ; domk. räk. 
103U; Wallqvist, Eccl. verk I: 31 8-319; Leinberg, Handl. rör. kyrkan I: 200, II: 403. 1 1  
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Orgelmusiken i domkyrkan sköttes af organisten , som 
anträffas vi9- seklets _ ingång, men sedan försvinner till år 1 620, 
då en organist införskrefs från Reval. Från år 1 629,  då er.i 
ny orgel anskaffades från Stockholm, och till 1 636  nämnes 
en mäster Hakon organist, hvars domkyrkolön utgjorde 100 d. 
k. m. Tio år senare sköttes orgelvärket af en dominus Bar
thollus, åt hvilkeu kapitlet utlofvade i årslön 100 dal. k. m. 
från staden och 20 dal. från kyrkan. År 1 64 7 införskrefs från 
Stockholm organisten Michel Nachtigall (eller Nachtergall, t 1 662), 
hvars lön först bestämdes till 200 riksdaler, men tio år senare 
fixerades till öOO d. k. m. från staden och 200 från domkyrkan, 
förutom fri bostad. År 1 664 antogs organisten Johan Oasper 
Schultz, som erhöll af kyrkan �00 och af staden 350 d. k. m. 
och i likhet med sina företrädare tilläts att uppvakta borger
skapet med musik på bröllop och andra familjefester. Efter att upp
repade gånger ha uppburit af kyrkorådet förestä,llningar för för
�umlighet i tj änsten afgick han år 16 79 ,  hvarpå kyrkorådet 
vände sig med förfrågningar om en lämplig efterträdare först 
till biskop Petrus Bång i Ng,rva och sedan till Sverige. När 
vid samma tid handelsman Johan Rancken afreste till Stockholm, 
uppdrogs åt honom att genom öfverkapellmästaren anskaffa en 
organist, som icke allenast kunde sköta en orgel, utan äfven 
var ,,i gemena lefvernet civil och foglig". Efterspaningarna ledde 
slutligen till upptäkten af monsieur Christian Kellner (Oölner), 
med hvilken på hösten 1680 ett ordentligt tjänstekontrakt upp
gjordes 1 ). Detta, som på domkapitlets och kyrkorådets vägnar 
undertecknades af kyrkoherden och ekonomen samt i magistra
tens namn af en borgmästare och stadsskrifvaren, innehöll föl
jande instruktion :  

För det första skulle organisten föra ett ärbart och gudeligt 
lefverne, så att han icke genom någon oskicklighet ohälgade 
Herrans tempel och förtörnade Guds församlings ledamöter. Vidare 
skulle han hafva flitig inspektion öfver bägge orgelvärken, så 
att de alltid höllos rena och icke fördärfvades genom vanskötsel ; 
handtera registraturet, så att intet därpå sönderbröts ; spela i 
båda församlingarna hvar sön- och högtidsdag på det stora samt 
hvar aposteldag och tredjedag på det lilla orgelvärket ; icke 

1) Bidrag I: 64, 95, 114, 123, V: 13, 34, 35, 38, VI: 1 00; Åbo Tidn. 1792 
N:o 23; rådst. prot. 3 maj 164'7, 22 okt. 105 1 ,  27 sept. 1064, 23 juni 1675; domk. 
räk. Kontraktet med Kellner trykt af Tengstxöm i Handlinga1· VI: 100-110. 
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resa utur staden utan kyrkoherdens och magistratens lof och 
minne ; före julen, när julfreden upplästes på rådhuset, vara till
städes med musiken "att göra högtiden sitt geböhr utan någon 
bekostnad". Slutligen skulle han tillära någon ung person att 
"bruka orgorna till sin klaver och pedal" ,  när han själf var af 
sjukdom eller annan giltig orsak förhindrad att förrätta tjänsten. 
Iakttog han troligen dessa punkter, skulle han årligen uppbära 
i lön 300 dal. k. m. från kyrkan och lika mycket från staden. 
Dessutom skulle han erhålla 50 daler i hushyra samt vara den 
närmaste att spela på bröllop hos förnämligt folk och andra, 
som ville honom anlita. Men försummade han utan laga förfall 
sin tjänst, skulle för hvar gång detta skedde en daler s. m. 
afdragas från lönen. Och tillfogade han orgelvärket något ondt, 
skulle han binda skadan vid eget ben. 

Detta kontrakt bröts å stadens sida följande år med anled
ning af den stora branden 1 681 ,  då äfven orgorna blefvo lågor
nas rof. Men när innan kort domkyrkan genom gåfva af öfversten 
Arvid Horn och köpmannen Nils Kock kommit i besittning af 
tvänne positiv, förnyades engagementet 1 683. Stadens bidrag 
nedsattes nu till 200 dal. k. m., hvaremot domkyrkolönen för
blef oförändrad och upptogs sedermera till samma belopp i 1696  
års stat. År 1684 nämnes som organist en  Caspar Cölner, men 
under åren 1 686 -98 påträffas monsieur Kristian ånyo i tjän
sten. Efter honom förekomma Joachim Friedrich Zettegast 
1 699 - 1 709 och Samuel Georgii Prytz 1 709 - 17 1 3  1). 

Förutom organisten omnämnas nu och då kringresande 
musikanter, tubanister eller basunblåsare samt dulcianblåsare, 
hvilka i främsta rummet engagerades för att fröjda stadsboarne 
på deras familjetillställningar m. m. , men äfven utförde sin konst 
i domkyrkan, synnerligen på större högtidsdagar. Så ingick 
domkapitlet år 1 6 6 1  öfverenskommelse med musikanten Jakob 
Wein och hans "parti", att de bl. a. skulle på större högtider 
göra musik i kyrko- eller rådstugutornet, såsom bruket var i 
Tyskland. År 1 6 70 erhöll en musikant, monsieur Christian 
Georgii 20 dal. k. m. för att han i tio veckor gjort tjänst i 
kyrkan. Nio år senare nämnes en basunblåsare, studeranden 
Marcus Grunovius, som erhöll 33 d. k. m. för att han biträdt 
vid kyrkomusiken samt undervisat tvänne djäknar, hvilka ägde 
att meddela konsten åt sina kamrater. År 1 696 nämnes en 

1 ) Rådst. prot. 21 mars 1683, 6 okt. 1684 ; domk. räkensk. 
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dulcianist Gabriel och åren 1 699 - 1 702 musikanten Agatius 
. Malm, hvilka båda gjorde tjänst i domkyrkan 1) .  I det följande 

torde vi ännu få tillfälle att återkomma till . dessa ·mus1kanter: 
För kyrkosångens höjande beslöt kapitlet år 1 635 att an

taga en viss cantor, som skulle hvar söndag ,,figurera några 
diskantstycken" .  Tjugu år senare ingicks öfverenskommelse med 
en Michael Marci, att han skulle ,,stå på läktaren dageligen och 
movera pausam och sjunga med, att det måtte dess skickeligare 
tillgå med sången" .  En ständig hjälp vid sången ägde kyrkan 
dessutom i katedralskolans djäknar, af hvilka några voro enga
gerade att ,,intonera" hvar söndag mot en årlig godtgörelse af 
två tunnor spanmål. Uti sina ,,constitutiones" tillhöll biskop 
Rothovius skolrektorerne att vänja ungdomen att sjunga efter 
de notulas, som voro brukliga i Sverige och redan följdes i 
domkyrkan. År 1 657  ålaq.e domkapitlet rektor och konrektor 
att dirigera sången samt kollegorna att vara dem behjälplige. 
Konrektor skulle stanna i koret med djäknarne och ,,laga så att 
det går väl till" .  Den vanliga ledaren var dock skolans director 
cantus. År 1629  utanordnades åt rect.or cantus Boethins 1 6  d. 
k. m. för den möda han haft i församlingen. År 1 659  ackorde
rades med mäster Claudius Holst att han mot erhållande af 
djäknepenningarna från Virmo och Rimito socknar skulle leda 
sången och spela på lilla orgelvärket 2). 

],örutom den vanliga lönen från domkyrkan ägde sångarene 
en tid rättighet att vid Martini tid företaga sig en s. k. ,,om
gång" i staden, d. v. s. att med sång uppvakta borgarene i 
deras hus under förhoppning att af dem ihågkommas med någon 
belöning för uppmärksamheten. Denna ,,chorus martinianus" 
godkändes bl. a. af Per Brahe, men synes ha väkt missnöje 
inom borgerskapet, hvarför den år 1669 förbjöds af magistraten. 
I stället deputerades några borgare att i staden uppbära frivil
liga bidrag åt rector cantus och hans ,,colleger". Denna ,, om
gång" åter tillfredsstälde icke sångarene, hvilka tidt och ofta 
klagade öfver stadsboarnes njugghet samt fordrade bestämdt 
salarium eller ock förnyande af ,,chorus martinianus". När hvar
ken domkapitlet eller magistraten ansett sig kunna vidtaga någon 

1) Domk. prot. 24 april, 14 juni 1661 ; dom. räk.; rådst. prot. 13 sept. 1609. 
2) Åbo Tidningar 1792 N:o 12 ; Lagus, Circ. bref I: 144 ; Bidrag t. Åbo 

hist. första ser. I: 11 3 ;  domk. prot. 26 nov. 1656, 7 jan. 1657. 14 okt. 1659. 
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förändring, vände sig director cantus Johannes Salmenius omkr. 
år 1 673  till regeringen med bön om hjälp. Sedan chorus mar
tinianus - som ännu förekom på andra orter i riket - ,  blifvit 
afskaffad, hade, förmenade Salmenius, den ädla musiken vid 
domkyrkan kommit af sig och hotade att innan kort ödeläggas, 
"hälst emedan där inga andre subsidier finnes, därmed musikan
terna kunna någorlunda subsistera och i stora och andra hälge
dagar i bägge församlingarna med musiken uppvakta". Osäkert 
är, huruvida denna vädjan till regeringen medförde annan hjälp 
än att de två spanmålstunnorna garanterades åt sångarene 1). 

Ringningarna ombesörjdes af ett antal ringare under klocka
renes uppsigt. Förutom sitt penningearvode, som år 1 684 be
stämdes af kapitlet till 6 mk k. m. för hvarje ringning, åtnjöto 
de, såsom kyrkans tjänare, frihet från särskilda kommunala 
besvär och åtminstone tidtals från mantalspenningarna. Så voro 
de år 1 6  7 1  frikallade för taxan, för vakt och vård samt väga
och staketunderhållsskyldighet. Ofta lamenterade de öfver att 
borgaren.e förhöllo dem deras rätt genom att själfva utföra ring
ningarna för sina anhöriga. Men å andra sidan beskyldes de 
af borgarene för att idka oloflig näring och för att göra sig 
skyldiga till olaga utpressningar. År 1 650 väkte stadens klockare 
åtal mot dem, emedan de fordrade att hvarje söndag blifva 
bespisade med en måltid "jämte andra traktamenter med öl och 
bränvin". Rätten resolverade, att detta var obilligt samt att 
den ene klockaren skulle bestå ringarene en nödtorftig middag 
utan öl och bränvin trenne gånger om året, näml. fjerde dag 
jul, påsk och pingst, och den andre klockaren endast en gång, 
Mikaelidag, "dock intet öl och bränvin, utan till nödtorften, 
men icke till något öfverflöd". Enär det därjämte upplyste , att 
ringarene hade för vana att på högtidsdagar samt när de skulle 
ringa för lik gå omkring i staden med "sin stora dragarekanna", 
som de fordrade att få fyld, utfärdades förbud mot denna för 
stadsboarne besvärliga sedvana. I stället meddelades ringa
rene frihet från kontributionen samt löfte om att för hvarje 
likringning med alla klockor få uppbära i dryckespenningar 
2 mk. Att vandringarna med den stora dragatekannan dock 
icke upphörde, framgår af ett senare förbud, som utfärdades af 

1) Bidrag första ser. I: 1 13; Åbo Tidn. 1703 N:o 12, 16 ;  consist. prot. 
1659; rå.dst. prot. 20 nov. Hl6D, 11 maj, 6 dec. 1670 ; domk. räk. ; acta eccle
siastica. 
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kyrkorådet 1 688. - En år 1 699 af konsistorium gjord anhållan 
att åt .hvarje ringare m�tte bestås å _stat en tunna spanmål blef 
af regeringen af slagen 1 ). 

För ordningens upprätthållande under gudstjänsten och 
särskilda andra behof förekom en mängd lägre kyrkobetjänte, 
såsom klockställaren, bälgetramparen, spögubben, utridaren, den 
s. k. kyrkohackinen - ett personnamn, som med tiden kom att 
beteckna en särskild kyrkotjänare -, consistorii janitor, dörr- och 
läktarevakter m. m. Lönen för dessa utgick dels i penningar, 
dels i kyrkospanmål. Så åtnjöt klockställaren år 1 659 100 d. 
k. m., hackinen 30 dal. och 4 t:r spanmål, janitor 20 d. k. m. 
och 6 t:r. 1 696 års stat upptog för den förstnämde 10 dal. 
s. m. och 4 t:r spanmål, för consistorii pedellen 6 2/s dal. s. m. 
och 4 t:r, för en kyrkovaktare och orgtramparen 4 t:r. Vid 
kyrkovisitationen 1 659 bestämdes, att dragarene skulle stå vid 
kyrkodörrarna för att bortjaga hundarne. .Ännu på 1 620:talet 
plägade man anlita fattiga djäknar till att vakta kyrkans tvätt 
eller ,,att hafva kyrkones kläder i vädret" . 

De många och tidtds högst omfattande arbeten, som dom
kyrkans underhåll kräfde, påkallade hjälp af handtvärkare af olika 
slag. För vissa arbeten funnos egna handtvärkare att tillgå, så
som smed, timmerman, murmästare m. m., hvilka åtnjöto de rät
tigheter, som tillkommo privilegierades gärningsmän . För andra 
vände man sig till stadens handtvärkare. Föreföll någon repa
ration, som kräfde en i staden icke representerad konstfärdighet, 
inkallades främmande konstnärer, såsom bildsnidare, konter
fejare m. fl. 

1 ) Bidrag V: 6, 33, öO ; rå.dst. prot. 23 jan. 1639, 2 april 1650, 7 juni 1 654, 
18 mars 167 1 , 8 dec. 1699; 1·iksreg. 8 dec. 1699; acta ecclesiastica. 
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Domkyrkans ekonomi. 

\ ?i � '� or� fast inkomst å stat uppbar domkyr�an se.dan . äldre I �-:--: tider den s. k. domkyrkotunnan, hv1lken Jämlikt k. �\ � förordningar af 1 584 och 1 595 utgick med en tunna � spanmål af tionden från hvar kyrka i stiftet och var afsedd att användas till kyrkobyggnadernas underhåll. I domkyrkostaten af år 1 6 1 6  stadfästade Gustaf II Adolf denna inkomst, hvilket dock icke hindrade vederbörande att någon tid därefter anslå densamma eller någon del däraf till Kalmar kyrkas återuppbyggande. Efter Rothovii tillträde till biskopsstolen återfick kyrkan sin rättighet i dubbel måtto i det att genom kunglig förordning af år 1 630 skatten höjdes till två tunnor från hvarje kyrkohärbärge i stiftet, "både sätekyrkor och annexer eller kapell". Som motiv för förhöjningen, hvilken skedde på Rothovii hemställan, anfördes det förfallna skick, hvari domkyrkan råkat såväl till utan som innan. För att underlätta skattens riktiga uppbörd bestämdes tillika, att kronans fogdar icke vidare skull e taga befattning med dess uppbörd, utan skulle densamma befordras till domkyrkoekonomen genom församlingarnas pastorer. Egentligen afsedda att utgå "till behaglig tid", så länge reparationerna i kyrkan fortgingo, förvandlades dessa två domkyrkotunnor med tiden till en ordinarie skatt, som dels uppbars in natura dels utarrenderades mot för hvarje gång öfverenskommet pris för tunnan åt präster o. a. Det senare uppbördssättet följdes i regeln i Österbotten och vanligen äfven på Ålaud, från hvilka landsdelar spanmålens transport stälde sig svårare än från andra delar af stiftet. Så beslöt kyrkorådet år 1 678 att 
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utbjuda åt Ålands präster domkyrkotunnorna mot en afgift, som 
beräknades . tiH en . daler under markegångspriset. Tvärt emot 
förordningen af 1 630 . finner . man under . seklets senare hälft. . 
uppbörden förmedlad af kronans vanliga uppbördsmän 1 ). 

Enligt ett år 1 6 33 uppgjordt "förslag på domkyrkotunnors 
uppbörd af Åbo stift" var denna inkomst beräknad att utgå 
från inalles 1 1 6  socknar och kapell, näml. 29  i Egentliga Fin
land, 1 7  i Satakunta, 8 på Åland, 1 6  i Nyland, 1 9  i Tavast
land och 27  i Österbotten 2). Vid fullständig uppbörd skulle 
den således inbringa 232 t:r spanmål, hvaraf enligt det vanliga 
uppbördssättet hälften skulle utgöras i råg och andra hälften 
i korn. Så högt uppgick inkomsten i regeln dock icke. Ofta 
anfördes näml. klagomål öfver att domkyrkotunnan inlevererades 
oordentligt, och räkenskaperna bära nogsamt vittne om att denna 
klagan icke var ogrundad. Det var häller knapt att vänta sig 
annat under tider, då såväl från kronans som hennes underhålls
tagares sida besvären öfver svårigheten att indrifva spanmåls
räntorna voro så godt som kroniska. Genom att tålmodigt se 
tiden an synas de kyrkliga myndigheterna dock till sist ha 
indrifvit det mesta af hvad som hörde kyrkan till 8). I 1 696 
års stat för domkyrkan stadgade Carl XI, att kyrkan skulle 
uppbära från Åbo och Björneborgs län 1 22, från Nylands och 
Tavastehus län 46 samt från Österbotten 62 t:r spanmål, således 
inalles 220 tunnor. Denna stat blef sedan bestående under 
följande tider. 

En ständig, ehuru till sitt flöde mycket varierande inkomst
källa ägde domkyrkan vidare i de afgifter, hvilka erlades vid 
begrafningar i form af mullpenningar, lösen för grafställen, 
klockpenningar, hårpenningar m. m. Denna källa ut inade aldrig 
och den blef allt ymnigare i den mån praktbegäret vid begraf-

1) Tengström, Prest. tjenstg. II: 35, 40 ; Leinberg, Handl. rör. kyrkan 
I: 21 1 ,  II: 27, 31-34 ; Bidrag V: 30 ; dorokyrkoräkensk. 

2) Räk. N:o 260 i St. A. 
3) UndeT räkenskapsåret 1613 inkom till ekonomen 76 t:r, under åren 

1623 -1627 inalles 359 t:r, år 1633 109 t:r spanmål (beräknad till 654 dal. k. m.) 
samt arrendeafgiften för Österbotten 295 daler. Under år 1664, då spanmålen 
var utarrenderad för 8 dal. k. ro. tunnan i Öster botten samt 10 dal. på Åland, 
uppbars från nämda landskap 537 dal. och från öfriga delar af stiftet GS t:r 
råg och 74 t:r korn. Följande å1· utgjorde ar;,rendeinkomsten 4fJ2 dal. samt 
spanmålsuppbörden 34 t:r råg och 98 t:r korn. Ar Hi91 betalade bo1·gmästaren 
i Uleåborg 350 dal. för domkyrkotunnorna i Österbotten. År 1702 upptaga 
räkenskaperna en rest på HH t:r, ]1varaf en del förskref sig ända från år !675. 
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ningar tilltog och kyrkans forna kapell upplätos till grafställen 
åt landets adliga familjer samt åt hofrättens, akademins och det 
förmögnare borgerskapets medlemmar. 

Den älsta taxa för lägerstäder, som bevarats till våra tider, 
förskrifver sig från år 15 78 och synes vara utfärdad af konung 
Johan III. Däri bestämdes afgiften för lägerstäder i kyrkan 
till 8 - 1 0  daler samt för platser i domkyrkogården till 1 -2 
dal., beroende på förmögenheten. Capitulares skulle erhålla fri 
lägerstad i kyrkan och stadens präster i kyrkogården, men de 
förre borde ihågkomma kyrkan med något testamente. Samma 
uppmaning riktades till rikt och barnlöst folk, hvilka borde 
gifva "efter som hvar synes och Gud hafver gifvit dem råd till". 
Utan biskopens och kyrkans föreståndares samtycke skulle ingen 
begrafvas i kyrkan, men de som en gång fått sin lägerstad där
städes, skulle icke få röras. Fattigt och gement folk skulle 
nedsättas i Helge andes kyrkogård 1). 

Följer man kyrkoräkenskaperna intill år 1 629, då en för
höjning i taxan timade, finner man, att en lägerplats i kyrko
gården kostade på södra sidan 1 och på norra sidan ½ daler 
samt en vanlig mullgraf i kyrkan 8 dal. k. m., alt med 50 %, 
nedsättning för barn. Stundom inrättades i kyrkan murade 
grafvar - de första nämnas uttryckligen år 1 6 10, då en svensk 
adel man David Hund och Thomas Räntmästares barn begrof
vos - för hvilka till en början någon bestämd taxa icke 
synes ha blifvit följd. För nyssnämda personer betalades, kloc
korna däri inbegripna, c. 30 dal. k. m. För enkedrottning Karin 
Månsdotter, Rom begrofs 1 6 1 3  i S:t Lars kor, bfvades 100 dal., 
och Hamma snmma betalades värkligen för fältherren Evert Horn, 
�om begrofs i Helga lekamens kor år 1 6 16. För fru Elin Grot
husen erlades sistnämda år 80 dal. , för öfverste Cockburn år 
1 622 i testamente 200 daler och en ny gyllenduk. Präster 

1) Förordningen finnes trykt i Tengströms Handlingar VI: 1 18-120 
efter en afskrift uti en i Abo domkyrkas arkiv befintlig ,,grafbok". Den är 
daterad Stockholm den 16 oktober 1578, men utsäger icke, af hvilken ankto
ritet den utfärdats. Att den godkänts af konungen, synes mig framgå, utom 
af dateringen, främst däraf'; att då biskop Rothovius år 1 632 påminde borger
skapet om dess skyldighet att erlägga s. k vinpenningar, åberopade han 
konung Johans ,,skriftelige förordning". 1Bidrag första ser. IV: 84, 04). 
Såvidt jag kunnat finna. är denna lägerstadsordning den enda offentliga 
handling från Johan III:s tid, som pålägger Åbo borgare nämda af gift. 
Därom mera i det följande. 

12 
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och skolmän gåfvo stundom böcker i testamente. Så erhöll 
kyrkan efter biskop Eriqns_ Erici, _ begrafven år 1 625 ,  testamenten 
och katekeser till ett värde af 120 daie�, efter . rector scholre 
Marcus Helsingius år 1609 tre latinska böcker in folio, efter 
kyrkoherden -Stutmi hustru år 1 623 böcker för 30 daler. Vid 
andra tillfällen åter, när den aflidne visat kyrkan någon sär
skild tjänst, förföll med kyrkoföreståndarenes samtycke läger
stadsaf giften. 

En ny ordning och taxa för lägerstäder i kyrkan utfärdades 
af gubernatoren Nils Bjelke, synbarligen på initiativ af biskop 
Rothovius, den 7 jan. 1 629.  Själfva taxan är numera förlorad, 
men i inledningen säges, att den framkallats såväl af uödvän
digheten att förstärka kyrkans ringa, hyggnadsfonder som ock af 
den oordning och osäkerhet, som tidigare varit rådande, i det 
att alla sträfvat att komma åt de bästa platserna utan erläg
gande af motsvarande afgift 1). För grafvar på kyrkogården 
blefvo, enligt hvad räkenskaperna utvisa, priserna oförändrade, 
men för lägerstäder i kyrkan höjdes de betydligt. Den vanliga 
taxan synes ha varit 24 daler k. m., som betalades för mull
grafvar under gångarna, vid funten, framför koren, vid timklockan 
m. m. För grafvar i nykoret, borgmästarekoret och "det må
lade koret" erlades i regeln 36 daler ; för en graf i S:t Katarina 
kor taxerades år 1 630 30 och för en murad graf i Helga leka
mens kor år 1 632 c. 7 3 daler. För barn var afgiften fortfarande 
hälften. 

Men icke häller denna taxa tillfredsstälde vederbörande. 
Snart nog upprepades de gamla klagomålen öfver den ringa 
uppbörden och de många resterna, hvarför redan år 1637  en 
ny lägerstadsordning emanerade, sannolikt utfärdad af domkapitlet 
i samråd med borgmästare och råd. Den var i sin helhet så 
lydande 2) :  

Ordningh om lägerstäder wid Åbo doomkyrkia snmpt nndra nödiga saker. 

Al ldenstund man förnimmer, att me<l legerstäder i kyrkian oordente
J igit tillgått hafwer, i thet att här inläggies i domkyrkian then ena efter 
then andra oc.:h slett intet gifwa i testamentet till kyrkian, ej heller warder 
fi 1lbörligen betalt för begrafningsrummet i chorena och uthi kyrkian, ther
töre göres thenna efterföljande orclningh : 

1) Tengström, Handlingar VI: 120. 
') Trykt i a. a. VI: 121-1 22. 
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1. Skall gifwas för een omurad graf i kyrkian 8 rdr. 
2. För omurad graf i nogon af chorena 12 rdr. 
3. För eet barn halfparten mindre. 
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4. För een murad graf i kyrkian 20 rdr och seclhan för hwart lij k 
ther inlägges 6 rdr. 

5. För en murad graf i någon af choren 30 rdr och för hwart lijk, 
som ther sedhan insätties 10 rclr. 

6. The fremancle gifwa såsom the medh consistorio, borgmestare 
och senatu ecclesire kunna accordera och lägenheten kan finnas ; ty thenna 
ordningh förstås allenast om gemeena lijk här i stadhen. 

7. Efter dhenna ordningh skola gifwa icke allenast the som härefter 
begrafwas, uthan the som äro inlagde ifrån then tijdhen hon blef giordt 
och emot then stuora oordningen protesterats. 

8. Pä kyrkogärden läggies frij uthan nägre pänningar alla fattiga ; 
men the som nogon rådh hafwa, skola efter sine ämne antingen i testa
mente eller begrafningh än något gifwa. 

9. Studenter och dieknar hafwa sin lägerstadhsplats pä kyrkogården ;  
men willia the hafwa nogon lägerstadh i kyrkian, gifwe såsom andre och 
hafwe ingen rätt att prretendera nogon frijhet om ställen i kyrkian uthan 
betalningh. 

10. Hwilken sigh förmenar hafwa någon frihet med klockor och 
lägerställe antingen i kyrkian eller på kyrkogården, han mä sädant andraga 
för consistorio och stadens förmän, föregifwandes derpå en sedell till oeco
nomum templi. 

11. Ingen graf skall upkastas antingen i kyrkan eller pä kyrko
gården, förr än pänningarnc äro lefrerade för lägerstället efter ordningen 
eller sättas fullan pant ; och ther äganden icke lööser sin pant inom tree 
månaders förlop, skall elen lagligen uppbjudas och efter laga wärdering 
höra kyrkian till. 

12. Skall dödgl'äfwaren icke fördrista sig hwarken i kyrkian eller 
på kyrkogården upkasta någon graf, medh mindre han hafwer kyrkiowärdens 
tillstånd och pänningarne för lägerstället ähro lefwererade ; förbrytaren här
emot böte till 10 rdr, anura gången dubbelt ; kommer han tredie gången 
igen: sätties ifrån em betet. 

13. Skola och dödgräfwarne wara förpliktade, antingen the upkasta 
någon graf in i ky l'ldan eller pä kyrkogärden, att göra rent, icke lämnancles 
efter nägra stenar, bräder eller the dödas ben, som härtill skedt är, 11tan 
bära sådant på sitt rum ; göra the häremot, straffas med fängelse, och ther 
ingen Jydno finnes, sätties ifrän embetet och andra i theras ställe igen. 

14. Kyrkiones pänningar sampt alle andre intrader skola hällas 
oförrychte och icke anwändas till något annat bruk, än doomkyrkiones 
höghnödighe byggning och särschilte tarfwor. Ej heller må några pän
ningar uthlänas uthan samptlige consistorij, borgmästare och räds samtyckie ; 
och den

0 
sådant tillåns tager, gifwer sin handskrift och sättier wiss pant. 

Actum Aboo den 11 februarij 1637. 

Den taxa, som ingick i denna ordning, utgjorde intill 
början af 1670:talet norm för prisens beräknande, dock med 
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de förändringar, som kursen å riksdalern medförde. Undantaga 
vi några oregelbundenheter, för hvilka domkyrkoräkenskaperna 
icke 1äinria närmare · besk�d, ordnade sig prisen under åren " 1 654 
- 1 6 6 1 , då en riksd. an-:ågs motsvara 3 3/4 dal. k. m., sålunda 
att en vanlig mullgraf i kyrkan - såväl på gångarna som under 
läktarena, framför och under bänkarna - kostade 30 samt öpp
ning af en murad graf 22 ½ daler. För begrafning i koren -
af hvilka hög-, kors-, krucifix-, borgmästare- och Brinkalakoren 
pecielt nämnas erlades 3 7 1/� dal. för murad graf och 45 dal. för 

mullgraf. Från 1 6 62 till början af 1 6 70:talet, då en riksdaler 
beräknades till 4 dal. k. m., betalades i sj älfva kyrkan i regeln 
mullgrafvar med 3 2 och murade graf var med 24 dal. Dock 
debiterades stundom för de förra 30 och för de senare 32 daler. 
I koren förekom numera så godt som uteslutande murade grafvar, 
hvilka kostade 40 undantagsvis 45 -48 dal. Från början af 
1670:talet eller åtminstone från 1 6 74 betalades för grafvar i 
kyrkan 36 dal. För graföppningar i koren synes afgiften intill 
år 1 686 ha varit 45 och därefter 60 daler. Grafställen under 
trappan på södra sidan kostade 6 dal. Ute på kyrkogården 
var lägerstadsaf giften den gamla, en daler på södra och en half 
på norra sidan. Half afgift erlades för barn samt för lik, hvilka 
efter jordfästningen bortfördes ur grafven. För dödfödt barns 
nedsättning i kyrkan betalades, enligt kyrkorådets beslut 1 688, 
fjerdedels afgift. Fattiga djäknar och studenter begrofvos gratis 
på kyrkogården i skol tugumullen samt ofta fritt eller för half 
afgift i kyrkan. Fullständig frihet för lägerstadsafgifter åtnjöto 
enligt gammal sed och kungliga resolntioner domkyrkans och 
katedralskolans tjänare för sig själfva och från seklets midt, 
någongång t. o. m. tidigare, för maka och barn. Det första 
lik, som nedlades i nyköpt graf, gick gemenligen fritt. Fattig
dom och åt kyrkan gjorda tjänster berättigade till hel eller half 
eftergift efter föreståndarenes pröfning. 

Ytterligare bidrag till grafafgift kontot inflöto genom för
säljning af familjegrafvar. Enligt 1637 års taxa skulle en mu
rad graf kosta i inköp 30 riksd. i koren och 20 riksd. i sj älfva 
kyrkan. Ett antal köp omnämnas äfven, vid hvilka denna norm 
efterföljdes, men mycket ofta stego afgifterna till betydligt högre 
belopp. Så erlades ( 1 66 7) för Johan Tolpos murade graf n i  
vrån vid källe-korsdörren" 1 00 dal., för Petter Thorvösts graf 
under tornhvalfvet ( 1 660) 200 dal., för Gyllenkrooks graf i 
l\Iunkens kor (1 684) 250 dal . ,  för G-yllenstolpes graf i högkoret 



FAMILJEGRAFVAR. 9å ( 1 6 7 1 ) 150 dal. ,  för Nils Kocks graf vid sakristidörren ( 1 67 1 ) och Billstens graf i borgmästarekoret ( 1 672)  180 dal. , för Jochim "\Vittfooths grafställe under altaret ( 1 692)  400 dal. k. m. o. s. v. ],ör Wittenbergska grafkoret betalades år 165 3  480 d. k. m. och år 1 683, då det, efter att i 30 år ha stått obegagnadt, åter tillföll kyrkan, såldes det till biskop Gezelius för 100 d. s. m. För Wallenstiernska koret erlades år 1687 700 dal. k. m. Med köpmannen Bartold Festingh ingick kyrkorådet år 1 6 78 ett köpekontrakt, hvilket såsom det enda återstående i sitt slag må här in extenso återgifvas 1 ) :  

Pastor och kyrckiones föreståndare i Abo göre här medh witterligit, 
emedan såsom handelzmannen, ehreborne, achtad och wälförståndig Barthold 
Festing haf:r af oss begiärat att köpa sig ett graafställe här i Åbo doom
kyrkia, clet han sielf will opmura låta ; altsä hafwe wij denne hans begiäran 
öf:rlagt och skiäligt funnit honom dherntinnan att wilfahra, och fördenskull 
emoot twäåhundrade fämbtijä dal: r  kopp: r  m: ttz lefwerering till kyrckian 
efter dess egit gifne förslag twonne muldgrafwar bredewijdh hwar andra 
under det wästra fönstret i kors choren belägne, hwilka för många åhr 
sedan till kyrckian äre heemfalne, honom förundt och etfterlåtit. Och eme
llan h:r handelzmannen berörde 250 d:r kopp:r  m:tt richtigt haf:r ehrlagt, 
ty haf:r han tilstånd samma rum att intaga och opmura låta, hwilken 
graaf ehrkiännes för h:r hanclelzmans köpte och lagfängne egendoom, som 
han för sig, sine barn [ och] effterkommande nu och i framtijden oqwald 
skall fåå niuta oeh och possidera. Men widh den hendelsen, att om uthi 
30 ährs tijdh ingen af den slächten dher uthi nedsättes, warder bem:te 
graaE såsom andre mnracle griffter fallen till doomkyrkiari igen . Dock skall 
sam ma graaff näl'maste frenclom först heembiu<las, och dher clhe sådant 
ti lbodh icke wehla wedertaga, kyrckian hafwa tä macht dhem, som skiäligt 
wänle clerföre biuda, samma grnff fö1·sällia ; hwar wijdh ock altijdh böör 
obserweras, att enär således ett graafställe i från slächten till fremmande 
transrJorteras, skohla clhe dödas been, som sig en gäng i samma g1·aaf 
inköpit hafwa, i ntet uthkastas, uthan i sjelfwe g-rafwen l>ijuehällas och pä 
ett christeligit sätt, som det sig häst göra låther, förwaras. The som slij ke 
grnfwar kiöpa, skolila ock hwar gäng grafwen öpnas sig ifrän wanlige 
peng:rs ehrläggiande till kyrckian eij undandraga, doch så att dhet första 
lijket, som uthi en sådan k iöpt murad granf nillsättes, n inter elfter wan
ligheeten lägerstället frij t. Medh så<lane ofwanskrefne wilkor tillägna wij h:r 
hanclelzmannen medh dess familia samme förbem:to gt-aafställe. IJhe stenar, 
som clher pä liggia medh frem mande nampn oppä, beroo under kyrckiones 
disposition, sedan h. handelzmannen sigh medh sinc egne stenar förseclt 
haf:r, etc. etc. 

1) 8e Bidrag V: '27 28. 
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Rätt ofta kunde en rund tid förflyta mellan dödsfallet och 
likbegängelsen. _ I_ veckor, _ ja _i _månader hölls liket då bisatt i 
grafven eller i något af kyrkans förvaringsrum. Sålunda förvarades 
under åren 1 6 7 3 - 75 landshöfding Patrik Ogilwies lik i 5 måna
der, assessor Jägerhorns i öfver 1 1  månader och öfverste Gustaf 
Horns i 1 3  1 1

2 månad. Som ingen tjänst bevilj ades gratis, artade sig 
äfven det.ta bruk till en inkomstkälla för kyrkan. Från medlet 
af seklet beräknades bisättningsafgiften per månad till 3 dal. k. m. 
i grafven, 1 dal. i boden på kyrkogården, 1 1/2 dal. i klock
koret, 4 - 6  dal. i likkammaren. För bisättning i innersta 
sakristian betalades på 1 6 70:talet 3 dal., p å  1680 :talet 6 och 
senare 12 dal. i månaden. 

Någon gång nämnes, att liket stod i kyrkan under predikan, 
hvilket kostade de anhörige 8 daler. 

Till domkyrkans ordinarie revenuer af begrafningar ha vi 
vidare att hänföra afgifterna för klockringning. Taxan för dessa 
var visserligen icke synnerligen hög, men befann sig i ständigt 
stigande, så att den vid seklets slut var flerdubbelt större än 
vid dess början. Enligt den tidigare åberopade lägerstadsord
ningen af år 15 7 8 skulle en ringning med alla klockor kosta 5 
och med söndagsklockorna 3 mark. Denna taxa iakttogs ännu 
år 1 629, då afgiften för en ringning med alla klockor höjdes 
till 1 ½ dal. För ringning med de s. k. små klockorna erlades 
ingen af gift. Åren 1ö36  - 1 6 60 betalades för söndagsklockorna 
såsom förut, men för alla klockorna 3 dal. Ar 1 6 6 1  höjdes 
taxan sålunda, att för småklockorna fordrades 1 6  öre, för sön
dagsklockorna 2 dal. och för alla klockor 4 dal. k. m., alt beräk
nadt för halftirnme. Under seklets två sista årtionden omnäm
nas ringningar med alla klockor, som kostade 1 0 - 1 2  dal. i 
timmen , samt ringning med stora klockan , som betingade sig 2 
daler. Som en del af borgerskapet företagit sig att begrafva 
sina döda utan klockor, stadgade kyrkorådet år 1 688, att äfven i 
sådana fall klockafgift skulle utkräfvas, enär domkyrkan nedlagt 
stora omkostnader på klockorna och dess ekonomi icke tillät 
någon förminskning i de beräknade inkomsterna, något som hvar 
kristen borde "considerera" 1). 

Fria för ringningsafgift till kyrkan voro, enligt k. resol. 
af 1 664 på prästerskapets allmänna besvär, biskopar, gemene 

1) Bidrag V: ö3. 
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präster och kyrkobetjänte. Dock skulle sådan urskilning iakt
tagas, ,, att man brukar en moderation här utinnan af bemälte 
klockor och ringningar, att icke hvar och en lika efterlåtes, 
ut.an proportionaliter som hans vilkor och condition kan lik
mätigt vara" 2). Af gammalt åtnjöto fattiga djäknar samma 
lindring, och år 1645 medgaf magistraten åt fattige studenter 
fri ringning med söndagsklockorna, men ic_ke med stora klockan 3). 
För första ringningen med ny klocka togs vanligen ingen af gift. 
Så heter det i räkenskaperna för 1 6 78 om en students begraf
ning, att ,,efter vår Herre välsignade stora klockan med godt 
ljud, fick han första gången i finska församlingen grati�" .  År 
1 682, då en ny stor klocka åter uprhängts, invigdes den med 
gratisringning för handl. Jochim Wargentin. Gratis ringning 
förekom vidare efter rikets monark och medlemmar af det rege
rande huset. 

Hvarje ringning var beräknad att fortgå en half timme. 
Men härmed nöjde sig i allmänhet icke de sörjande anför
vandterna, om de voro stadda i något så när gynnsamma eko
nomiska förhållanden. Två å tre ringningar hörde till god ord
ning och icke sällan uppgingo ringningarn a till 4 å 5 och där
utöfver. För fältmarskalken Evert Horn ringdes år 1 6 1 6  5 
gånger, för borgmästaren Per Plagman år 1 626 likaledes 5 gån
ger, för grefve Jakob De la Gardies lilla son år 1 G 1 9  6 
gånger, för fru Karin Kurck s. å. 7 ,  för skattmästaren J es
per Mattsson Kruus år 1 622 1 0, för biskop Ericus Erici år 
1 625 1 1  gånger och för Eskil Petrreus år 1 658 1 3  ½ gång. 
För att moderera detta bruk, som förekom öfver hela riket, påbjöd 
regeringen år 1 664, att vid adelsmäns, prä ters och borgares 
begrafningar ringning icke skulle äga rum mer än fyra gånger, 
en halftimme i sender, näml. efter död fallet (själaringning), 
dagen före begrafningen, under jordfästningen och efter dess 
förrättande 3). 

Förutom vid begrafningar förekomma åtm. från seklets midt 
ringningar vid brudfolks vigningar. De kulle, enligt dom
kapitlets beslut år 1 658, ske kl. 1 på söndagen och fortgå en kvart 
timme '). För söndag klockorna betalades då 24 öre, senare 

1 ) Stiernman, Riksdagsbeslut s. 1511 .  2) Rådst. prot. 8 febr. 1645. 3) Stiernman, Commerceföro1·dn. III: 239. 
4) Domkap. prot. 15 okt. 1 658. 



96 DOMKYRKANS EKONOMI. 1 dal. k. m., för alla klockor först 3, senare 4 dal. När vigseln ägde- rum i hemmet och icke i kyrkan , hvilket . var . det vanliga, gafs 2 daler. Mindre i förhållande till nyssnämda inkomster var den revenu domkyrkan hade af af gifterna för dess ,, kläder" - bår-, bänk- och altarkläden - hvilkas användande vid begrafninga.r omnämnes första gången år 1 636 ,  men sannolikt förekom långt tidigare. Det stora bår klädet kostade 10  dal. ; för de mindre klädena erlades 2 -4 daler och för det minsta 4 öre. År 1 6 7 7  nämnas några gamla hårkläden, som kostade 3 öre alnen. För beklädning af 3 mans- och 3 kvinfolksbänkar, som icke sällan förekom vid förnämligare begrafningar, betalades 2 1 
2 dal. För altarets och predikstolens beklädande med svart erlades 8 - 14 dal. Tändes kronljusen , betalades, för en hel krona 3 och för 8 armar 1 1/?. daler k. m. - Ånnu på 1 6 30:talet omnämnes en ringa afgift, en mark, för användandet af pellet, som hölls öfver kistan. Några årtionden tidigare, vid det sextonde seklets utgång, försvinner den icke så obetydliga inkomstkälla kyrkan ägde i bruket att vid begrafningar och kyrkvigsel bära tända vaxljus 3). För nattvardsvinets bekostande plägade domkyrkan åtm. från 1 570:talet uppbära af borgerskapet en årlig afgift under namn af ,,vinpenningar" . I den tidigare citerade förordningen af år 1 578  om kyrkans lägerstäder påbjöds, att borgmästare och råd skulle förse kyrkan med vin såsom bruket var i andra städer. Bland iukomsterna under åren 1 608 - 1 G2 9  upptagas regelbundet vinpengar, vanligen c. 20 dal. om året. År 1 629 samtykte magistraten och borgerskapet, på grund af biskopens fram-8tällning, till att erlägga i vinpengar en gång om året två öre af hvar nattvardsgången person , hvarpå ett antal borgare deputerades att uppbära afgiften. Den synes emellertid ha stött på motstånd hos borgerskapet, och när biskopen år 1 632  gjorde på rådhuset påminnelser om uppbörden , gaf magistraten först till svar, att domkyrkan numera kunde reda sig med sina egna 

8) Bidrag första serien I: 140 - 150. - Till belysande af de inkomster begmfningsafgifterna förskaffade kyrkan, må föl,iande siffror meddelas : Under· räkenskapsåret 1608 inbragte lägerstads-, klock- och pell-afgifterna 1 70 dal�r, år l GO!J 36ö daler, år 1 62i 497 daler, år 1G30 700 daler, år 1 63l 442 daler. Ar 1 654 upptager räkenskapen för lägerstäder, klockor och bårkläden m. m. 947 daler, ir 1660 487, å.r 1663 889. år 1669 90:3, år 1G88 2,040 daler k. m. o. s. v. - Brudfolksringningarna inbragte 16(i2 93 och 1688 70 daler. 



YINPENNINGAR. - .PUNGPEN.NINQ.A.13.. tillgångar, men lofvade sedan att taga saken i öfvervägande. :Möjligt är, att vinpenningarna äfven senare uppburos, ehnrn domkyrkoräkenskaperna icke meddela om dem någon upplysning. År 1 664 inlämnades till regeringen ansökan om rätt för domkyrkan att årligen tnllfritt importera 4 åmar vin, men detta af logs Råsom "betänkligt för exempel och underslef skull" .  Med anledning af den stora branden 1681  utanordnade regeringen medel till uppköp af 2 oxhufvud franskt vin under åren 1 683 och 1 684 1) .  I slntet af 1 620:talet möta vi tvänne nya inkomstkällor, hvilka tillkomma på Isak Rothovii initiativ : håfgången och bänkpenningarna. Håfgången påbjöds af Rothovius vid hans första visitation i för amlingen i oktober 1627  samt utsträktes edermera tiH öfriga kyrkor i stiftet. Som ,,ett förnämligt medel kyrkan till förbättring" skulle den förrättas under alla predikningar både i den svenska och finska församlingen äfvensom vid förnämligare begrafniugar. Vanligen ombesörjdes den af tvänne borgare, hvilka årligen utsågos af magi traten att, såsom det hette, ,,gå med pungen" i sin för a.mling. Visade de sig försumliga i sitt värf, skulle de ersätta skadan af sin egen pung, och lämnade de för någon tid orten , voro de pliktige att förordna andra be kedlige män i sitt ställe. För dem som ägde att inhösta dessa ,,pungpenningar" blefvo de ett besvärligt onus, från hvilket mången löste sig genom en penningegåfva till kyrkan eller genom att, tvärt emot upprepade förbud, lega klockaren eller någon annan i sitt ställe. Men för domkyrkans skrala kassa ntgjorde de ett · högst välkommet tillskott. Visserligen in bragte det första året 1 (i 2 7 icke mera än 7 H daler från den svenska och 20 daler från den finska för amlingen , men redan följande år steg inkomsten till 22H  dal. frän den svenska för amlingen. Genom den kollekt, som påbjöds år 1 GH6 för erhållande af medel till tombyggnaden och som skulle alla högtid -, sön- och apo teldagar uppbäras i båda församlingarna såväl i högmä an som aftonsången, inflöt från juldagen 1 686 t. o. m. 27 april 1 688 i håfvarna 8H7 dal . k. m. Förutom för domkyrkan och dess fattige, för hvilka inkom ten egentligen var afsedd, uppbars ganska ofta kollekt för särskilda andra behof, såsom för fattiga stnden-
1) Biclrag första serien I: G5, 08, 71 , 1 10 ;  IV: 56, 8!, H4, HJ2 ; Leinberg, Pi·äst. besvär s. l W, 1 47 ;  reskript t. lrnmmarkolleginm 27 okt 1 1 $82. 
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ters utrikesresor, för landsflyktiga främlinga1·s underhåll, för ned
brunna .  kyrkors uppbyggande o. �- _d. filantropi ka ändamål 1) . 

Bänk- eller stolpen·ninga�na nämnas första · gången under 
räkenskapsåret 1632 , då de inbragte c. 300 daler. Någon gång 
tillsattes för deras uppbörd särskilda deputerade, men i regeln 
erlades de till ekonomen. I en förordning af år 1 637  angående 
bänkrnmmen , till hvilken vi framdeles skola. återkomma, bestämdes 
att hvarje plats skulle kosta 5 dal. k. m. År 1 660 beslöt 
kapitlet, att de främsta stolrummen skulle erläggas 2 rdr, för 
de därpå följande 1 1

/2 rdr och för de nedersta 1 daler s. m. 
Den bänkfördelning, som värkstäldes efter 1681  års brand, hade 
i april 1 685 tillfört domkyrkans kassa från finska församlingen 
en inkomst af 977  daler k. m. och 1 689 inkom från samma 
församling 323 dal. k. m. Afgiften för en bänkplats på kvin
folkssidan utgjorde vid samma tid i svenska församlingen 6 
dal. k. m. 2). 

En tillfällig inkomstkälla, som någon gång kunde tillföra 
kassan rätt kännbara bidrag, utgjordes af böter för vissa brott, 
särskildt förseelser mot sedligheten. Hade fästefolk legat när 
hvarandra innan den lofliga tiden var inne, hade maken eller 
makan "hvispat äktenskapet" , hade lönskaläge upptäkts och 
oäkta barn framfödts, kunde den skyldige befria sig från kyrko-

1) Lagus, Circ. bref I: li9 ; .Bidrag, första ser. I: 1 10, 120, 122, 1 24; rådst. 
prot. �8 apr. 1638, 1 1  jan. 16u4, 31 jan. 1670, 1 mars rnsö, !j juli 1601, 22 dec. 
1692 m. fl. st.; specifikation på kollekten 1686-88, numera förvarad i stats
ark. År 167 1  beviljade domkapitlet en söndagskollekt från finska försam
lingen åt en kvinna, som skulle resa till Österbotten ,,och söka bot för ormen, 
som i henne skall krupit". (Åbo Tidn. 1772, N:o 12). År 1688 beslöt kyrko
rådet, ,,det i båda församlingarna kolligeras med tvänne par håfvor penningar, 
då någon kollekt af hämtas, eller på högtidsdagarna, som falla på någon sön
dag; med första hofvarne kolligeras till hospitalet och med de andre 2 håfvor 
åt kyrkones fattige". (Bidrag V: 63). - År Hi32 dömdes Lars Borgare att 
ersätta den skada han vållat kyrkan genom att egensinnigt motsätta sig 
kapitlets och magistratens tillsii.gelse att nnmgå med pungen'' i svenska för
samlingen. Märkligt nog uppgafs vid detta tillfälle, att detta bruk varit ,,af 
ålder sedvanligt". Någon tidigare up1-)gift om håfgåugen anträffas emellertid 
icke i räkenskaperna. (Bidrag IV: 87 -88). 

11) Bidrag fö1·sta ser. I: 124 ;  tlomk. räkensk. i verifik. bok 1688 ; rådst. 
pl'ot. 21 juni 1637 ; domk. prot. ·25 jan. rnso. Synbarligen berättigade dessa 
af gifter till platsernas begagnande under lifstiden, såframt icke en restauration 
af bänkarna gjorde en ny uttaxering nödvändig. Vid 1 700:talets midt och 
under dess senare hälft erlades i årlig af gift i finska församlingen 18 öre k. m. 
för platset· vid stora gången och i några kor ; vid lilla gången och i sämre 
kor kostade en plats 1 2  och !I öre. I svenska församlingen voro r�sp. afgifter 
1 daler, �4 öre och rn öre. (Handl. ang. domkyrkan i St. A.). 
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plikt samt skam- eller horpallen genom plikter till kyrkan. Före 
1 686  års kyrkoordning varierade afgifterna_ vanligen mellan B 
och H daler k. m. ; i kyrkoordningen fixerades de till G daler. 
För svårare brott, vare sig de rörde sedlighet eller annat, upp
gingo böterna be.tydligt högre. Så betalade en person år 1630 
i manslagsböter 100 <lal. k. m. När Henrik Patur år 1 656  
blef förvunnen till att ha  vållat den· stora branden, förskonades 
han för vidare straff med 50 dal .  s. m. böter till domkyrkan. 
År 1 685 betalade köpmannen Johan Rancken 600 daler ,,pro 
temerario litigio", antagligen för den s. 47 berörda installa
tionen i hospitalskyrkan ; 168 7 betalades samma summma af en 
Gabriel Valentinsson, år 1 688 450 dal. af grefve Gustaf Lejon
hufvud, som utan konungens tillstånd äktat sin kusin o. s. v. 1). 

'fill kyrkans tillfälliga inkomster kunna vi vidare räkna den 
extra förtjänst föreståndarene beredde kassan genom att under 
goda år utgifva åt enskilda personer penningelån, vanligen mot 
8 ¼ ränta och mot hypotek af guld- eller silfverpjeser. Ånnu 
oftare förekom, att kyrkans lösören, såsom mässhakar, hårkläden 
och altarprydnader, utlånades ruot kontant ersättning till den 
närmaste omnäjdens kyrkor. Ansågos de öfverflödiga eller altför 
tarfliga för sitt ändamål, blefvo de vanligen försålda 2). 

Sist må den rika inkomstkälla nämnas, som domkyrkan ägde 
i den allmänna offervilligheten. Denna visade sig dels i testa
menten efter aflidne, dels i frivilliga gåfvor, hvilka inflöto gan
ska ofta, men isynnerhet när domkyrkan utsatts för vådeld eller 
efter en längre tids vanvård erfordrade större reparationer än 
de vanliga inkomsterna medgåfvo. Vid sådana tillfällen var 
borgerskapet skyldigt att med dagsvärken och arbetsmaterial gå 
kyrkans vårdare till handa. Men dessutom var det vanligt att 
genom allmänna sammanskott förstärka byggnadsfonderna, hvar
jämte förmögnare personer visade sin nitälskan genom att på 
egen bekostnad införskrifva "kostsamma kyrkoprydnader, såsom 

1) Domk. räk. i verifik. bok 1688. Ofta nämnes , att herskapsfolk på 
sådant sätt befriat sina nutrices från skampallen. 

2) Så såldes år 1610 tre förgylda mässkalkar med paten om resp. 34, 
23 och 31 lod till Lochteå, Pargas och Urdiala kyrkor ; år 1614 en kalk med paten 
åt Jakob De la Gardie o.  s .  v. Efter klockgjutningen på 1680:talet såldes år 
1 mm 24 L� af det öfverblifna tennet åt Erland Kanngjutare för 607 dal. k. m 
År 1675 medgaf kyrkorådet, att ljuskronorna fingo utlånas i staden mot 1 
dal. s. m. Stundom nämnes uthyrning af kyrkans källare. (Bidrag I: 72, 73, 
78. 79 V: 51 26 ; domk. räk. i, verifik.bok 1688). 
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orgel, predikstol, lju kronor m. m. I detta hän eende föregingo 
många medlemmar af tadens köpmannakår med lysande exempel 
af · offervillighet; och · andra, hvilka ·icke· kunde täfla med - dem, 
antecknade i kollekt- eller stamböckerna det lilla de, ofta under 
egen nöd, kunde umbära. Ofta inströmmade då äfven gåfvor 
från land orten och i ynnerhet visade de medlemmar af rikets 
ari tokrati, hvilka voro bosatta i Finland eller där ägde gods, 
att intresset för domkyrkans återupprättande träkte sig bortom 
Åbo stads tullportar. I den stambok, som i slutet af 1 620:talet 
utsändes för in amlande af bidrag till kyrkans reparation, an
tecknade 1 ,776  dal�r, 39 t:r kalk och en lju krona. Genom 
,,klockboken", som cirkulerade år 1 6 3 3, inflöt 1 ,550 daler 1). 

r 1 6 14 känkte fältherren Jakob De la Gardie till kyrkan 
100 dal., fältmar kalken Gustaf Horn år l ö 3 ö  850 d. k. m. , 
fru Kristina Brahe, Åke Totts enka, år 16  7 9 ettusen daler, rytt
mästaren Bock år 1 6 9 1  100 t:r råg o. s. v. År 1 657  anmälde 
rådmannen Ander Lindula, att han ville låta på sin bekostnad 
omgjuta de två söndagsklockorna. Efter branden 1 681  förärade 
Bartold Fe tingh en ny dopfunt, Petter Thorvö t en predik tol, 
Arvid Horn och Nils Kock två orgor. Rika bidrag inflöto 
genom den allmänna insamling, som vid samma tid med veder
börligt till tånd företog i hela riket. I den stambok, som 
kringförde i ]"'inland af prä tmannen Mathias "\Vezander, anteck
nades c. 1 ,800 dal. k. m. 2). I verige uppbar kyrkorådets ut
sände ombud Bertil Letzle genom tvänne stamböcker och kol
lekter i kyrkorna penningar, mä . ·kläder, spanrnål och bräden 
till ett värde af 15 a 1 G tusen dal. k. m. 3). Mest bidrogo 
stift täderna. Så inflöt genom kollekt i Göteborg 950, i Skara 
ö 60 och i Wexiö 436 daler. Domkapitlet i Uppsala tecknade 
för egen del och för domkyrkans räkning 1 �O dal., kapitlet i 
Linköping 200, i :-1trängnäs 70, i Stockholm 200 dal . ,  kyr
korna i sistnämda stad 430, consi torium academicum i Uppsala 
1 20 daler k. m. o. s. v. 

1) Bidrag första serien I: 110- 1 1 1 1 12ö. 
2) ,,Änteckning på de penningar, som med stamboken af' Viborgs och Åbo stift till Åbo domkyrkas reparation a:o 1 682 colligerat är", numera förvarad i stat arkivet. 
8) Uppgifterna äro olika. I maj 1684 beräknade� summan enligt Letzles egenhändiga specifikation till 15,U75 dal. k. m. hvaraf ännu c. 8,400 daler återstodo att klarera. Letzle invecklades sedermera, med anledning af sin uppbörd, i en långvarig process, 80m pågick �nnll år 1 714. Vidlyftiga handlingar i·ör�nde ct.enna sak i statsarkivet 
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Till de summor, som sålunda inflöto genom vädjan till den 
enskilda offervilligheten, fogade regeringen för sin del en ansen
ling skänk. I resolution af den 1 6  juli 1 681  medgaf konung 
Carl XI, att den kontribution, som enligt senaste riksdags beslut 
borde erläggas af prästerskapet i Åbo, Helsingfors och Viborg 
län för åren 1 681 - 1 682, skulle - med undantag af kepps
hjälpen, men med tillägg af restantierna af 1678  års kontribu
tion - tillfalla domkyrkans nybyggnadsfonder. Följande år 
anslogs det österbottniska präster kapets kontribution för året 
till samma ändamål. Enligt uppgjorda beräkningar väntade 
man sig från de tre ydliga länen en inkomst af c. 6 ,500 daler 
s. m., hvaraf under åren 1 68 1 - 1 684 uppburos 4,550 dal. 
[== 1 3,650 d. k. m.] 1 ). Senare räkenskaper, som granskades i 
kyrkorådet år 1 689,  upptogo hela den till nämda tid värk
stälda · uppbörden till c. 1 8,800 daler k. m. l!). 

* 

Om kyrkans utgifter kunna vi fatta oss kort . De voro 
för många och för mångskiftande för att kunna närmare speci
ficera . I allmänhet lefde man så att säga för dagen. Det 
mesta af de några tusen daler, som årligen plägade inflyta, åtgick 
till kyrkobyggnadernas och kyrkolösörenas underhåll samt till 
betjäntes aflöning. Ständigt presenterades räkningar af handt
värkare, som arbetat i kyrkans tjänst i veckor eller månader, 
af köpmän, som levererat arbetsmaterial för reparationerna, mjöl 
och kol till oblaterna eller några oxhufvud franskt vin till altar
bordet. Nu och då nttogos några hundra daler eller ännu mera 
för reparationer i biskopsgården eller i katedralskolan. När bisko
pen och domkapitlets representanter begåfvo sig till herredagen , 
för ågos de med respengar nr domkyrkokassan . När spögnbben 
eller hackinen slitit ut sina söndagskläder, skulle han föri--es metl 
ny mundering ; när djäknarne blåst sina basuner sönder, begärde 
de nya o. s. v. 

Någon bestämd budget upprättades icke förr än domkyrko
staten af den 20 september 1 696 emanerade 3J. I denna npp-

1) Handl. rör. domkyrkan i St. A. Reskr. t. domkap. i Åbo 20 juli lföl 
och t. kammarkollegium 27 okt. 1682 i Saml. äldre eccles. handl. tom I i domk. 
arkivet i Åbo. 

2) Inclusive de belopp, som kassören ännu hnde att klarera. HanJl. 
rör. domk. i St. A., bundt ,,Räkningar öfver µre:sterskapets Leviljade kontri
bntioner till Åbo domkyrkas 1·eparationu . 

8) Domkapitelsarkivet i Åbo, Kon.gl. bref tom. I: 75H-7u l .  



DOMKYRKAN S EKONOMI. togos på inkomstsidan såsom ordinarie tillgångar 220 t:r domkyrkospanmål samt 48 t:r spanmål och 54 dal. s. m. af lands.räntorna för - ekonomens •afl.öning. · Som · extraordinarie · och till sitt belopp oberäkneliga inkomster upptogos lösen för bänkar och grafvar, begrafuings- och bisättningsomkostnader, föräringar, pung- och sakörespenningar samt intressen ,,förutan flere räntor, som domkyrkan tillhöra eller tillfalla kunua". De löpande utgifterna faststäldes till följande belopp : 
Domkyrkans stat 1 696. 

Oeconomus templi af K. M:ts landsräntor penningar 54: - : -48 t:r spanm. 1 08: - :  -
af domkyrko medel i hushyra Notarien vid domkapitlet Organisten Cantor 2 t:r spanm. Klockställaren penningar 4 t:r spanm. Consistorii pedellen penningar 4 t:r spanm. Kyrkovaktaren 4 t:r spanm. Orgeltramparen 4 t:r spanm. 

Vln oblater . ljus . 1 jusarmars och kronor rengörande kläders tvätt . olja till klockorna läder " " papper . clomkapi tle t till papper, bläck, vax 

100, -= 

- 1  I �6: 2 1 : � 2 78 . . . 100 100 4: 1 6 : - 4 
10 : - : -

�: - : - r n  
6 :  2 1 :  8 9 · _ .  __ I 1 5  
9 ·  - · - 9 9: - : - u 

1 3 3  l 1 0  6 0  
4 

2 
6 

· I 8 
1 1  o. lack . 1 30 Summa 1 800 l 

2 1  8 
16  

2 1  � 

10  rn 

16 8 
29  8 



DOMl<:YRKA 8 8TAT 1 60Ö. 

Hvad som blef öfver af inkomsterna, sedan förestående behof 
blifvit fylda, skulle användas till domkyrkans och biskop husets 
underhåll samt till förefintliga skulders afbetalning. Dock sknlle 
biskopen själf bekosta i sitt hus ,,sådana sm å reparationer, Rom 
förorsakas af folkets eget förvållande, hvilka husen bebo". In
träffade så lyckliga tider, att inga större reparationer kräfdes, 
sknlle öfverskottet kapitaliseras samt efter landshöfdingen och 
domkapitlets bepröfvande utlånas till ,, äkert folk på intresse 
emot god och säker pant". 



VII. 

G u dstjänsten. 

�@ idegä.re1erna voro i båda församlingarna tvilmne :  morgongudstjänsten och aftonsången. Enligt allmän plägsed i landets kyrkor hade den förra bort vidtaga klockan 
___ J åtta, t.idtals kl. Rju, men i följd af de många andaktRtunderna, hvilka alla skulle förrättas i domkyrkan, måste Habbatens :firande begynna ett par timmar tidigare. Redan kl. fyra på morgonen ljöd klockornas första maning och en timme Renare skedde sammanringningen till den finska gud tjänsten, som torde fortgått till sju. Efter särskilda kyrkliga förrättningar, såsom dop och begrafning, vidtog den svenska högmässan omkr. kl. åtta, måhända tidtals redan kl. :--ju, i hvilket. fall de nämda förrättn ingarna eftergingo gudstjänsten . Under peståret 1 6G7  framskötos tiderna något, så att den finska högmä san började kl. sex och den svenska kl. nio 1 

).  Denna ordning upphörde ren.an 
1) Till den finska högmässan skulle första ringningen ske kl. 5 och sammanringningen kl. 6, till den svenska skulle ringas kl. 8 och ll. Således har jag ansett mig böra tolka följande dunkla stadgande i Åbo domkap . prot. för den �i nov. luo, : ,,Skall ringas 1 gång 5 om söndagal'lla i finskan, :-;amman ö slår, 1 gång i högmässan, 1 /2 gång 8 samman 1 

2 gången 9 i svenskan, med aftonsångerna som vant är�1
• En annan tolkning, som icke synes mig trolig, vore den, att finsk ottesång skulle vidtaga kl 5, finsk högmll.ssa kl. 6, svensk ottesång kl. 8 och svensk högmässa kl. 9. - Att den finska gudstjän ten, åtminstone före år 1657, vidtog kl. 5 på morg. synes mig framgå af nu och då förekommande uppgifter om att den första morgonringningen skedde kl. J samt af skildringen om 16ö6 års brand, som skall ha begynt mellan 5 och 6 pn morgonen medan den finska gudstjänsten pågick i domkyrkan (jmfr tom I: l � l  
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följande år, då det heter, att de första ringningarna utfördes 
kl. fyra och fem. På förnämligare hälgdagar tillkom ottesången, 
som väl firades i samband med högmä san. l\'Ien omöjligt torde 
det blifvit att oftare följa 1 686 års kyrkoordnings bud, att i 
<le större städerni:li otte ång skulle hållas kl. 5 och högmäs. a 
kl. 8 1). 

Aftonsångerna voro likaledes tvänne. År 1 628 stadgade 
Rothovius, att den finska skulle begynna tre kvart på tolf samt 
vara "med sång och alt" ändad en kvart före tu. Därpå skulle 
ringas till den svenska aftonsången, som var bestämd att fortgå 
till något öfver tre. År 1 6 50 heter det, att första ringningen 
t,ill aftongudstjänsten företogs jul-, påsk- och pingstdagarna 
kl. 1 p. d. Samma timslag utsattes i K. 0. 1 686 och samman
ringningen bestämdes till half två. 

Huru det nu än må ha varit bestäldt med tiden och stunden 
för de olika gudstjänsterna, på den utsatta timmen skulle alla 
låta sig finna på sina platser i kyrkan samt begynna sin guds
tjänst med innerlig bön till Gud den allrahögste. Förekom 
barndop, vigsel eller begra.fning, skulle dessa i god tid undan
stökas, så att de icke inkräktade på tidegärden. H vilken som 
förfallolöst uteblef från kyrkan, traffades af Rothovius första 
och andra resan med böter, men tredje gången med uppenbar 
skrift. Den som infann sig, sedan gud tjänsten börjat, skulle 
enligt Gezelii commonitiones ,,skämmas därför" ,  men enligt Ro
thovii constitutiones och 1 687 års stadga om sabbatsbrott straffas 
med penningeböter. Vid ankomsten skulle alla vara "jejuni, 
nyktre och bekvämlige till att utföra sin gudstjänst". Den som 
ätit eller <l.ruckit, innan han gick i kyrkan, pliktfäldes af Rotho
vins till 1 daler. Den som stälde till oljud, träta eller lag -
mål i kyrkan ellei: på kyrkovägen hemföll både under värld ligt 
och kyrkligt straff ; han skulle uteslutas ur församlingen tills 
han nppenbarligen bekänt sin synd samt lofvat bot och bättring. 
Vid hot af straff var lika.ledes förbjudet att under gudstjänsten 
" löpa af och an" i kyrkan, att promenera ute på kyrkogården, 
,, tagandes sig där sedan fåfängt tal före, lek eller annat" , samt 
att utan giltig anledning aflägsna sig, innan förrättningen var 

1) Redan Rothovius hade i sina constitutiones förklarat, att ,,emedan 
här i Åbo är folk af tvänne åtskilliga tungomål och dock icke mer än en 
kyrka, därför skall hvar söndag och hälgdag hållas fyra prediko1· i domkyrkan etc. tt Lagus, Circ. bref I: 6-1. 

14 
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öfver. Vettvillingar och Rkrikiga barn skulle bortföras samt 
sofvancle väckas af kyrkoväktaren , som dessutom skulle se till 
att hundar "och aiuiat' slikt, som kan inkomma" ,  icke störde 
gudstjänsten 1 ). 

Sedan sammanringningen ändats och en psalm blifvit sjun
gen , vidtog mässan . Lång tid hade icke förflntit sedan denna 
utgjorde den viktiga te delen af gudstjän ten, och ännu ett godt 
stycke in på 1 600:talet fnnnos i Åbo borgare, hvilka i denna 
ville inlägga större betydelse än den lnterska kyrkan tillmätte 
densamma. I sina constitutiones för Åbo sta.dgade Rothovius, att 
förrättningen sku1 le utföras vid stora altaret af endast en präst, 
utom vid stora fester och solenniteter. Åfven vid nattvardens 
utdelande kunde en präst komma till hjälp, meu utan mäss
kläder 2) .  

Mäs an började meJ yndabekännel en , Rom oförändrad bibe
hållit sig till senaste tid. Efter några psalmer följde episteln 
och evangeliet, om hvilka Rothovius stadgade, att de skulle 
sjungas för altaret, häri afvikande från handboken, som medgaf, 
att de äfven kunde uppläsas. I K. 0. 1 686 bestämdes angående 
denna sak, att epi teln och evangelium skulle sjungas i hög
mässan, synnerligen när nattvard gång förekom. Därefter följde 
trosbekännelsen , vid hvart,; uppläsande prästen tilläts välja mellan 
den apo toli ka, den nicenska och den Iuterska. År 1 6 5 9  stad
gade domkapitlet jämte kyrkorådet i Åbo, att symbolnm nicaenum 
skulle sj tmgas på stora högtider och apostladagar samt stundom 
om söndagarna 3). År 1 6 93 uteslöts ur handboken den aposto
liska trosbekännelsen och om de två andra be tämde , att de 
nödvändigt skulle sjungas samt att symbolmn nicaenum skulle 
väljas på högtids- och stora bönedagar. I öfrigt ägde präster kapet 
att ställa sig till efterrättelse den ven ka mässordningen af år 
1 5 3 1 ,  som i reviderad form intogs först i 1 6 1 4  och sedermera 

1) Lagus, Circ. bref' I: m, 1 34, 142, 143, 222 ; Stiemman I V: 999 ; Kyrko
ordningar s. II: 84-35. Om kyrkohundarna förmenade K. 0. 1571, att de 
noga betaget icke alls borde fördragas i kyrkan ,,för främmande nationers 
förargelse och förtal skull, item för den slemma art och otukt dem följer, att de där snarast skämma och väta, som bäst är tillpyntadt både vid altaret 
och annorstädesu . Vid biskopsvisitationen i Åbo å1· 1G5U öfverenskom man om 
att placera dragarene vid kyrkodörrarna för att bortjaga hunda1·ne. 

2) Lagus a. a. I: ö5-66. 
3) Domkap. prot. 13 okt. 1659. 
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i 1B93  års kyrkohandbok och i sina väsentligaste hufvuddrag 
bibehållit sig till den dag som är 1 ) .  

Mässkrud af gyllendnk, bärande årtalet 1662, friherrliga Kurckska vapnet 
samt initialerna C K F D T L. Förärad till domkyrkan af Kristina 

Horn, enka l :sta gången efter Torsten Stålhandske, 2:drR gången 
efter ,Jöns Kurck, friherre till Lempälä. 

1 ) Baelter, Kyrckoceremonierna s. 333-342 ; Lagus 1: 66, 74, 138. 
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För predikan skulle en klockotimme vara laga tid, ,, ty -
förmenade K. 0. 1 57 1  - hvar man gör det för mycket långt, 
så att . folket begynner ledas vid, · följer dar föga frukt med''. 
Samma åsigt uttalade Rothovius i sina constitutiones. K. 0. 1 686 
anslog för ottesångspredikan en half timme samt för högmässopre
dikan en timme utom under den kallare årstiden, då en för
kortning af predikotiden borde ske. Under större hälger, då 
texten gaf anledning till vidlyftigare betraktelser och några böner 
tillkommo, torde det dock icke varit alldeles ovanligt att det 
bestämda tidsmått öfverskreds, som angafs af det på predik tolen 
stående timglaset. Utan långa förberedelser skulle predikanten 
skrida till sin uppgift för dagen samt utan omsvep och excur
sioner behandla den föreliggande texten. Rothovius tillrådde 
prästerna att ,,pro introitu icke stå och vagera hit och dit, 
utan straxt de komma på predikstolen utan något företal upp
läsa morgonbönen och med fader vår besluta" .  Vid textens för
klaring skulle de ,,afstå med sina speciosis och longis petitis 
exordiis, författandes hela texten uti en kort summa, förandes 
den till något visst hufvudstycke in catechismo" .  Predikan skulle 
vidare grunda sig på den heliga skrift och goda kommentatorer, 
och icke på ,,egna drömmar", hvarför predikanten icke skulle 
,,hålla sig för god till att uppläsa för folket härliga böne
former, som af lärde män äro komponerade" . På apo tladagar 
skulle ,,legenda apo tolica framföras ibland locos communes in 
cursu concionis på bekvämligt rum".  Ur kyrko historien fingo 
inga ,,contradictoria de apostolis" införa , ,,utan blifva mest vid 
scripturam och enahanda mening" 1). Gezelius d. ä. tillstyrkte 
prästerne att, sedan de enfaldeligen och med tydeliga ord expli
cerat texten samt i korthet rekapitulerat det agda, stiga netl 
från predik tolen samt använda en kvart timme till att ,,mera 
med ljufliga än hårda ord" förhöra de enfaldige för att erfara, 
hvad de inhämtat 2). Åfven i K. 0. 1 686 kap. 2 förmanade 
predikanterne allvarligen att såvidt möjligt ställa sig på sina 
vhörares ståndpunkt, att icke mycket beröra höga och djupsin
niga lärostycken och kätterska villfarelser, att icke bruka fåfänga 
fabler, dåraktiga spörsmål, otjänliga och mörka liknelser eller 
sådant tal, som snarare väkte hos åhörarene löje och gäckeri än 
andakt, utan "in summa uti försiktig enfaldighet och ren lärdom 

1) Lagus I: 78, 76, 138. 
:l) Lagus I; nt. 
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med gudfruktigt och ostraffligt lefverne, exempel och efterdöme 
sine åhörare föregå och på salighetens väg föra och led�aga" .  
Enligt kyrkohandboken skulle predikan afslutas med aflösning, 
tacksägelse och bön, hvarvid, när så ansågs tjänligt, litanian 
skulle uppläsas. Sist följde lysningar och allmänna kungörelser 1). 

Så fria från onödiga utläggningar och s-tötande uttryck, som 
nämda föreskrifter angåfvo, voro predikningarna dock icke. Enligt 
hvad i Åbo domkyrka hållna och till våra dagar bevarade pre-

Ljusstake af silf'ver med årtalet 1654. Förvaras i domkyrkan. 

tlikningar utvisa, tilläto sig predikanterna ofta nog vidtgående 
utflykter från det föreljggande ämnet, hvarjämte de icke sällan 
brillerade med homiletiska kunskaper, som torde lämnat de flesta 
åhörare tämligen oberörda. Mycket flitigt citerades i prediknin
garna bibelspråk jämte uttalanden af reformatorerna och kyrko
fäderna. Med förkärlek gingo predikanterna tillbaka till hän
delser och förhållanden ibland Israels tolf stammar och andra 

1) Brelter s. 0--13 följ . 
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med dem samtida orientaliska folk, hvilkas öden framstäldes till 
varning och exempel. Det slår mot oss en fläkt af gammal
testamentlig anda från dessa predikningar, i hvilka ·de judiska 
patriarkerna och profeterna nämnas lika ofta som Kristus och 
hans apostlar ; i hvilka Dianas tempel i Efesus - hvarpå Asien 
arbetade i tvänne århundraden - framhålles såsom bevis på hed
n.ingarnes fromhet, medan Åbo borgare klandras för deras trög
het vid domkyrkans återupprättande ; i hvilka papisterna jäm
föras med Nebukadnezars kaldeer, den luterska församlingen i 
Åbo med det ogudaktiga följet i Sodom och Gomorrha 1 J. På 
samma gång öfverraskas vi af predikanternas didaktiska ifver 
samt innehållets blandning af profant och heligt. Så citerar 
biskop Ericus Firici i sin postilla antika författare, såsom Plinius, 
Livius, Cicero, Homerus och Aristoteles, jämte Chrysostomus och 
Aeneas Silvius ; vid skildringen af Kristi offerdöd omnämner 
han Marcus Curtii, Orestes' och Pylades' själfuppoffringar ; på 
tal om en kristens begrafning begagnar han sig af tillfället att 
förtälja om begrafningssättet hos epikureer och andra hedningar, 
hos massageter och hyrkaner. Vi möta vidare i postillan anek
doter om storkonungen Kambyses och farao Psammenit, biogra
fiska notiser om Julius Coosar och hans slägt jämte namnen på 
hans mördare ; att efter dessa Xerxes och Alexander Magnus 
omtalas, faller sig helt naturligt, och när någon gång förklaringar 
öfver företeelserna i naturen, i rymden såväl som på jorden, 
anknytas till bibelorden, är icke häller detta mera än en enkel 
gärd af rättvisa åt naturvetenskaperna 2). 

Vid valet af uttryckssätt fick ofta nog innehållets allvar 
ursäkta hvad som brast i afseende å formens förfining. livad 
biskop Rothovius i den vägen kunde tillåta sig, har tidigare an
tydts. Som ytterligare exempel på den predikoton, som kunde 
an lås, må ännu ett par uttalanden från hans predikningar anföras. 

I en af de tjugu predikningar Rothovins höll öfver profeten 
,Teremias och i hvilka han karpt gisslade borger kapets synder 
och laster, yttrade han bl. a. : ,,Här fullbordas hos oss alla dagar 

1) Rothovius, Then christeligha läran om een sanskyllig boot och bättring -- - vthaff Hieremire klagowijso1· i tiu.:.;o predikningar författat; Några christeliga boot predikningar m. fl. arbeten. :i) Postilla eli ulgo toimitus etc. I: 33. lO!J-1 10, 5:.!2-533, 973 -974 ; II, 69, 4-18-4ö0, S<fö m fi. st. Jmfr H. Råbergh, Den evang. predikoverksamhetens grundläggning o. utveckling i Finla:::id s. 34. 



PREDIKAN. 1 1 1  J e.sn Kristi profetia om de  människor, som i yttersta dagarna lefva : de <lär fast l ike äro de sodomiter uti syndene och obotfärdigheten . Ty såsom Sodorn öfverflö_dig var i ätande, drickande girighet, uti köpande och säljande, bedrägeri, falskhet, olydnad, spotskhet och skamlig lust, altså felar intet i denna dag hos våra åhörare, och det som allra värst är : här äro få som låta gå sig till sinnes att de synda, lyda inga förmaningar, akta inga råd ; ja här finnes en sådan olydnad och skamlöshet hos en part, att när man vocerar dem och vill rätta dem, så göra de icke konsistorio eller Gudi själf den ära, att de komma tillstädes och låta sig rätta, utan gifva spotske ord, så att om öfverheten icke vore, då skulle man finna större förakt hos en part än den helge Lot fann uti Sodom" .  En allmän bönedag i maj 1 633 betecknade Ljusarm af silfver. Förärad till domkyrkan Rothovius seden att spisa år 1654 af Brigitta Horn. före kyrko gången såsom ,,svinaväsende och hnudalefverne", hvilket måste utrotas. De hvilka gjorde sig skyldiga därtill, de hade hos Paulum sin dom : de voro fiender till Kristi kors, ,,hvilkas ända är till förtappelse, deras buk deras Gud, deras ära till skam, de där akta, hvad jordene tillhörer" .  Ville prästerne rensa detta ,,Angire stabulum", fingo de till svar, att folket ville blifva vid sina gamla oseder. ,,Sannerligen - fortsatte bi kopen - goda värk och barmhertighet gärningar äro hos en part så förgätna, likasom Gud aldrig befalt något godt göras. Munkristna, krymtare, skräppare, skrytare ock odugliga människor hafva så tagit öfverhanden, att man finner få rätta kristna, som bevisa med lefverne och gärningarna, att de K-risto tillhöra" o. s. v. 1). 

1) ,,Een christeligh predikan", hållen i Abo på den stora allmänneliga bönedagen 20 maj 1633. 
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.Hvad stiftets öfverherde tillät sig, trodde sig äfven en och 
annan lägre predikant kunna vedervåga. År 1 G48 förevitade 
en aftonsångspredikarit Henricus Ekman · borgmästare och råd för 
att de kommo npp ,,fulle och druckne som suggor" samt stulo 
lönen från öfverheten. Han straffades af domkapitlet med sus
pension från ämbetet samt varnades att ,,predika och straffa in 
genere" ,  men icke yttra sig ,, så specialiter" 1). Ar 1675 besvä
rade sig rector magnificns Jakob Flachsenius öfver att han blif
vit ,,snubbad och filsad såsom en mi sgärningsman" af svenske 
kapellanen Anders Prytz, när han en gång af sina ämbet göro
mål förhindrades att inställa sig i rättan tid till en bönestund. 
Afven Prytz varnade att vara för igtigare och moderatare i sina 
uttryck 2). Felet låg egentligen däri, att både Ekman och Prytz 
gingo till personligheter och icke, såsom t. ex. Rothovius, förstodo 
att tala om ,,en part". 

En betydande del af tidegärden var anslagen åt p alm
sången ,  som tidt och ofta utgjorde föremål för de kyrkliga myn
digheternas omsorg. Dock hade sången numera förlorat den 
dominerande ställning, den för ännu icke så lång tid tillbaka 
intagit inom kulten, och äfven i afseende å sin språkliga gestalt 
hade den undergått en stor förändring. De latinska sångerna 
hade en efter annan tonat bort och efterträdts af p almer på 
modersmålet. K. 0. 1 57 1  påbjöd ännu , att en del psalmer skulle 
sj nngas på latin både i ottesången och i högmässan, isynnerhet 
på de stora hälgdagarna, men bruket aftog sedan altmer och 
förbjöds redan i kyrkohandboken af 1 6 14. För den svenska 
gudstjänstens behof utkom år 1 585 en fullständig psalmbok, som 
under följaude århundrade utgick i flera förbättrade upplagor. 
En ny och reviderad psalmbok godkändes af prästerskapet på 
rik dagen 1 69 3  och utkom följande år på trycket. Den första 
finska psalmboken utgafs omkr. år 1 G80. Men den latinska sången 
försvann dock icke allestädes. På flera orter i riket fortfor ännu 
ett stycke in pä 1 600:talet seden att på de s. k. vigihe, d. v. s. 
aftnarna före hälgdagarna, låta skoldjäknarne sjunga sina latinska 
sånger 3). I Åbo tolererades ännu i medlet af seklet de latin�a 
ångerna under söndagsgud tjänsten och stundom hördes, åtmin

stone i den svenska tidegärden , tyska_ p almer. I sina år 1 628 

1) Åbo 'l'idn. 179:2 n:o 23. 
2) :, 1703 n:o 30. 
3) Boolter s. 373. 
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utgifna constitutiones befalde Rothovius, att det "myckna latinska sjungande" ,  som ännu förekom i den finska ottesången framdeles skulle afl.äggas 1). Under peståret 1656 bjöd Eskil Petroous, att inga tyska diskantstycken skulle sjungas, utan endast latinska, ven ka och finska psalmer 2). Angående de psalmer, som vid olika tillfällen och under olika partier af gudstjänsten borde uppstämmas, lämnade handböckerna och de kyrkliga statuterna närmare upplysningar. Gälde det att högtidligen fira någon lycklig tilldragelse, såsom en konungs förmälning, en vunnen seger eller ett ingånget fredsslut, utfärdade domkapitlet ofta föreskrifter in casu. Likaså när hela landet eller någon del däraf var försänkt i nöd och bedröfvelse, såsom vid en konungs död eller under pestilentie och dyr tid. Medan pesten härjade i Åbo 1 656  tillsade biskopen, att på sön-, ons- och fredagar skulle upptagas sången ,,Herren vår Gud vare dig blid" ,  på måndagar ,, Vår Gud är oss en väldig borg" , tisdagar ,,Utan Herren faller oss till" ,  torsdagar ,,På Dig hoppas jag, Herre kär" och lördagar "Bevara oss Gud i Din ord" .  År 1 659  beslöt domkapitlet och kyrkorådet, att ,,Helig" skulle sjungas i högmä, san, isynnerhet när dagarna voro långa 3). I p almsjungandet ägde församlingen att efter förmåga deltaga. Så påbjöd Gezelius, att församlingen skulle tillhållas att lära sig de gemena te psalmer, ,,att de icke stå som dumbar och beläten i kyrkan, utan att de lofva Gud i hans hus, kunna ock prisa Gud i sine egne hus med samma sånger" .  Ett lofl.igt bruk an åg biskopen det vara, när man- och kvinfolk ,,med gudelige åthäfvor, hvilka äro ett tecken till hjärtats andakt" , sjöngo till skiftes hvar sin värs. Till de gudeliga åthäfvorna hörde främst, att ängen utförde stående. Enda t ålderdom och skröplighet befriade från denna skyldighet 4 ). Huruledes katedralskolans lärare och djäknar voro förpliktade och delvis engagerade att med sina. musikaliska ressurser bidraga till sångens höjande, ha vi tidigare omnämt. Så ofta om tändigheterna påkallade det, och i ynnerhet på stora högtidsdagar, skulle predikan efterföljas af den heliga nattvarden, hvilken borde begås vid altaret och icke, såsom ofta synes 
1) Lagus I: 64. 
2) Domkap. prot. 6 nov. 1656. 
3) Domkap. prot. 21 april Hi58, 13 okt. 1659, 24 okt. 1660. 
1 ) Lagur5 I: 223. 
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ha skett, i sakristian. Ännu på 1 620:talet var det i Åbo sed att fira de närmaste dagarna före påsk med mässa och nattvard, men · detta brrik · afskaffades af Rothovius till ·stort misshag för en del af borgerskapet. Rätta kristna tillkom det att flitigt begagna sig af det heliga nådemedlet, och den som genom långvarigt uteblifvande från Herrans bord ådagalade sitt förakt för religionen, ansågs för en ,,okristen", hvilken borde af prä terskapet beläggas med kyrkostraff. När år 1657  en borgare i Åbo afled, hvilken i lång tid försummat nattvarden , förvägrade honom af domkapitlet begrafning efter vanlig kristlig plägsed. Vid ett par tillfällen erinrade domkapitlet kommnnikanterne, att när de nalkades altarrunden , skulle de aftaga ,,den svarta lilla kalotten" ; eljest skulle magistraten slå dem till 40 marks böter. Om tiden för skriftermålet stadgades år 1 650, att de hvilka ärnade · sig till nattvard annandag jul, påsk och pingst, skulle inställa sig till aflösning dagen förut, när det ringde till aftonsången, men att för öfrigt skriftermål ·skulle förrättas på lördagen. I öfriga kommunikanters åsyn skulle då, enligt äldre bruk, enhvar nådesökande träda fram till prästen och inför honom bekänna sina skulder antingen i allmänna ordalag eller i detalj. Därpå följde aflösningen, såframt icke de synder, som yppades, voro af den art, att de enligt kyrkolagen påkallade offentlig kyrkoplikt. Ännu i medlet af sjuttonde seklet uppgifves denna sed att bikta sig ha varit allmän. Men åtminstone ett par årtionden senare skall det i Åbo stift varit plägsed, att syndabekännelsen aflades i massa 1 ). Ett hufvudvilkor för tillträde till nattvarden var, att kommunikanten pröfvades af skriftefadren tillräckligt hemmastadd i sina kri tendomsstycken. Redan K. 0. 157 1 fordrade af dem, som gingo till skrift, att de skulle vara af prästerna ordentligt initierade i katekesen, hvaraf de åtminstone borde kunna fader vår, tron och budorden . Rothovius tillhöll sina predikanter att vid skriftermålen hålla ,,accuratissima examina cathechetica" , dem han ansåg vara ,,i denna barbari mäkta af nöden" ,  samt att icke dimittera någon till sakramentet, som icke kände katekesen med Luthers förklaringar. För att hos menige man inprägla denna kunskap, voro prästerna skyldige dels att i sina predikningar ofta uppehålla sig vid delar af katekesen, dels att nu och då 
1) Domkap. prot. 21 jan. 165U, 13 okt. 1659 ; rådst. prot. 20 dec. 1650, 

3 dec. 1Gn9 ; Boolter s. 519 522. 
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anställa kateketiska förhör med församlingen. Ytterligare och 
mera detaljerade undervisningar i detta ämne gåfvos af bisko
parne Terserus och Gezelius d. ä. samt i K. 0. 1 686 .  Enligt 
kyrkolagen skulle efter förrättad ottesång i städerna samtliga 
familjer i tur och ordning och efter undfången tillsägelse stanna 
i kyrkan för att pröfva� i sin kri tendom 1 ) .  Med hänvisning 
härtill lät kyrkoherden Johan Flach-
senim; år 1 69 1  borger kapet veta, att 
han var sinnad att vid katekismi pre-
dikningar efter förrättad gudstjänst _,,, .::!J 
förhöra församlingen, hvarför föräldrar 
och målsmän tillhöllos att låta sina 
barn ,,flitigt gå · i  Guds hus, åhöra 
predikningarna och däraf sedan fatta 
de lärdomar, som därvid falla" .  Föl
jande år öfverenskom stora kyrkorådet, 
att husfäder och mödrar skulle vid 
ungdomens förhör stiga upp i koret 
för att höra, hvad deras barn och tjän
stefolk inhämtat 2). 

Om den allmänneliga välsignel
sen , som följde på nattvarden och afslöt 
gud tjän ten ,  stadgade Rot.hovius år 
1 628, att när den sjöngs, skulle det 
icke ske ,,genom ett hål vid kordör
ren" ,  utan alltid för altaret. 

* 

Sådan var i hufvuddrag gud _ Vinflaska af · silfver. Skänkt 
tJ· änstordningen på söndagen och till domkyrkan år 1645 af Torsten Stålhandskes enka 
samma ordning iakttogs med en eller fru Kristina Horn. 
annan förändring på årets stora fester 
och högtid dagar. Till dessa hänfördes i K. 0. 1 5 7 1  jul med 
sin fyra dagars hälg, nyårsdagen, heliga tre konungars dag eller 
trettondagen , skärtorsdagen, påsk och pingst med sin fyra dagars 
hälg, Kristi himmel färds dag, tran figurationis eller Kristi för
klaring, de tre vårfrudagarna - Kyndelsmä''► o-, Marie bebådel e
och Marie besökelsedagar - Johannes döparens dag, Michelsmässo-

1) Lagus I: 65, 74, lSö: 223 följ.; K. 0. 1 686 kap. II § 9-10. 
2) Rådst. prot. 4 juli 1691, 2 juni 1692. 
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och helgonamässodagar äfvensom de s. k.  apo.,tladagarna förutom 
S:t Petersdag o_m vintern. Samma högtider upptogos i 1 686 års 
kyrkolag med undantag af skärtorsdagen; trans:fig11ratiönis och 
a po tladagarna. På de sistnämda skulle dock gudstjänst hållas, 
men sedan denna ändats, kunde arbetet upptaga . Om de s. k. 
gångedagarna eller söndagen Rogate - numera bönsöndagen -
med därpå följande måndag och tisdag stadgade kyrkoordnin
garna, att de skulle isynnerhet användas till att upplysa folket 
om bönens kraft. På Rogate skulle, enl. K. 0. 1 686,  litanian 
sjungas i koret 1 ). 

Till de stora hälgerna räknades vidare de sollenna ta ck
sägelse-, faste-, bot- och bönedagarna, hvilka i afseende å sitt 
högtidlighål lande likstäldes med jul, påsk och ping t. Gustaf 
II Adolf påbjöd tre årliga böndagar att firas på fredagen och 
Carl XI fogade till dem en fjärde. De texter, som vid dessa 
ti llfällen skulle föredragas, och stundom äfven psalmerna bestäm
des af regeringen i särskildt utgifna böndagsplakat. Enligt K. 0. 
1 686 skulle dessa dagar firas i städerna med tre gudstjänster. 

När ovanliga orsaker - vare sig af glädjefull eller sorglig 
art - gåfvo anledning därtill, utly tes tillfälliga högtidsdagar. 
År 1 6 2 1  högtidlighölls i hela riket minnet af reformationens 
begynnelse. År 1 693 :firades lika allmänt pä fastlagssöndagen 
hundrade årsdagen af Uppsala kyrkomöte 2). När underrättelser 
ingått om härliga viotorier, vmma af rikets armeer, eller om 
lyckligt ingångna fredsslut, utlystes särskilda lof- och tacksägel e
dagar. Till den sollen.na tacksägelse, som år 1 6 58 :firades med 
anledning af Carl X Gustafs lysande segrar, kallades borger
skapet i Åbo genom föregående söndag utfärdad lysning att 
mangrant infinna sig för att åhöra predikantens fägnetal öfver de 
hugneliga tidenderna och med sång och bön tacka Gud för hans 
huldhet 3). När åter landet försänkts i nöd och sorg genom 
hungersår, en konungs bortgång eller annan bedrö':flig orsak, an
ropades Guds nådiga beskydd på skilda klagodagar. Då bekläd
des altare och predikstol med svart, orgelmusiken instäldes på 
en tid och klagopsalmer gåfvo uttryck åt folkets kän lor. År 
1658  beslöt domkapitlet i Åbo att på andra gångedagen med 

1) Kyrkoordningen I: 97--98, K. 0. 1686 kap II § 3 -11; Lagus, Circ. 
bref I: 189; Brelter s. 2�-285. 

2) Brelter, s. 296-299; riksreg. 
3) Åbo domk prot. �l apr. 1658, 20 uug. 1 659. 
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en af Eskil Petrreus författad bön erinra om det hemska minnet 
af Åbo stads brand den 13 maj 1656 1 ) .  Bönen upplästes seder
mera i många år framåt. 

I öfverens tämmelse med gammal sed vana från katolska tiden, 
som bibehölls i de protestantiska kyrkoordningarna, skulle i stads
kyrkorna gud tjänst förrättas tvänne gånger under arbet veckan, 
näml. om onsdag och fredag. K. 0. 15 7 1 bjöd, att vid dessa 
tillfällen gamla och nya testamentets böcker skulle genomgås, "så 
att predikaren ordentliga fullföljer den bok, som han sig företagit 
hafver, ifrå begynnelsen alt intill ändan, handlandes så mycket 
tillika som honom efter lägenheten synes". Af ven K. 0. 1 686 
påbjöd veck :>predikan onsdag och fredag, men fordrade dessutom 
i de större städerna under veckans öfriga dagar bönestund mor
gon och kväll 2). År 1627  beslöt Åbo domkapitel, att i staden 
skulle hållas två sven ka och två finska predikningar under 
veckan samt att hvar morgon kl. 10 skulle "läses in bibliis". 
I de vid samma tid utkomna konstitutionerna föreskref Rothovius 
angående dessa andaktsstunder, att efter predikan och bönen 
skulle prä ten läsa benedictionen från predikstolen, hvarefter 
församlingen skulle upp tämma en bönep alm "om frid och alla 
nödtorfter". När "lectio säges ex bibliis", skulle prästen eller 
djäknen icke, såsnm förr skett, stanna "af ides bort i hålet vid 
sidan på kordörren", utan skulle han ställa sig midt för dörren 
och sjunga med klar röst. Under fastan skulle Kristi pinas 
historia läsas i veckopredikningarna och aftonsången, så att hela 
hi torien var genomgången till påsken 3 ). Enligt K. 0. 1 68ö 
skulle i veckopredikningarna ett eller åtmin tone ett halft kapitel 
nr bibeln upplä a och uttolkas 4 ). 

Om tiderna för veckopredikningarna och böne tunderna i Åbo 
möta vi inga uppgifter förr än vid seklets midt. År 1 657  bestämde 
domkapitlet, att finska veckopredikningar skulle hållas ti dag 
och tor dag kl. 7 på morgonen samt venska predikningar ons
da.g och fredag kl. 8 f. m. Bönestunder skulle förrättas om 
måndagen och lördagen kl. 8 på finska och kl. 9 på sven ka. 
Dessutom skulle för de pestsjuka en predikan hållas om mån-

1 ) Åbo domk. -prot 1 2  maj 1658, 10 och 1 4  mars 16601 24 okt. 1 660, rådst. 
prot. lö60. 

2) Kyrkoordningar I: 32, K .  O. 1686 kap. II § 3. 
1) Lagus I: 66, 138; Åbo Tidn. 1702 N:o 12. 
4) Kap. Il § 7. 
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dagen kl. 1 0  och en bönestund om fredagen på samma tid, 
antingen i kyrkan, i far ,tugan eller )!å kyrkogården 1). Vid 
seklets t1tgång; förtäljer Juslenius i Aboa vetus et· nova, höllos 
predikningar på sätt som förut samt böne tunder på måndagar 
och lördagar 2). 

På grund af de många gudstjänster och arnlakt stunder, som 
sålunda under veckan lopp förekommo i staden - ihågkomma 
bör dessutom, att gudstjänster firades i slotts- och S:t Mikaels
kyrkorna - ,  ansåg sig J uslenius år 1 700 berättigad att utropa : 
"Till följe af alt detta är här religiositeten (den allgode vare 
lofvad !) både större och härligare än annor täde , ehuru den
samma aldrig torde kunna bland de fallne dödlige bringas upp 
till den grad, att man därvid kunde finna sig tillfredsstäld, eller 
ock med lagen tränghet påtvinga de gudlö e. Af den omsorg, 
som här i möjligaste måtto egnas åt alt som angår religionen, 
tyckes på oss med Guds nåd det ställe ur bibeln icke opa sligt 
kunna lämpas, hvilket akademin intagit i sitt sigill : "ex aqvilone 
et mari congregavit eos" ,  äfvensom detta andra : ,,in septentrione 
reqviescet spiritus meus" 2).  Huru hade icke, om Juslenii utsago 
höll streck, förhållandena ändrat sig sedan den tid, då stiftets 
öfverherde fälde om Åbo stad det hårda omdöme, att där bodde 
ett folk, som mera dyrkade häf den än den lefvande Guden och 
som, i stället för att söka Guds ära, endast följde sin egen näso 
efter ! 

* 

Till en sann gudstjänst hörde emellertid icke blott att åhöra 
mässa och predikan, att med andakt deltaga i p alm ängen och 
att möjligen undfå Herran heliga nattvard. Ville man rätt fira 
sin sabbat, skulle man såvidt möj ligt afhålla sig från alla världs
liga tankar och be tyr och hälga sin dag uteslutande åt Gud. 
Alt arbete skulle hvila, all handel och vandel af tanna och alla 
världsliga nöjen inställa . 

Det har redan nämts, att Rothovius i sina konstitutioner 
ålade för amlingens medlemmar vid hot af böter och kyrkoplikt 
att regelbundet hvar sön- och heligdag bivista gud tjänsten , att 
före kyrkogången afhålla sig från mat och dryck samt att fram
föralt hvarken genom ord eller handling störa gud tjänstens frid. 

1) Domkap. prot. 26 nov. 1656, 7 jan., 2� nov. 1657, 26 febr. 1658. 
2) 3uomi 1841, tredje hä.ft&t s. 46. 



HURU HVILODA.GEN HÄ.LGADES. 119 Men han nöjde sig icke med att friden sträkte sig till kyrkan och till tidegärden. Bönderna förbjödos att inkomma med sina lass till staden på söndagen ; gjorde de det tvänne gånger, förvärkade de sina varor. Krögarene förbjödos att utminutera sina drycker före och under tidegärden. Köpmännen skulle hålla sina bodar stä-ngda utom under marknader, då de kunde öppnas efter slutad gudstjänst. Den som satte sig till arbetet eller anträdde en resa medan gudstjänsten pågick straffades med 2 da
lers böter ; dock skulle, förmenade Rothovius, i sistnämda punkt vederbörande myndigheter iakttaga nödig försiktighet, ,,quia est constitutio humana" 1). Samma regler för hvilodagens hälgande, dem Rothovius upprätthöll i sitt stift, voro i hufvudsak gällande i hela riket. Genom nu och då utkomna plakat om söndagsbrott erinrades folket om hvad söndagens frid tillhörde. Så lade en kunglig förordning af år 1 687  om eder och sabbatsbrott alla i gemen på hjärta-t att i enlighet med Guds befallning flitigt och oförsummeligen använda sabbaten till den allrahögstes lof och ära, att förmå andra därtill samt att icke egna dagen till fåfänga sysslor och onödigt arbete. Ursäktade någon sitt uteblifvande från gudstjänsten med att han hemma läste i postillor, kunde denna ursäkt gå för fullt, om det ådagalades, att värkliga hinder förelågo. Men gjorde någon af sitt postilleläsande ,, ett kyrkoförakt", skulle han näpsas af vederbörande. Vid 40 marks vite var det förbjudet att under gudstjänsten gå ut på jagt eller fiske, att under dagens lopp idka något handtvärk eller att öppna sina handelsbodar. Endast hökare- eller bagarebodarna kunde öppnas kl. 4 e. m. och likaså öl- och bränvinskrogarna, hvilka skulle vara stängda sedan lördag kväll kl. 7. Nödvändiga hussy slor måste tolereras, men de hvilka egnade sig åt dem skulle hafva gudeliga tankar samt ära den allsmäktige Guden med böner och tacksägelser. Komedier, kort- och tärningsspel voro på söndagen aflysta, likaså svalg och frosseri, kif och trätor, svordomar och slagsmål. Höll någon bröllop eller annat gästabud, skulle saken så arrangeras, att ingen hindrades i sin kyrkogång. Var någon stadd på resa, skulle han afpassa sin färd så att han tillbragte gudstjänsttiden i Guds hus. Förseelser mot dessa föreskrifter skulle beifras inför världslig domstol, och skulle i städerna fiskalen 

1) Lagus I: 67, 73, 134, 141 -143. 



120 GUDSTJÄNSTEN. fungera såsom aktor 1). - På en riksdag i Örebro 1 6 1 7  hade rikets prästerskap förbjudit att tillställa arbetsöl om lördagsafton , . emedan sådana tillställningar gjorde gästerna "obekvämlige" till . följande dags gudstjänst 2). Sådana och andra förmaningar utgåfvos gång efte1 annan. Predikanterna upprepade dem från predikstolen. Borgmästare och råd påminde om dem på rådhuset eller läto dem utropas af stadens trumslagare på gator och torg. Domkapitlet och kyrkorådet utfärdade tilläggsstadganden eller straffade fridsbrytare med böter och kyrkoplikt. Särskildt synes det ha varit svårt att förmå borgerskapet att låta sina väderkvarnar stå under förmiddagen. Ofta ertappades pojkar, som tvärt emot förbud, s_i: elade ,,puttpenningar" under kyrktiden. Ån instämdes någon borgare, som under tidegärden låtit bära upp ved eller hö från båtarna, eller någon handtvärkare, som för tidigt satt sig vid sin nål eller läst ; än åter företogs undersökning med någon församlingsmedlem, som uteblifvit från predikan under förebärande af ,,passion" eller annan krämpa 3). År 1 66 1  väkte biskop Terserus åtal mot medicine professor Achrelius för att denne ytterst_ sällan besökte Guds hus och, när han gjorde det, icke stod i professorernas vanliga bänk 4). År 167 1 sände domkapitlet tvänne sina ledamöter till landshöfdingeu för att varna honom för det oväsende han en söndagsnatt tillstält med skjutande o. dyl. 5). En särskild frid omhägnade årets stora fester, jul, påsk och pingst, samt de s. k. storböndagarna. Brott mot denna frid voro belagda med 40 marks böter. I Uleåborg och måhända äfven annorstädes utlystes af magistraten en s. k. påskfrid. Allmännare var bruket att lysa julfrid, som bibehållit sig i Åbo intill våra dagar, ehuru tillgången numera blifvit en annan. Regelbundet nämnes i rådstuguprotokollen att magistraten någon tid före julhälgen plägade förmana det på rådhuset enligt sedvana församlade borgerskapet ,,till enighet och kristelig beredelse, den 
1 ) Stiernman, Commerceförordn. IV: H96 följ. Jmfr Al'Ilell, Stadslagen 

s. 494--496, 522-524. 
2) Tengström, Handlingar 1: 19. 
3) Rådst. prot. 2 juni 1638, 5 okt. lö4u, 1 2 okt. 1659, 1G dec. 1 669, 13 juli 1670, 10 maj 1671, 5 aug. 1675, 7 juni 1690; domkap. prot. 13 okt. lfö9 ; Abo Tidn. 1792 N:o 12 m. m. ') Fagerlund o. Tigerstedt, Medicinens studium s. 14. 5) Åbo Tidn. 1 793 N:o 9. 
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värdeligen fira och begå, så att det kunde lända Gud till ära 
och clem själfva till salighet" .  I Borgå förmanades år 1 6 63  
borgerskapet ,,på Guds och höga öfverhetens vägnar" samt vid 
hot af exemplariskt straff att "flitigt och med andakt söka Guds 
hus och tempel, jämväl och eljest i alla måtto föra ett g0dt och 
kristligt lefverne, afhållandes sig frosseri, svalg, dryckenskap och 
annor själfsvåld och öfverdådighet, hvarigenom Gud den högste 
högligen blifver förtörnad".  Med tillsägelsen följde vanligen för
maning att försiktigt umgås med elden och halmen, som ströddes 
på golfven 1 ). 

Förutom på rådhuset synes julfridsplakatet ha upplästs på 
stadens gator och torg af utsända härolder. Så nämna år 1 G5 1  
kämnärsrättens protokoll, att några borgare blefvo pliktfälda för 
att de, i trots af magistratens bud, icke ,,ridit med" vid fridens 
lysande. När omstä.ndigheterna det tilläto, illustrerades akten 
med musik. Genom det kontrakt, som år 1 680 ingicks med 
organisten Kristian Kellner, förpliktade sig denne att vid fri
dens uppläsande ,,vara tillstädes med musikanterne itt göra hög
tiden sitt ge bör" .  

1 ) Stiernman, Commercef'örordn. II :  ö20 - 621 ; Åbo rådst. prot. 1 dec. l f i l7 ,  :J dec. l fl8ö, Uleåborgs 1 4  mars 1�29, Raumo 20 dec. 1 <>47, Nystad rn dec. 
I G40, l:?;3 dec. lf>93, Borgå rn dec. H>G3, Abo kämnärsrätt prot. 1051 m. fl. st. 

I Raumo förekom, enligt mig meddelad uppgift, ännu i medlet af innev. 
århundrade den plägsed, att horge1·skapet jnlaftonsdagen på förmiddagen red genom staden nnfönlt af borgmästaren, som uppläste julfridsplakatet i gat
hörnen. 



· VII .  

Bänkfördelning� 

t t kyrkligt förvaltningsärende, som nära sammanhängde 
med gndstjänstordningen , var frågan om bänkplatsernas 
fördelning. Spörsmålet var ett af de vigtigaste och 
mest svårlösta, ty det bestämdes af en faktor i sam

hället, som visserligen aldrig saknat sin betydelse, men som sär
skilclt nnder den svenska storhetstiden framträdde i en likaså 
utpräglad som karaktäristisk form : rangsjukan . Bänkfrågan kom 
sålunda att i i-:;ig afspeg]a en af tidehvarfvets mest framträdande 
svagheter, på samma gång den blef ett nttryck för den pedan
tiska reglementeringslusta, hvarpå vi redan i clet föregående funnit 
så många prof. 

Som allmän regel gälde, att hvarje kyrkogångare skulle ha 
sin bestämda bänk, hvari endast hau ,  men utan hans bifall ingen 
annan tillät� att "stå". Lika vigt,igt �om lletta var at.t bänk
platserna skulle så fördelas mellan församlingens le<lamöter, att 
enhvar bekom rnm efter den ställning han intog pä den sociala 
rangskalan. Den till gudstjänst församlade menigheten borde, 
så fordrade man , bilda ett i bänkrader grupperadt kyrkosamfnnd, 
<lär hvarje bänk angaf en v iss position, en viss rangplats i det 
borgerliga samhällslifvet. Att äfven i Herraus tempel, där an
seernle till personen minst bort förekomma, intaga ett rum 
framom mindre bet,ydande samhällsmedlemmar, var ett likaså 
<lyrbart Rom natnrligt privileginm. Att åter placeras lägre ned, 
skcttta<les som en personlig kränkn ing, �om P-tt förnekande af Jet 
sociala vä.rde, hvartill förmögenhet och meclborgerHgt förtroende 
ovilkorligen berättigade. 



FÖRORDNING ANGÅENDE BÄNKARNA 1 6�7. 1 23 

De första uppgifterna om en reglementerad fördelning af 
bänk- eller stolplatserna förskrifva från Isak Rothovii tid. År 
1 630 kunde, såsom tidigare anförts, biskopen bland andra acqvi
sitioner för domkyrkan inregistrera nya och tidsenliga bänkar i 
i i:;tället för de bristfälliga och förfallna stolrum, · som funnos vid 
hani:; ankomst. Två år senare upptaga domkyrkans räkenskaper 
den första uppbörden af bänkpenningar och vid samma tid om
nämnes den första bänkfördelningen. Denna torde emellertid 
utfallit mindre lyckligt, enär redan år 1 6 34 en allmän ransak
ning om bänkplatserna påbjöds i båda församlingarna 1). Till 
hvilket resultat denna undersökning, som framkallades af klago
mål öfver "kif och oenighet om kyrkebänkar", ledde, känna vi 
icke, men säkert är, att kifvet icke af·tannade. Icke långt där
efter, den 20 maj 1 637 ,  utfärdades nämligen af domkapitlet jämte 
borgmästare och råd en ny bänkstadga, innehållande såväl när
mare föreskrifter angående sättet för bänkars utdelande och 
afgifterna för derai:i begagnande som ock hotelser om straff för 
dem, hvilka på ett eller annat sätt förbröto sig mot god ord
ning. Denna stadga, den första till innehållet kända, var af 
följande lydelse 2) : 

En christeligh ordningh om stolar eller benkiar i kyrkian. 

1. lfön;t ähr bewiliat, efter det benkiarna pä kyrkiones omkostnadt 
ähro bygde af nyo, att hwar och en gifwer pengar till domkyrkian för· 8itt 
ru m, nembligen fem llaler k. rn. för personen bäde man ouh 11'vinna. 

2. Skall hwar och en låtha sigh nöja metlh det rum, som L l i fwer 
stipulerat af de män, som clertill förordnade ähro, och icke inträda uthi 
någon stoo l l ,  förr än han lagligen där insatt hlifwer. 

3. Ther någon freman<.lo eller inwonaro hehöfwe något rnm: skolo 
de derom tilltala. pasto1·em civitatis, hwilken sä<.lan medh andre consistoria
J ibus isampt borgmästare och rädh skall uthan dröjsmål skaffa, tlem tärftiga 
et be<1wämligt rum fö1• det wärde, som föresk rifwet ähr. 

4. Skall ingen ben ek i kyrkian wara erf weligh till någon gärd i 
stadhen, uthan den som betalar en stooll, han skall den i sin lifstidh behålla 
sä länge han i staden boor. 

5. Derföro när Gndh igenom döden kallar nägon eller han elliest 
flyttar uthur staden, då äht· stolrummet förfallitt under kyrkian och ingen 
hafwe låff till att bruka nägon köpslagan <ler medh. 

ö. Dock om den döde eller afresande hafwer någon son eller tlotter, 
som med ähran samma rum bekläda kan, då skall elen wara nermst dertill ; 

1) Bidrag VI: Hi8. 
� ) Trykt hos Tengström, Handlingar VI: 123-125. 
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cloch att han gifwer cler pengar före pä åtminståne halfpartcn så mycket 
som ti llförcne gifwit ähr. 

· 7 .  The finske skola giffwa så mycket för <le.rus rum, som tle .sw.enskhe. 
8 . Der någre fattighe ähro, ware de sigh alf de finske eller swenskhe, 

sa skola. de gifwa nägot mindre ähn de andre, säsom de meclh consistorio 
sampt borgmästare och råclh kunna accordera, och clä Llifwer dem rum 
ti l lcleltt widh små stolraderne och in mot kanthen i kyrkian. 

9. l\Iå ingen af motwill ighet tråtza emot ordninghen, säijamles sigh 
wela. stäå i hwa.dh benck han kan och inga pengar gi fwa till kyrkian ; den 
det giör, sknll blifwa ti lltalat aff pastore, och der han icke lyclher, skall han 
nteslnthas atf församlingene till dess han sig bättrar. Doch tillåtes hwar 
och en stM fritt på golfw.et, som icke wela eller hafwa rädh och ämpne 
till att gi fwa benkepengar. 

10 . Icke må heller någon för sine uthlagde pengar intaga någon 
annan i stolen till sigh med mindre han och rummet för sig själf lJetalar. 

1 1 . Eftter och en stoor förargelsse finnes, besynnerlighen hoos on part 
all' 11winnor, i det cle bruka en skamlös mun pÄ hwar andra, skjufa hwar 
andt'a neclh om sigh, stöta den ena elen andra, och annan otillbörlighet i 
kyrkian bedri fwa ; clerföre skall denne följande orclningh achtas : 

12. Först de som ål<lrighe ähro eller <leras män i någon wärdighect, 
synes häst wara, at cle stå fremhst eller och ruäst som the kunna komma 
til l ; oeh bo1·cle med rätta den ena förekomma den andra med inbördes hedher ; 
hwilkct om det sk�dde, då skulle wäl guclhstjensten fruchtsamligare aflöJJa, 
än som nu, clet Gndh bättre ! medh en part skeer. 

13. Sedan om någon fremande råkar komma i någons stooll, skola 
<le som i stoollen stäå höfligen handla, anamma den til l sigh med hedher 
OC'h ,vnrdning, inti ll dess hon kan sitt eget rum bekomma. 

14. Ther utöfwer om någon fin nes, som kijfw er och triltei· om m
met i kyrckian, ban nas eller skj uter hwarannan o. s. v., elen samma skall 
hafw a der me<l förlorat sin rättighet till stolen, höto tijo daler sölfwer 
myndt ti ll kyrckian och smlan icke komme i kyrkian, för älm han gior<lt 
hafwer en sanfärcligh boot och bättringh. 

1 5. \Vi l l  <len samma sädan halfwa något rum i kyrckian, la skall 
han clot pä nytt igenköpa för sina fem daler och skaffa sig löftesmän, att 
han will härefter hälla kyrckiofridh. 

16 .  Ähre nägt·e, som weln gå bäde nthi linslm och �wcnska försam
l ingen, Llä mä de fogeligen med hwarandra accordera och alltsä sigh wåll 
berymma, ty der kärleken och gudhsfruchtan ähr i hjärtatt, där kunna wäl 
twä eller tree sigh beryma till hopa, fäst rumet är trängclt. 

I öfverensstämmelse med anförda grunder för bänkfördelningen nppgjorde de kyrkliga myndigheterna detaljerade bänkläugder, UJ>ptagande familjeföreståndarenes namn samt numren på resp. bänkar. Växlingarna inom folkmängden gjorde uaturligtvis ständiga justeringar nödvändiga och vid särskilda tillfällen , när större förändringar eller ett allmännare missnöje med den gamla ordningen påkallade det, underkastades längden en fulls tändig r0vision. Så omnämnes en bänkfördelning år 1 GG� 
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och en annan företogs i medlet af 1 680:talet efter kyrkans 
reHtanration. Något senare, den 2 1  augusti 1 689,  utfärdade 
laudshöfding Lorentz ( 1rentz och biskop Joh. Gezelius d. ä. en 
ny bänklängd, som fördelade platserna vid stora gången på 
följarnlo sätt 1J :  

På maufolkssidan. 

[K. l\f:ts bänk] . 
N:o 1 .  Presidenten med andra kongliga nh1, fältmarskalkar 

och generalguvernörer. 
N:o 2. Landi:;höfdingar och generalmajorer. 
N:o 3. Ofverstar, vicepresidenten i hofrätteu, öfverstlöjt-

uan ter och lagmän. 
N:o 4. A sessorer af andra kla sen. 
N:o ö .  Assessorer af  tredje kla sen. 
N:o ö. Öfverinspektorn vid stora sjötnllen,  sekreterare, 

fii:;kaler och älsta notarier i hofrätten, landskamreraren samt inspek
torn vid småtullarna. 

N:o 7 .  Ofriga notarier, aktuarien och vicefiskalen i hof
rätten, räntmästaren, regementsskrifvaren och öfriga officerare, 
såsom löjtnanter, korn etter och fänrikar. 

N:o 8. Delades i tu. Vid stora gången skulle stå unge 
studerande och officerare af adel, vid lilla gången handlings-
1::1krifvare och hofrättskommissarier. 

N:o 9. Delades likaledes i tu. Vid stora gången älclre 
alUiga studerande och vid lilla gången advokater. 

N :o 1 0. Grefliga och friherrliga studenter. 
� :o 1 1 . Biskopen, rector magnificus och pai:for civitati1--. 
.N : o  1 i. Teologie-, juris- och rnedicinc·professorer. 
N :o 1 3 . Filo ofi ka faknltetens :professorer Ol'h akallerniu� 

kvestor. 
N :o  1 4 .  
N :o 1 5 . 

Stadens borgmästare. 
Als te rådmän . 

N:o 1 u .  Y.ngre rådmän och staJssekreteraren. 
K:o 1 7 . Hanclelsmännen Bartold Festingh, J ohau o<·h Pet

ter 1.'horvö �t samt postmästareu . 
N :o 1 8. Handelsmännen Johan H,anckeu , Heurik och !fans 

Wittfooth, Nils Kock och Henrik Fleege. 

1) Bäuklängden forvai-as i Åbo domkyrkoarkiv. 
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N:o 1 9 - 20. Marcus Kaske, Henr. Tolpo, Mårten Arp m.  fi. 
köpmän. 

- . . N:o· 2 1 .  Käninärs:rättsbisittareri, stadsfogd·en; notarien, käm
nären och handling skrifvaren vid rådstugan. 

N:o 2 2 - 2 7. Johan Jostsson Rchultz, Kristofer o. Henr. 
Franck m. fL köpmän samt några handtvärk8mä, tare. 

Ofriga bänkar skulle fördelas af kyrkoherden. 

På kvinfolkssidan. 
[Drottningens bänk] . 
N:o 1 . Kongl. rådens grefvinnor. 
N:o 2.  Landshöfdingens grefvinna med generalinnor. 
N:o 3. Öfverstinnor, vicepre identinnan med öfver tlöj tnan

ters och lagmäns fruar. 
N:o 4 - 6. A.ssessorsfruar och döttrar. 
N:o 7 .  Hofrättssekreterares, fiskalers och notariers, tvänne 

borgmästares, räntmästarens m. fi. hustrur. 
N:o 8. Rådmänshustrur med barn. 
N:o 9. Joh. Sågers enka med döttrar m. fl. 
N:o 1 0. Några enkor samt 2 advokaters hustrur. 
N:o 1 1 - 1 2. Lämnades till kyrkans di position. 
N:o 1 8. Landssekreterarens, regementskrifvarenes, militie

auditörens, två advokaters, hofrättskommissariers och handlings
skrifvares hustrur. 

N:o 1 4. Yngre filosofie professorers, e. o. professorers, aka
demiekvestors och sekreterarens Ramt :;;kolrektorR hmitrur. 

N:o 1 5 . '.reologie-, jnris-, medieine- och äl<lre filosofiepro
fessorers hustrur. 

N:o 1 6. Kyrkoherden Flach, enii hustru med 5 ogifta <lött
rar samt afl. kyrkoherden Alani enka och döttrar. 

N :o 1 7. Biskopinnorna. 
N:o 1 8. Afi. biskop Svenonii och Olof Wallenstiernas enkor 

och döttrar. 
N:o 1 9. Borgmä t. Brochii och handl. Jochim Wittfooths 

enkor samt Torsten Merthens hustru. 
N:o 20 - 2 2.  Bartold Festingh m. fl. köpmäns, post-

mästarens, organistens och regementsfältskärernes hustrur. 
N:o 23 .  Lämnades till kyrkans disposition. 
N:o 24. Assessor Erik Andersson Rosendals fru och döttrar. 
N:o 2 5 - 28. Handelsmäns och handtvärkares 8amt apote-

karens hustrur. 
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Öfriga bänkar skulle utdelas efter hand som folk anmälde sig. 
I första koret (vid W allenstiernas graf) skulle bl. a. aka

df'miespråkmästarens och fäktmästarens hustru samt Paul Baders 
enka ha sin plats, i andra koret kapel1anernes och i tredje koret 
skolkollegornas hustrur. 

Sannolikt vann denna bänkdelning icke al1mänt gillande, 
ty redan år 1 6 9 1 företogs en ny. Men äfven denna rönte snart 
motstånd från flere håll. Borgmästare och råd voro missbelåtna 
med sina platser samt önskade komma upp öfver profe sorerne. 
Detta afslogs af landshöf din gen, som i stället ålade borgmästa
rene att i sin bänk intaga landskamreraren och inspektoren vin 
småtullarna samt rådmännen att bereda platser för landssekre
teraren och räntmästaren . De förnämare köpmännen klagade 
öfver att de blifvit placerade under regementsskrifvarene ; kvin
norna anmälde genom sina män, att äfven de lidit ,,prejudicium". 
Men klagomålen medförde ringa resultat. När försöken att ge
nom allmänna öfverläggningar på rådstugan lugna oppositinnen 
icke hjälpte, förordnades slutligen stadsfiskalen att uppteckna och 
åtala dem, hvilka företagit sig att bryta mot den gjorda ord
ningen . Hotet synes ha gjort åsyftad värkan , ty protokollen ha 
därefter mycket litet att förtälja om bänkstrider och ännu i den 
bänklängd, som utfärdades år 1 708, tillämpades i hufvudsak 
samma rangordning, som följts år 1 689, om ock af praktiska 
orsaker särskilda omflyttningar, isynnerhet på kvinfolkssidan, be
funnos nödiga 1 ). 

För den talrika akademiska ungdomens räkning reserverades, 
om ock något sentida, särskilda bänkar vid lilla gången. Redan 
på hösten 1 H40 ansökte studenterna om egna stolrum, men 
frågan tog ständigt uppskof. Med anledning af borgarenes 
klagomål öfver att studenterna trängde dem från deras bän
kar beslöt consistorium academicum i mars 1 642 att före
slå hos domkapitlet och magistraten, att borgmästarekoret måtte 
anslås för studenternas räkning eller att läktare måtte uppföras 
mellan pelarena på södra sidan. Följande år uppdrogs åt kapit-

1) Rådst. prot. H juli, 
0
3 1  okt., 2 nov., 7 dec. lt:i91, 4 apr. 1692. Bänklängden af 1 708 förva1·ad i Abo domkyrkoarkiv. Bland förändringar, som timat, må nämnas, att skollärarenes hustrur flyttats från koret till bänk 17, professorernes hustrur till 18 och 19, biskopinnan med anhöriga till 20, biskopinnan Svenonia (samt grefvinnan Stenbock) till 21. I första koret upptager hlngden ö, i andra 8, i tredje 3 och i fjärde 2 fruntimmersbänkar. 
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lets ombud vid riksdagen att undersöka, huru läktarena i Stock
holms kyrkor voro uppförda, ,,att man ock dem här behändigt 
må fram.deles bygga låta" . Ännu ·år 1 644 diskuterades · vid sär
skilda tillfällen frågan om läktarena ;  man beslöt att engagera 
en särskild akademiesnickare för arbetets utförande samt mottc,g 
af kapitlet ett halft löfte om understöd från domkyrkans sida,. 
Men året därpå öfverenskom rector magnificus med magistraten, 
att bänkarna ,,gent emot det nya orgovärket" skulle förbättra.s 
och assigneras åt studenterna. Sannolikt är, att beslutet äfv�n 
värkstäldes, enär konsistorii protokollen från denna tid endast 
sällan beröra bänkfrågan. Dock upphörde icke klagomålen öfv�r 
bristande ntrymme, liksom ock borgarene nn och då besvärade 
sig öfver prejudicium från studenternes sida. Vid den bänk
fördelning, som företogs år 1 662 ,  anvisades åt studenterne bän
karna ,,nedan för profes orum bänk på lilla gången" ,  hvarm�d 
studentkorpsen på tillfrågan af rektor förklarade sig belåt�n 
Följande år anhöllo de adlige studerandene att för sin räkning 
bekomma tre b änkar. År 1664 tillätos ,,de förnämste af dan 
studerande adeln" att instiga i friherrarnes bänk, enär ingen 
friherre för tillfället var inskrifven vid akademin 1 ). 

På läktarena funnos platser för handtvärkarene i sta.den. 
8ärskildt omnämnas skräddareläktaren, Rkomakareläktaren sa':Ilt 
snickare- och smedsläktaren. Som dessa nnderhöllos af ämbetena 
själfva, var ock dispositionen öfverlåten åt ämbetena, ehuru före
kommande tvistigheter hörde under värdslig rätt 2 J . År 1 696 
nämnes en i skräddareämbetet uppgjord bänkordning, enligt h-vil
ken första bänkraden skulle innehafvas af åldermannen och bisit
tarne, andra af öfriga mästare och resten af gesäller oeh lir
pojkar 3 ). År 1 684 uppgifves, att smeds- och snickareämbetena 
samfäldt uppförde åt sig en läktare, hvars platser bestämdes 
genom en följande år af nämda ämbeten uppgjord och något 
Henare af magistraten godkänd bänkordning 4 J .  Som utrymmet 
synes öfverträffat behofvet, tillätos år 1 t. rn l enligt kyrkorådets be�lnt. 

1) Consist. acad. prot. I: 1 4, 46, 02, 102, 1 10, 200, 479, 587; 11: 40, 2'78, 
385, 440, 501 .  I domkapitlets protokoll för den 3 de.c. lu73 nämnes följar de : 
,,Obiter taltes, att adelspo,ika.rs preceptores skola stå med dem i en bank oeh styra dem, att de icke stimmau. 

2) Rådst. prot. 1 �  dec. Hml. 3) ,, ,, 30 juli IGO� ; skräddareämb. prot. 25 okt. 168U, 20 dec. 
mm ; smedsämb. prot. 10 mars 1 682, 5 febr. 11384, WSS föl. 53. 

4) Rådst. prot. 30 juli HlU2. 
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de ämbeten, som saknade egna läktare, att intaga lediga bänkar 
på snickareläktaren 1). Mecl anledning af yppad oenighet stad
gade klensmedsämbetet år 1 701 ,  att första bänken -skulle intagas 
af åldermannen och bisittarene, den andra af mästare och sådana, 
som tillöst sig plats för 4 dal. s .  m.,  den tredje af gesäller och 
den fjärde af lönedrängar och lärpojkar. Som de finskspråkiga 
ämbetsfunktionärernas antal var obetydligt, skulle dock under den 
finska gudstjänsten vanliga mästare tillåtas att sätta sig i första 
bänken mot vilkor att de stego ut, om åldermannen eller bisit
tarene råkade infinna sig. För att undvika oreda, skulle enhvar 
erhålla af åldermannen en stämplad nyckel. Den som inträngde 
i orätt bänk, skulle böta 2 dal. s. m. 2). 

Den delikata uppgiften att efter rang och värde placera 
de kyrkobesökande tillhörde i främsta rummet domkapitlet jämte 
borgmästare och råd, på hvilka det således ock ankom att slita 
förefallande bänkträtor. När en allmän revision af bänklängden 
företogs, synes denna ha skett i närvaro af församlingens med
lemmar eller det s. k. stora kyrkorådet. Så skedde åtminstone 
1 662 och 1 6 85. Under seklets sista årtionden omnämnes ofta 
landshöfdingens ingripande. I utslag af den 5 mars 1 685 för
klarade Åbo hofrätt, att bänkdelning skulle värkställas "med 
landshöfdingens inrådande af biskopen och consistorio samt borg
mästare och råd i städerna jämte församlingens medlemmar".  
K. 0. 1 686 stadgade, att ,,tvistiga mål om bänkar, Rom intet 
med förlikning kunna slutas, höra under världslig rätt" samt att 
bänklä1;1gderna skulle vid kyrkovisitationerna företes och granskas. 
I reskript af år 1 69 G  till hofrätten och domkapitlet i Åbo för
klarade regeringen , att bänkfördelningen i resp. församlingar 
tillkom pastor jämte församlingarnas föreståndare och ledamöter, 
men att ärendet tillika hörde till de ,,exteriora ecclesire", hvilka 
enligt �yrkolagen voro underkastade landshöfdingens samt bisko
pens och konsistorii ,, om pröfning och dijudication" 3 J. 

Förutom nämda myndigheter tog jämväl det ordinarie kyrko
rådet del i hänkrmnmenR fördelning. Närmast hade det till 
nppgift att vaka öfver detaljerna och tillämpningen af de längder 
och förordningar, som utfärdats af kapitel, landshöfding och ma
gistrat, samt att i godo utjämna tvistigheter af mindre betydenhet. 

1 ) Radst. prot. 2(l okt. Hifl l . 
2) Klensmedsämh. prot. ri :rng. l'iOJ .  
3) Teng8tl'öm, Hanul I: fi5-f>G; riksl'e,..;. 8 maj Hi!tH. 

1 7  
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År 1 6 78, då kyrkorådet kände sig besväradt af de många ansök
ningarna om bäpkrnm, beslöt det, att ekonomen skulle ,,di po
nera och laga om bänkrnmmen ·som . han häst gifter o·ch kan ·oc·h 
förser hvar och en efter stånd och värde med ett bekvämligt 
stolrum, som därom sökandes varda, lagandes framför allting, 
att enighet ibland alla hållas måtte". Förekom oenighet, skulle 
ekonomen afhöra klagomålen och söka att slita tvisten, men om 
detta icke lyckades, skulle han kommunicera sig med kyrko
rådet 1). Någon gå ng hände, att ekonomen jämte någon annan 
medlem af kyrkorådet erhöllo i uppdrag att bilägga en anmäld 
bänkträta. 

H vad som särskilclt bidrog till att försvåra den fredliga 
lösningen af clessa hänkträtor, var den omständighet, att med 
dem rätt ofta voro förbundna angifvelser för injnrier och öfver
våld i den kristliga församlingens åsyn . Mången resolut man 
och manhaftig kvinna, som satte större lit till sin förmenta goda 
rätt, och sin kraftiga arm, än till magistratens och kapitlets reso
lutioner, företog sig nämligen att själf utkora åt sig en lämplig 
plats i kyrkan och a.tt i församlingens närvaro taga platsen i 
besittning. Var rlå den af kyrkans föreståndare utsedde inne
hafvaren nog foglig eller förståndig att falla undan för att efteråt 
göra :-;ina anspråk gällande, försiggick anne�onen utan att guds
tjänstens frid blef störd. Men mötte inkräktaren en lika beslut
�am motståndare, aflopp affären icke ntan ,,förargelsehandel".  
Efter n ågra profstötar och tysta tillmälen, som uppfångades 
endast af Je närmaste, kom det till ordentlig belägring, hvar
under rygg- och benmusklerna spändes till det yttersta å ömse 
sidor och blickarna utsände salvor af bitterhet och ilska. Blef 
denna st.rid i det tysta oafgjord, kunde <let hända, att parterna, 
heta och rö<l.a af undertrykt harm, kastade sig öfver hvarandra, 
rykte i klä<l.erna, refvo i håret och öfverröste hvarandra med 
mustiga tillmälen - alt under det församlingen med spändaste 
intresse iakttog tvekampen, nägra med indignati on andra med 
hemlig förnöjelse, intills en högre makt intervenerade under 
skepnaden af en kyrkovaktare, som ledde frids ·törarene ut ur 
templet. 

De efterräkningar, som följde inför domkapitlet och råd
stugnrätten, ut.visa, att flertalet af de medvärkande vid dessa 
friRpektakel voro kvinnor, o fta enkla borgarehustrur, men icke 

1 ) Bidrag V: 22 lll. fi. st. 
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sällan kvinnor a f  stånd. Dock saknades bland svarandene icke 
häller män med stadgadt medborgerligt anseende. Så anförde 
år 1 ö50 den fordom så förmögne handlanden Anders Merthen 
klagomål öfver den ,,affront" ,  köpmannen Petter Thorvöst till
fogat honom genom att förvägra honom inträde i deras gemen
:::iamma bänk. År 1 685 }ffOcessade mot hvarandra inför rådstugn
rätten assessor Lietzen och borgmästaren Beckius emedan den 
:::ienare� hustru tvänne gånger inträngt i assessorskan och gamla 
jungfrurna Lietzens bänk :::iamt förklarat sig hällre vilja förlora 
sin hals än vika från den bänken. I följd af rättens utslag 
gjorde hon det dock med bibehållen hals, men med förlust af 
40 mark s. m. En pinsam uppmärksamhet väkte det en sollenn bön
<lag år 1 659,  då häradshöfding Mathias Lillieholms fru tvang 
kamreraren Engelbrecht Eneskölds fru och dotter att lämna sin 
bänk. Tillfrågad af domkapitlet, inför hvilket Enesköld drog 
affären, svarade fru L., att hon nog gått in på att sitta under 
fru E., men ansåg sig böra stå öfver dottern. Kapitlet dömde de 
tridande fruarna att erlägga ,,något ansenligt efter sin diskretion "  

till domkyrkan, hvarpå gåfvan skulle anmälas från predikstolen 
med tillägg, att den utgjorde ,,en vederkänslo"  för den förargelse 
parterna vållat Guds församling. Egentligen ha<l.e de två fruarna, 
förmenade biskop Terserus, förtjänat att dömas till offentlig kyrko
plikt, ,,men efter I ären adelsmän och fruar å båda sidor, så kan 
man ej sätta sådana personer för kyrkodörren, utan reputationen å 
båda sidor måtte blifva conserveracl" .  - Ånnu hetare måtte det 
ha tillgått en söndag år 1 644, då Elias Jönssons och Henrik 
Klufwensijks hustrur stälde till sådan kyrkm,kandal, att myndig:. 
heterna i första hettan läto tillsluta kyrkan. 8pärrningen npp
häfdes dock några dagar senare af domkapitlet, som, fö1·ståndigt 
nog, ansåg att hela församlingen icke kunde straffas för tvänne 
personers brott. Till en början skulle uppträdet på tillbörligt 
sätt beröras under predikan i båda församlingarna, hvarefter 
litanian skulle uppläsas. Sedermera skulle de brotts]ige befordras 
till laga ansvar 1 ). 

1) Abo Tidn. 1792 N:o 18, rådst. prot. 5 jan. 1650, 1685 s. 403-433, consist. eccles. prot. juni-sept. 1659. 
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I .  

Katedra lsko l an intil l 1630. 

f ll lo<l 
kyrkan var skolan på det innerligaste förenad. I den katolska kyrkans sköte hade nncler den tidiga medeltiden cle första läroanstalterna spirat upp. I - kyrkans tjänst och under dess hägnande vård hade cle utvecklat sig samt öfver Finlands aflägsna bygder spridt de Hista värmande och upplysande strålarne från den eld, som brann på forskningens härdar i det södra och mellersta Europa. Under reformationstidehvarfvet hade visserligen det kyrkliga inflytandet i någon mån försvagats. Skolan hade upphört att vara en anstalt, som underhölls med kyrkans räntor och endast afsäg att dana prästämnen. Staten hade öfvertagit dess högsta ledning och anslagit medel till dess nödtorftiga underhåll samt i gengäld fordrat utbildandet af tjänare jämväl för den världsliga förvaltningen. Men det af seklers tradition hälgade Rambandet, mellan kyrka och skola hade därmed ingalunda afbrutits. Alt fortfarande utöfvade biskop och domkapitel en vidsträkt myn<lighet öfver undervisning vä endet. Alt fortfarande upptog kyrkan i sin tjänst de flesta och de bästa af skolans alumner. I kapitelstäderna togo skolans ordinarie lärare del i stiftets styrelse och alla, som lydde under skolans lag, lärare såväl som <ljäknar, hänfördes fortfarande till det andliga ståndet. Den brytning mellan stat och kyrka, som reformationen framkallat, hade till en början varit för skolan högst ödesdiger. En och annan läroanstalt hade slopats bort, andra hade dömts att föra ett tynande lif ; endast få bestodo stormen i någorlnncla konserveradt ski ck. Vid ett tillfälle medgaf Gustaf Yasa, 

18  
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att skolorna i alla städer voro ,,storliga förlagde, så att där 
tillförene pläg_ade vara tu häller trehundrade dj äknar, där äro 
näpliga ett halft h�mdrade" ·. · På · andra · stallen· vorö de ,,platt · 
ödelagde, riket till en dråpelig �kada och för<lärf" 1 

). Det blef 
dock med tiden hättre i den mån reformationens vågor lade sig 
och den ekonomiska grunden för skolans värkRamhet gjordes 
fastare. Men ännu under de första decennierna af det sjuttonde 
seklet voro spåren af den genomgångna brytningstiden icke 
utplånade. På riksdagen 1 620 klagade Gustaf II Adolf öfver, 
att skolorna voro ,,gal'lska illa bestälda, förorsakandes där med, 
att till predikoämbetet få finnes, Rom det med nytto och väl 
kunna föra och förestå, men till regementet platt inge nyttige 
och instruerade". Det fans knappast någon duglig skrifvare i 
städerna eller på landsbygden och af magistratens ledamöter kunde 
en part icke skrifva sitt namn. En <l.el lärjungar, som hade 
lust till studier, hiwlrades af fattigdom att fortsätta sitt arbete. 
Andra, som hade bättre råd, hämmades i sina framsteg, emedan 
,,institutionen i aka<lemin och skolorna var så oriktig och elak, 
att ingen där kan komma till någon erndition" 2 ), 

Sant är, att denna hårda dom af skolans högste vårdare 
afsåg att motivera ett förslag till ny skolordning, Rom vid samma 
riksdag förelacles rikets prästerskap till godkännande. Men den 
saknade icke sin grurnl i värkligheten . I Hverge spordes ofta 
khtgomål öfver lärovärkens förfall , o<·h hvad vi känna om 
Finlands lärdomsanstalter vi,l samma tid, är icke häller egnadt 
att rnbba förtroendet till konungens ord. Så erfara vi något 
senare, att <let fimika 8kolväsendet ,,dels var förfallet, <lels månde 
stå på lutande fötter" a). Icke ens l a.ndets såväl till åldern som 
rangen främsta lärovärk, ka.terlrahikolan i Åbo, knnde fritagas 
från tletta allmänna omdöme. 

Under den högtidspredikan, biskop Rothovins år l f i40 höll 
pä akademins invigningsdag, anförde han som ett bevis på nn
<lervisningsväsendets framsteg under de senaste åren, att <lå han 
tretton år tidigare anlände till Åbo, fann han tlär ,,en skola 
utaf en stor myckenhet af disciplar, men hnrn med den skolan 

1) Thyselins, HanJlingar rörande svenska kyrkans och läl'overkens h istoria II: 250. 
2) a. a. I: 1 2. �) Nordman, Åbo akademis grundläggning. Svenska litt. säll.sk. Upps. och förhand!. IX: 3� 1 .  
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tillstod ville han nn intet omtala". Hvad bi kopen icke ville 
omtala få vi emellertid veta ur ett par skrifvelser, med hvilka 
katedralskolans lärare och djäknar samt domkapitlet kort före 
Rothovii ankomst uppvaktade rikskan lern Axel Oxenstierna och 
i hvilka de mycket oförbehållsamt yttrade sig om till tåndet i 
den skola, som gjorde anspråk på att kallas en m0der för Fin
lands läroanstalter. Skolhusets tak var så felaktigt, att det läkte 
in, och tillgångarna förslogo icke till bristens afh jälpande. Upp
börden af skolans inkomster var illa anordnad, bönderna läm
nade högst oregelbundet sina traditionella bidrag och mesta delen 
af adeln innehöll under hvarjehanda förevändningar sitt under
stöd. Följden blef, att lärarenes löner infl.öto ofullständigt och 
att bland djäknarna många funnos, som hungrade och törstade 
och icke visste, hvarmed de skulle ernära sig till terminens slut. 
Många, och bland dem begåfvade ynglingar, hade af nöden tvin
gats att lämna studierna för att sörja för magens kraf o. s. v. 1 }. 

Denna skildring är den första vi möta om Åbo katedral
skola i början af sjuttonde seklet. Den ådagalägger, att skolan 
vid denna tid arbetade under svårt betryck och att isynnerhet 
brist på nödiga tillgångar paralyserade lärares och lärjungars 
bästa af ·igter. Men vi finna ock af uppgifter från annat håll, 
att skolan , i trots af dessa ogynnsamma förhållanden, höll sig 
uppe som landets främsta och högst ansedda lärovärk. Hon för
såg större delen af landet med präster och civila tjäu temän 
samt upptog som en fortbildningsan talt de ynglingar, hvilka 
efter afslutad kurs i lägre skolor sträfvade vidare på studiernas 
törnbelagda väg. Hon var, yttrade domkapitlet i ett utlåtande 
af år 1 H 18, ,,quasi mater meterarum, quo pueri ex aliis scholis, 
tam<]_uam ad gymnasium, postquam initia grammatice didi cerunt, 
confl.uere solent" 2 ). 

Om elevfrekvensen i skolan äga vi endast obestämda upp
gifter. Att den icke var ringa, framgår af Rothovii nyss cite
rade ord och be tyrkes äfven af andras yttranden. I en inlaga, 
som skolans larare år 1 591  inlämnade till konung Johan, upp
gafs, att hvarje klass inrymde en icke ringa hop djäknar, j a  
mer än hela elevantalet i skolorna i Raumo och Björneborg. 
Tjugu år senare int rgade domkapitlet, att förutom de elever, 

1 ) Leinberg, Handl. rör. finska skolväsendets hist. III: 35-37 och Randl. rör. kyrkan I: 484-485. 
2) Tengström, Handlingar IV: 40-42. 
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som ktmde försörja sig själfva, och dem, som uppburo understöd 
af den s. k. sockengången, funnos några hundra fattiga djäknar, 
hvilka icke voro' i åtnjutande af allmänhetens hjälp 1J . · 

Äfven i afseende å frågan om klassernas antal i katednl
skolan råder en viss osäkerhet, men för sannolikast får anses, 
att man i detta hänseende stält sig till efterrättelse de bestäm
ningar, som gälde för rikets fullständiga elementarlärovärk. I 
enlighet med skolordningen af 1 5 7 1  omfattade sålunda trivia.1-
skolan fyra klasser eller kretsar, hvilka - nedifrån uppåt -
benämdes classis alphabetica, etymologica, syntactica och classi8 
rectoris. Undervisningen ,  som i regeln synes upptagit två år 
för hvarje krets, handhades af rektorn eller skolmästaren, biträdd 
af nödigt antal hörare eller hypodidascali - år 1 5 9 1  till ama
let sex 2), - hvilka a.ntogos och måhända äfven delvis aflönades 
af honom. Dessutom voro djäknar från de högre klasserna för
ordnade att i egenskap af instructores eller informatores hand
leda ,,smådrängarne" vid lexornas inlärande. Å den högsta eller 
rektorsklassen undervisade ursprungligen endast skolmästaren, 
men år 1 578 gafs honom en medhjälpare, då den till poeniten
tiarius och lector theologiro utnämde förre rektorn Jacobus Finno, 
hvilken i egenskap af ledamot i domkapitlet antagligen ägde 
att vårda sig om de ur skolan afgångne prästkandidaternes 
vidare utbildning, förordnades att meddela djäknarne regelbunden 
undervisning i teologiska discipliner. Något senare, år 1 595 ,  
öfverenskom rikets präster kap, att i kapitel täderna en  am.an 
consistorialis ,  dekanus, skulle undervisa djäknarne i grekiska 
språket. '11rädde denna förordning i kraft, såsom Leinberg vill 
göra troligt, skulle sålunda redan före sextonde 1:;eklefa; utgång 
rektorskla sen - ty endast i denna kunde undervi ning i gre
kiska och teologi ifrågakomma - betjänats af tre lärare oeh 
således väl varit afdelad i tre kurser eller kretsar. Men föga 
sannolikhet föreligger för antagandet, att så varit förhållandet. 
Någon dekanus anträffas icke efter denna tid och, som bekant, 
voro tidsförhållandena vid sekehikiftet icke synnerligen egna.de 
att gynna tillämpningen af ett beslut, som fattats af <l.et svenska 
prästerskapet. Äfven lektorsbefattningen i Åbo skola stod någon 

1) Tengström, Handl. IV: 26-30, 36 -38. Justauders uppgift (De 1vi
busdam antiqvitatibus abogici� s. 7) att skolan samtidigt besökts af mer äu 
ettusen �jäknar få vi dock hänföra till en välvillig fantasis gebit. 

2) Abo Tidn. 1 794 n.o 33. 



KLASSER A OCH LÄRARES ANTAL. 1 41 

tid ledig eller ock var den förenad med rektoratet, såsom under 
åren 1 583 - 1 588, då båda tjänsterna innehades af den nyss
nämde Jacobus Finno. Ännu under de första åren af 1 600:talet 
har rektorsklassen sålunda icke kunnat vara afdelad i mer än 
tvänne kretsar och mycket troligt är, att äfven denna indelning 
tidtals var upphäfven. 

En tredelning af rektorsklas en och skolans däraf följande 
utvidgning från fyrklas ig till sexklassig ägde antagligen rum 
först efter riksdagen i Norrköping år 1 604. På denna rik dag 
beslöts, såsom tidigare är nämdt, att lärarekollegierna i kapitel
städerna skulle tillökas med en teologielektor och en kourektor, 
hvilka båda ägde säte i kapitlet och af hvilka den förre kom 
att handhafva den dogmatiska undervisningen , den senare åter 
öfvertog undervi ningen i grekiska. Redan i början af året 
1606 finner man såval lektoratet som konrektoratet i Åbo skola 
besatta och, såvidt man numera kunnat iakttaga, ha båda tjän
sterna utan något längre afbrott ägt ordinarie innehafvare intill 
den förändring i katedralskolans organisation, som timade år 1 630. 

Den fördelning i sex kla er eller kretsar, som i början af 
det sjuttonde seklet synes utbildat sig i Åbo katedralskola, 
stärktes ytterligare genom den af prästerskapet antagna skol
ordningen af år 1 6 1 1 , som visserligen aldrig vann regeringens 
konfirmation, men som ända till seklets midt blef be tämmancle 
för skolornas organisation 1 J. I denna stadgades, att de s. k. 
::;cholm cathedrales -- till hvilka skolan i Åbo med största san
nolikhet bör hänföras - skulle bestå af sex klasser, näml. 
classis alphabetica, etymologica, syntactica, grmca, rhetorica et 
logica samt cl. theologica. Lärarenes antal skulle likaledes vara 
sex, för de högre stadierna theologu , rector och ronrector samt 
för Je lägre syntacticus, etymologicns och iufimns collega. Den 
�dHtnämde hade sig anförtrodd vården om nybegynnarene i el. 
alphabetica, af hvilka en god del endast sträfvade efter vetan
dets första elementer och därför snart nog lämnade den lärda 
väcljobanan. Etymologicus förestod andra och syntacticus tredje 
lda ,•en. Fjerde och femte kla serna kallades efter sina resp. 
klai:;sföreståndare äfven cl. eonrectoris och cl. rectoris. Re
dan på dessa kla er meddelade teologie lektorn unJervisning 

dogmatikens grunder ,,uncle et simpliciter" , men sin egentliga 

1 ) T1·ykt hos 'rhyselins, Haudl. rör. sv. kyrk. o. lä.rov. hist. II: ,'.j ! - 6H. 
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värksamhet hade han förlagd till skolans högsta klass, den 
egentliga pr�s�bildningsklassen. För undervisningen i sång, hvarpå 
synnerlig vigt var lagd, tillkom ·slutligen ·  en · directör · ca:ntus, 
första gången omnämd i A.bo 1 628  1). 

* 

Ordinarie lön å :::itat tillkom allenast rektor, lektor och kon
rektor. Kyrkoordni1Jgen af 1 5 7 1  föreskref uttryckligen,  att skol
mästaren borde förses med ett redligt underhåll, ,, ty det är visst, 
att ingen kan bättre vara värd ett godt underhåll än en trogen 

1 ) Den framställning af katedralskolans organisation jag bär meddelat, ansluter sig i hufvudsak tiil den uppfattning, so.m först uttalats af Leinbe1·g i uppsatsen ,,Om lärares och klassers antal i Abo katedralskola före 1(530" (Pedagog. fören. tidskr. 1 888 s. 13 1--149) samt sedermera af honom förfäktats i ,,Några tilläg .{ beträffande Åbo skolas lärarepersonal i äldre tid L' (i samma tidskrift för rn,7). För denna uppfattning tala, såsom det synes mig, såväl .Abo skolas st 1ra betydelse för den lärda bildningen i landet samt 1604 års riksdagsbeslut och Wl l års skolordning, i hvars godkännande katedralskola• s ephorus biskoµ Ericus E rici pe!."Sonligen Yar delaktig, som ock den sä godt som oafbrutna rad af lektorer och kom·ektorer Leinberg kunnat uppvisa från år lGOG intill år 1 HdO. En  annan åsigt har senast förfäktats af Ernst Lagns (Studier i <1 en klassiska språkundervisningens historia i Finland s. ::!2- 25 · hvilken i anslutning till Teugström m. fl.. äldre författare anser, att Åbo skola var ett fyrklassigt lärovärk eller, såsom. S. 0. l ti l l  nämde det. en schola provinoialis. Af de skäl h an anfört väger enligt min tanke minst tolkningen nf ordet ,,asserista.11 • h vilket Leinberg öf'versatt till opponent, men Lagus (s. 24) mod bättre, men kanske dock icke med fullt bindande skil.l till respondent. Stöne afseende bör fästas vid de många undantag, som, enligt Lagus framställning, gjordes från S. 0. t u l l  och som tyda på, att denna ordnings invl:trkan på gestaltningen af det S\7ensk finska skolväsendet nnder den närmaste framtiden icke var fullt så stor som nyare författare, bl. a. Holländor, förmodat. Mest talar dock för denna uppfattning Bilmarks uppgift i Historia regioo academire aboensis s. 6, att ,,vetusta documenta11
, som stått honom till huds, ådagalagt, att Abo katedral:skola före gymnasiets upprättande v a n-1 i g e  11 var fyrklassig. Men då Bilmark tillägger, att undervisningen i den hög�tn klassen eller classis -rectoris handhades af 1·ektor, teologie lektor och kourektor, låter denna u ppgift väl förena sig med ofvanstående framställning om klassens tredelning, dock med sådan modifikation, att de tre högsta kret;-;arna betraktades såsom tillsammantagna utgörande en enda klass. Och tämligen likgiltigt kan det för frågans afgörande vara, huru vi tänka oss denna delning, vare si� som en delning i fristående klasser eller endast som en fördelning i underafdelningar. Hnfvudsaken är och den synes mig framgå af ofvanstäende, att nämda tre öfverlärare u.gde sina skilda kretsar, i hvilka undervisning meddelades i samma ämnen och i ungefär samma mått, som enligt S. 0. l b l l  voro före5.kt-i.t'na för scholre cathedrales. 



REKTORS LÖNEFÖR MÅNER. 143 

och flitig skolmästare, ty såsom hans arbete i skolan är nöd
torfteligit, så är det ock jämligit ganska tungt och förtretligit" .  
Han skulle vidare åtnjuta frihet för gästning och all annan 
allmän_nelig tunga samt förses med en bekvämlig ämbetsvåning, 
hvars nödtorftiga byggning och förbättring skulle i kapitelstä
derna öfvervakas af domkyrko ysslomannen 1). Af denna sist
nämda förmån vardt visserligen intet, men ,,underhållningen" 
faststäldes vid särskilda tillfällen , bl. a. i hertig Carls och rådets 
tidigare några gånger åberopade anordning af år 1 595, till fyra 
läster eller 1 9 2  t:r spanmål från särskilda socknar i sydvästra 
Finland och Sataknnta. År rn 1 6  nedsattes hjälpen till tre 
läster från Reso, Merimaslm och Loimijoki kyrkohärbärgen och 
förblef sedan officielt vid detta beloJ.>p, om ock uppbördsområdet 
ofta varierade.. Till denna inkomst kom afkastningen från Kos
kis gods i Nnmmis samt höiutägten från Hahdenniemi äng i 
Reso. Den förstnämda besittningen anslogs år 157 1 åt skolmästa
ren till afvelsgårcl och innehades af honom till år 1 609, då 
dispositionsrätten för någon tid synes gått förlorad. Ehuru 
dåvarande skolmästaren 8tutreus på anfordran inkom med 
giltiga bevis för skolans egamlerätt till hemmanet, finner man 
honom kort därpå beskärma sig öfver, att ha.n icke hade någon 
,,lägenhet till åker eller äng, som jag kan Rläppa ett får eller 
kyckling uppå". I 1 6  rn års stat bekräftades hemmanet åt rek
torn och innehades sedan af honom utan vidare trakasserier. 
Dess afkastning i viss och ovi8s ränta beräknades år 1 630 till 
47 <lal. s. m. Åfven Hahdenniemi äng visaLle sig vara eu 
osäker inkomstkälla. Ehuru upptagen i 1 G l 6  års stat såsom 
rektors tillhörighet, omnänmes <len icke i kronans rä.kenskaper. 
I stället förekommer L · isa.l a äng, som i 16 1 f> års stat anslogs åt 
stadens kyrkoherde, men åtminstone från år 1 62 1  var lagd 
under skolstugan . Dess af kastning beräknades till 48 åmar hö :i J. 

1) Kyrkoordn. I: lö l .  
2) Tengström, Prest. tjenstg. II :  35, 38,  30; Handl . I V: 13, 2 1 ;  Leinberg, Haudl. rör. skolv. I: 32, 247-2!8 ; 1I l :  Hi-18, 2-1; räkenskaperna n:o l ö�l , 1856 

o. 187-! i statsarkivet. Enligt Tengström öfvergick Hahdenniemi tidtals till 
enskilda personer, tilldömdes vid ett -par tillfällen skolan och f'örblef i de:-;s 
ägo intill slutet af 1600:talet, då den genom reduktionen hemföll till kronan 
och lades under militien. Såsom i det föregående s. 48 not. 1 framhållits, 
innehade kyrkoherden sagda äng från 1 653 till Hföl ,  da d�n anslog� åt akademin. 
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Enligt kyrkoordningen tillkom skolmästaren i hans egenskap 
af led amot i stiftstyrelsen en kyrkoförsamling såsom prebende. 
Detta p1ivilegi.nm blef · c16ck vissa . tider åsidosatt. ·När magister 
Gregorius Teit år 1 588 utnämdes till rector scholoo, tilldelades 
honom visserligen �:t Marie prebendepastorat, men då han sju 
år senare avancerade till kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen, 
tilläts honom att behålla socknen utan att veterligen någon 
godtgörelse gafs åt hvarken den förste eller den andre efter
trädaren. Först år 1 6 15 ,  då teologie lektorn Gabriel Melarto
poous mottog rektoratet, trädde privilegiet åter i kraft i det att 

l\felartopoous ntnämdes till kyrkoherde 
i N ådendals och Reso församling, som 
ock tillförsäkrades honom i 1 6 1 6  års 
stat och som han behöll intill kate
dralskolans ombildning till gymna
srnm. 

Omkring år 1 5 70 omnämnes en 

I., k 11.f" ' 1 1 0 1 . .  1 afgift "didachtra" ,  som rektor plägade \onre ·tor lulc iae orne 11 oc 1 . . . 
rektor Gabriel Petri uppbära af d3äknarne, antagligen vid. 

Melartoprei sigill. deras inträde i skolan, möjligen ock 
vid början af hvarje termin. Som 

(lenn a sportel förekom i katedralskolan efter dess återn11prättande 
år 1 G40 och äfven var bekant i andra finska lärovärk, ha vi 
all anletlning att, förmoda att den hörde till rektors, kanske ock 
till kollegornas biinkomster jämväl under de första årtiondena 
af 1 ö00:talet 1 ). 

Åt den förste teologie lektorn Ja cobus Petri, till hvars skylclig
he.ter äf ven hörde att "vända några nyttiga böcker in på det 
fim;ka tungomålet" samt att me<l sysslomannen akta kyrkans bästa, 
anslogs år 1 5 78 en och en half pnndlä t spanmål ! == 72 t,:rJ 
samt Vårfrnkyrka prebendeförsamling. Samma spanmålshjälp leve
rerades år 1 606 från Hattula och Hauho härad till lektorn 
J oachimus Stutfens. Dennes efterträdare i ämbetet, mäster Gabriel 
l\[elartopams, som utnämdes c. år 1 6 10, uppbar år 1 6 10 7 6  tunnor 
samt erhöll genom kungligt underhållsbref af år 1 G 1 2  försäkran om 
tvä läster säd i kronolön samt Reso socken som annex. I staten af år 
1 6 1 6  bekräftades de två lästerna, hvilka nu bestämdes att utgå merl 
42 t:r från Lemo, 42 t:r från Pemar och 1 2  t:r från Maskn 
socken. Därjämte beviljades åt lektorn Ingois gods i Reso, om 

2) P. J. Alopreus, Specimen historire lit terarire Fenniere "'· 2.t. 



LEKTORS OCH KONREKTO.B.S LÖ ER. hvilket det i en samtida handling hette, att ,,det af ålder till det ämbetet legat hafver" och hvars ordinarie årsränta beräknades till c. 40 dal. s. m. Om annexet nämdes intet, men då vid samma tid Ericus Alftanus utnämdes till lektor, tilldelades honom Lundo socken, som äfven innehades af efterträdaren Thomas Florinus 1). Konrektors spanmålslön utgick från början med två läster från Wesilahti, Lempäälä och Orihvesi socknar. 1 6 1 6  års stat nedsatte beloppet till 84 t:r, som skulle betalas af kyrkotionden ·  i Vemo socken. Något prebende medgafs icke 2). Sålunda stälde sig lönerna på pappret. I värkligheten utgingo de ofta till betydligt lägre belopp. Så innehölls t. ex. år 1 609 en femte del af spanmålslönen till kronan. Samma år förmälde Joachim Stutams, att skolmästaren ,,i nästförledne år för riksens lägenhet skull icke bekommit det underhåll, som i ordningen förmäles och i förre år varit honom efterlåtit" .  Nio år senare förmälde kapitlet i skrifvelse till rikskanslern, att den kronotionde från Vemo socken, som bestämts för konrektor, jämväl anslagits åt friherre Abraham Lejonhufvud. I allmänhet hade, förmenade capitulares, till hvilka ju rektor och lektor samt måhända äfven konrektor hörde, deras lön nedsatts genoru 1 6 1 6  års stat, men de ville dock låta sig nöja, ,,på det vi måtte hafva något visst gå till och icke löpa för kamrerarenes dörr alltid, förty om det blifver förändradt för en, så kan det ock för flere blifva förändradt med tiden" .  Lång tid förgick dock icke, innan kapitlet åter uppvaktade rikskanslern - antagligen c. år 1 626  - med anhållan att genom hans bemedling komma i åt.njutande af konungens underhållsbref ,, i bokstafven utan öfvermålnings tillökning och tionde fogde11s tribulation , den vi alt för mycket försökt hafve" .  Om anslaget till skolan nämdes särskildt, att det uppbars af fogdarne antingen sent eller aldrig och att för tillfället en god del ännn resterade 3). Men om de · ordinarie och salarierade lärarene gång efter annan hade skäl att bekymra sig för sin utkom. t, så stälde sig brödfrågan ännn ogynnsammare för hörarene eller kollegorna. För dem hade kronan intet öfver af sitt spanmålsförråd. De ansågos 
1) Tengst1·öm, Prest. tjenstg. II: 39-40; Han.dl. IV: 21-24 ooll VIII: 23 -25; Leinberg, Handl. rör. skolv. I: 248, llJ: 10; Hand!. rör. finska kyrkan I: 386; Skolstaten i Åbo stift s. 266. St. A. n:o 317.  
2) Tengström, Prest. tj. 11 :  40; Räkenskaperna i statsark. 3) Tengström, Handl. IV: 18, 49-50; Lein.berg, Handl. rör. kyrk. I: 483-487. 19 
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för skolmästarens enskilda biträden, hvilka antogos af honom 
_ och _  därför också borde af honom hållas vid nödig vigör. Natur
ligtvis räkte skolmästarens fyra · läster · icke synnerligen långt, 
hvarför de lärjungar, som mäktade därmed, antagligen bidrogo 
till hörarenes underhåll med frivilliga afgifter, måhända ock med 
någon obligatorisk "skolgeld" .  Men i främsta rummet torde 
hörarene varit för sin existens hänvisade till den allmänna offer
villigheten såväl i Åbo stad som isynnerhet på landsbygden. 
Såsom vi i det följande skola närmare uppvisa, hade redan under 
medeltiden den plägsed utbildat sig, att skoldjäkname under 
ferierna strömmade ut öfver landsbygden föl' att af kristmilda  
människor uppbära bidrag till sitt och skolans underhåll. Under 
reformationstiden, då kyrkan beröfvades de medel hon tidigare 
förfogat öfver till skolornas upprätthållande, ordnades denna s. k. 
sockengång sålunda, att inkomsterna från en del socknar anslo
gos åt hörarene medan det öfriga till sockengång anslagna om
rådet exploiterades af djäknarne för egen räkning. År 1 6 9 1  
uppgåfvo katedralskol ans sex hörare, att de icke hade annan 
inkomst än det understöd allmogen i Letala, Närpes och Kumo 
plägade gifva, men att äfven denna källa numera utsinat, sedan 
skolorna i Raumo och Björneborg bemäktigat sig nämda sock
nar. Det varade många år, innan en del af det omtvistade om
rådet återgick till Åbo, hvarför de nödstälde hörarene måste 
godtgöras på annat håll. På 1620:talet inträffade den förändring, 
att de till sitt belopp och sin natur frivilliga bidragen utbyttes 
mot en af regeringen för hvarje hemman fixerad afgift, som 
först bestämdes att utgå i klingande mynt, men några år senare 
förvandlades till en spa.nmålshjälp. För lärarene hade detta 
arrangement, som bestod intill gymnasiets grundläggning, bort 
medföra en större ekonomisk trygghet, då de numera kunde 
påräkna en bestämd årsinkomst, men att döma af det missnöje 
åtgärden väkte såväl bland lärare som lärjungar, synes ingen 
förbättring inträdt. Hvilka de socknar för öfrigt voro, som vid 
denna tid plägade tilldelas hörarene, och till hvilka belopp de 
från dem utgående penninge- och spanmålsbidragen uppgingo, 
är för intet år bekant. 

För skolans ekonomi och fattiga djäknars understödjande 
förfogade skolmästaren säkerligen öfver någon mindre kassa 
eller "fiscus". Såvidt man kan sluta af förhållanden, som 
rådde under seklets senare hälft, underhölls denna kassa med 
medel, som uppbragtes geuom sockengång i någon eller några 
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för skolans löpande utgifter amdagna socknar. Att borger
skapet varit pliktigt att vid förefallande större reparationer 
bidraga med material och arbetsfolk, kan tagas för gifvet. Och 
mycket sannolikt är, att de äfven på annat sätt - såsom genom 
hyre 'hjälp åt lärarene eller kollekter åt djäknarne - bidragit 
till skolans underhåll. Härför talar icke blott kolans betydelse 
för barnaundervisningen i staden, utan jämväl den andel magi
straten åtminstone tidtals synes ha ägt i skolans administration. 
Så uppgifves i rådstuguprotokollet för den 30 oktober 1 624, 
att tre rådmän jämte stadsfogden förordnades att "gå i skolan 
och där tillstädes vara emedan djäknarne annoteras" .  

* * 
* 

Om undervisningen och lärometoderna vid katedralskolan 
föreligga inga specialuppgifter. För bedömandet af dessa frågor 
äro vi därför h. o. h. hänvisade till den allmänna kunskap vi 
äga om det svensk-finska undervisningsväsendet vid denna tid. 

Läsningen började enligt K. 0. 1 5  7 1  kl. 5 på morgonen 
och fortgick till åtta. Efter en timmes orlof samlades djäknarn e 
ånyo kl. 9, men åtskildes redan kl. 1 0  för att intaga sin mid
dagsmåltid. Så infunno de sig tredje gången kl. 1 2  och arbe
tade utan afbrott till kl. 5 e. m., då de tillätos "gå hem till 
härbärges igen". 

På den lägsta klassen omfattade kursen innanläsning, fader 
vår, tron, tio Guds bud, grunderna af latinska grammatiken 
enligt Donatus samt latinska skriföfningar. Som "smådrängarne" 
på klassen ännu voro ringa utvecklade, ,,nemmet ännu svagert 
och ovisst" ,  skulle kursen idkeligen repeteras såväl under lärarens 
ledning som under uppsikt af instructores eller informatores, 
hvilka utsågos af rektor bland djäknarne på de högre klas erna. 

För undervisningen i de tre högre kretsarne innehöll skol
ordningen ett i detalj utarbetadt schema, upptagande icke blott 
lärokurserna, utan jämväl dagen och stunden för deras genom
gående. 

På måndagen och torsdagen skulle i alla klasser de tre 
morgontimmarna egnas åt studium af latinsk grammatik med 
ledning af Filip Melanchtons lärobok, som skulle inläras utan
till. På tisdagar och fredagar skulle under samma timme andra 
kretsen sysselsättas med Aesopi fabler i latinsk öfversättning, 
omväxlande med Dialogi puerilium colloquiorum af Petrus 



148 ÅBO KATEDRALSKOLA INTILL l fö0. 

Mosellanus eller Erasmus, tredje klassen med 'rerentius eller 
fabler af Plautus samt f jerde kretsen med Vergiliu eller mf\d 
dialectica eller rethorica Philippi. Onsdagar och· lördagar skulle 
användas till repetition af det som inlärts de två föregående dagarna. 

Under den s. k. efterprimen från 9 till 10 skulle skol
mästaren förelägga eleverna en aftonvärs eller aftonlexa ur Mo
ralia Catonis, omväxlande med andra poetiska carmina och sen
tentim, "så är det dem icke så ledosamt".  Därjämte skulle tiden 
användas till korrigering af elevernas composita eller stilöfningar, 
hvilkas ämne eller argumentum växelvis skulle vara epistolare, 
historia.le och fabulosum samt af eleverna på högsta klassen 
behandlas i bunden stil. 

Tiden mellan 1 2  och 1 egnades åt sången, som var dels 
musica choralis (upptagande enklare kyrkosånger) dels musica 
figurativa (upptagande svårare ångstycken af kyrklig eller profan 
art). Den därpå följande timmen hölls "lexa in sacris" ,  d. v. s .  
meddelades undervisning i katekesen och nya testamentet, hvars 
latinska text grammatice exponerades. Från 2 till 3 fingo 
djäknarne "sitta för sig själfva och läsa öfver deras lexor och 
värs" .  Därunder skulle de öfvervakas af en custos eller ostia
rius, till hvars disciplinära uppgift äfven hörde att anteckna 
dem, som talade annat språk än latin. 

De två sista timmarna upptogos måndagar och torsdagar 
dels af förhör af de på morgonen gifna värserna dels af öfningar 
i latinsk etymologi och syntax jämte läsning af Erasmi De 
civilitate morum och Camerarii Prmcepta morum. På tisdagar och 
fredagar lästes Ciceros De officiis och Epistolre familiares. På 
tisdagar tillkom förhör af aftonvärsen, men på fredagar ersattes 
detta med repetition af Donatus. 

Klockan 5 pä e. m. skulle arbetet afslutas med bön och 
sång, hvarpå eleverna hemförlofvades med förmaning att väl 
förbereda sig till morgondagens lärda mödor. 

Om söndagarna voro djäknarne pliktige att närvara vid 
gudstjänsten. Efter aftonsången pröfvades smådrängarne i lilla 
katekesen och de andra i "tropi tonorum och intonationes 
psaJmorum". För kyrkosångens uppehållande skulle ·kolmästaren 
"alltid låta tillskicka vissa officiales, horistas, rectores, lectores, 
versicularios etc., hvilka sig därpå i tid öfva, så att de måga 
varda i saken färdige ; sammalunda och cantores in figurativis, 
när någon stor högtidsdag tillstundar 1). 

1 ) Kyrkoordningar I: 162-174. 
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mn na voro således icke många och lexorna fi.ugo icke 
vara långa, men de skulle så inpräntas i djäknehjärnan , att de 
aldrig gi11go därur. Repetitioner följde på repetitioner icke blott 
af pedagogiska skäl_, emedan de voro "mater studiorum" ,  utan 
ock i följd af den allmänna bristen på tillräckligt antal läro
böcker. Hvad som inhämtats på förmiddagen skulle upprepas 
på eftermiddagen och hvad som genomgåtts under tvänne 
dagar skulle repeteras på den tredje. När läroboken var lyktad, 
"begynner man henne upp igen på nytt, ty desto lättare kunna 
de minnas och behålla regulas, att de alltid höra och läsa dem 
vid en och samma form".  

Hufvudämnet var latin, som icke studerades för innehållets 
skull, utan för vinnande af nödig färdighet i dess prakti ·ka 
behandling i tal och skrift. ·· ndamålet uppnåddes genom ett 
ständigt inlärande af latinska sentenser och fraser samt genom 
en till högsta virtuositet drifven grammatikalisk exercis. I andra 
rummet kom religionsundervisningen, som först i den af lektor 
ledda kretsen blef föremål för ett mera djuptgående studium. 
Med religionen sammanhängde sången - den liksom alt annat 
iklädd den romerska klassicitetens språkdrägt. Vid ingången af 
det sjuttonde seklet upptogs som nytt ämne grekiskan , hvars 
undervisande, såsom vi redan känna, uppdrogs åt konrektorn. 
Modersmålet, moderna språk och realämnen kommo icke i fråga. 

kolordningen af 1 6 1 1  införde i läroplanen en mängd icke 
oväsentliga förändringar och tillägg, närmast betingade af den 
vetenskapliga odlingens allmänna utveckling och den alt starkare teo
reti erande riktningen inom den prote tantiska teologin. Under in
:flytel en af den från Frankrike inkomna rami men, som utgjorde 
en prote t mot aristotelismens herravälde inom filo ofin, vinnlade 
man sig i högre grad än förut om att genom täta praktiska öfningar 
och genom studium af de kla ssiska retorernes arbeten utveckla 
den dialektiska och retoriska färdigheten. Den i idkeliga di pu
tationer, talöfningar och virtus-skrifningar vunna latinska spräk
habiliteten tillämpades sedan på de teologi ka disciplinerna, hvilka 
mer än förut blefvo föremål för pecialstudier på de högre klas
serna. Resultatet blef, hvad Holländer kallar, en "klassisk
retorisk verbalism med dialekti kt-dogmatiskt bihang" , som ytter
ligare utbilda�es i gymna ierna och vid akademin 1). 

1 ) Sv�nskp. underv.isningsväsendets historia I: �!)(j. 
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På den lägsta klassen, alphabetica, upptog undervisningen 
såsom förut innanläsning och skrifning jämte grunderna af kri
sten.domskunskapen ·och · latinska· grammatiken . - På· den andra
lästes Luthers mindre katekes på svenska och latin, latinsk ety
mologi efter Chytrreus, lättare bref af Cicero och fabler af 
Aesopus, botpsalmerna, Salomos ordspråk och Syrachs bok. På 
tredje klassen tillkom latinsk syntax och prosodi, Terentii kome
dier och Vergilii Eclogre, den luterske mönsterteologen Hafen
reffers Loci communes samt något grekiska. På fjerde klassen 
i katedralskolorna fortsattes Hafenreffer och greki ka grammatiken , 
hvarpå man öfvergick till de grekiska vältalarene Isokrate och 
Demosthenes samt till delar af nya testamentet på grundsprå,ket. 
Förutom stilöfningar skulle disputationer anställas öfver teolo
giska och retoriska ämnen. Femte klassen var främst egnad åt 
retorik och logik. Dessa ämnen studerades såväl teoretiskt enligt 
Petrus Rami lärobok som praktiskt med tillhjälp af Cicero, Ver
gilius, Horatius och Ovidius, hvilka skulle efterbildas i bunden 
och obunden form. Dessutom förekomma disputationer i reto
riska ämnen. På den högsta klassen afslutades Hafemeffer och 
gennmgingos de tre symbola, confessio augustana och några 
paulinska bref, hvarförutom disputationer höll os öfver teologiska 
spörsmål. 

Läseordningen upptog lektioner från 5-10 f. m. och 12 - 5  
e. m. Onsdagar och lördagar voro som förut anslagna till repe
titioner samt disputationsöfningar. E fter aftonsången på lördagen 
upplästes söndagens evangelium på svenska i lägsta klassen, på 
latin och grekiska i de högre, hvarefter det upplästa uttolkades 
såväl grammatice som logice och theologice. 

För studiekursen å hvarje klass beräknade skolordningen 
minst två år och uppflyttningar inom kortare tid betecknades 
såsom synnerligen fördär:fliga, enär äfven den rikast utrustade 
elev löpte fara att på  detta sätt glömma det inlärda. Årligen 
vid Philippi J acobi tid, d. v. s. kring 1 maj , skulle kurserna 
vara genomgångna, hvarpå årsexamen förrättades under inseende 
af biskop och capitulares. Afbrott i läsningen skulle ske fem 
gånger om året, jul-, påsk-, J ohannis- och Mikaelitid samt 
vid rötmånadens eller hunddagarnas inbrott, då eleverna tillde
lades tre veckors ferier. 

Af öfriga bestämningar må vidare framhållas, att ingen 
skulle i skola mottagas utan betyg från tidigare frekventerad 
laroanstalt sarnt att för hvarje skola en lekplats skulle a.nvisas, 
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där eleverna kunde rekreera sig på bestämda tider under uppsigt af en ,,notarie" .  Sist ålade skolordningen biskopen och domkapitlet att vaka öfver att djäknarne iförde sig en anständig och efter deras kall lämpad drägt. I hvilken mån skolordningens stadganden tillämpades i Åbo katedralskola, måste lämnas oafgjordt. Exempel från andra håll 1 ) taJa för att i afseende å kurserna och läroböckerna afvikelser kunnat ske, undantag, som betingades dels af biskopens och capitulares' privata uppfattning i undervisningsfrågor, dels af svårigheten att anskaffa de auktorer skolordningen utpekade. Mycket troligt är vidare, att bestämningen om de fem ferietiderna icke blef efterföljd. Få vi antecipera ett i gymnasium och senare i katedralskolan iakttaget bruk, meddelades skolan förutom jullofvet och ett kortare påsklof, en längre ferietid från slutet af juli eller måhända först från början · af augusti ett stycke in på oktober. 
1

) J mfr E. Lagus, Klassiska språkundervisningens historia s. 23 - 24. 



Il . 

Collegium aboense 1630-1640. 

å riksdagen i Stockholm år 1 620 tecknade, såsom vi redan känna, Gustaf II Adolf undervisningsväsendet tillstånd i synnerligen mörka färger. Skolorna motsvarade på långt när icke sitt ändamål. Kyrkan erhöll icke nödigt antal tjänare, staten erhöll det ännu mindre. I allmänhet hade landet blifvit ,,sterilt och ofruktsamt på nyttigt folk " .  En mängd begåfvade ynglingar nödgades af sluta. sina studier ; andra, som hade förmåga och begär att inhämta ett högre mätt af vetande än det skolorna kunde meddela, voro ,,för inländsk ond information skuld" tvungna att söka sig till främmande läroanstalter. En reform af skolvä endet till hufvud och lemmar var därför af nöden, men framför alt var det af vigt att så ordna undervisnjngen , att rikets ungdom kunde erhålla sin fullständiga uppfostran i eget land. Därför borde, förmenade konungen, några högre läroan talter, s. k. gymnasier eller kollegier, instiftas för att förmedla öfvergången från skolan till akademin. Till en början borde ett sådant lärovärk inrättas för Finland  i Åbo och ett annat för verige i Linköping 1). Det var första ansatsen till gymnasii-inrättningen. Redan samma år tillkom värkligen ett gymnasium i Wästerå , så följde ett annat i Strängnäs och ett tredje i Linköping. Men om gymnasiet i Åbo hördes på många år intet. Först efter det Rothovius öfvertagit den kyrkliga ledningen i Åbo blef det allvar af saken. I en i början af år 1 628 afgifven relation om 
1) Thyselius, Handl. rör. sv. kyrkan o. läroverken. I: 2, 28. 
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om skolornas tillstånd framhöll biskopen nödvändigheten af ett 
kollegium , ,,på det ungdomen här i landet må tillbörligen och 
med alla flit in artibus, linguis och moribus upptuktad blifva" .  
Framställningen förnyades sedermera i skrifvelser så väl till ko
n ungen som till rikskanslern, biskopens gode vän och gynnare, 
till hvilken äfven trivialskolans lärare och djäknar något tidigare 
tagit sin tillflykt. Som konungen för det pågående krigets 
skull icke kunde anslå större belopp för den föreslagna läro
anstalten, insände Rothovius på sommaren 1 628,  enligt egen 
berättelse, ,,en liten disposition, huruledes K. M:t bekvämligast 
utan någon vidare stor omkostnad må  komma till ett tämmeligit 
gymnasium i Åbo, hvad partes docentium anlangar" .  Dispositio
n en innebar i hufvudsak ett förslag att barnaskolorna i Raumo 
och Björneborg skulle jämte rektors underhåll läggas under 
gymnasiet samt att Helsingfors barnaskola med rektors under
håll och därunder lydande socknar i Tavastehus och Nylands 
län, hvilka nyligen hänförts till Viborgs stift, måtte åter resti
tueras till Åbo samt äfven de komma gymnasiet till godo. Denna 
hemställan blef af konungen bifallen. Den 28 januari 1 630 
emanerade det nådiga fundationsbrefvet för ett gymnasium i 
Åbo. Däri bestämdes, att de nämda barnaskolornas underhåll 
jämte deras till djäknegång anslagna socknar skulle tillfalla den 
nya läroanstalten, hvars djäknar ägde rätt att en gång i året 
själfva uppbära sin ,,eleemosynam" eller studiehjälp, hvarförutom 
Sagu och Lundo socknar anslogos tvänne teologie lektorer till 
uppehälle. På vårsommaren samma år utnämdes den förste skol
mästaren och icke långt därefter utfärdad�s fullmakter för öfriga 
lärare 1 ). 

Det nya lärovärket inrymdes i samma hus i domkyrkomu
rens sydöstra hörn , hvarest katedralskolan i ett århundrade haft 
sin lokal. Antalet hörsalar eller lektorier var två, af hvilka 
den i byggnadens nedra våning befintliga salen gemenligen kalla
des ,,gamla skolan" och den i öfre våningen nämdes ,,collegium" 2). 

Att huset kort före gymnasiets inrättande befann sig i ett bo
fälligt skick, har redan anförts. Sannolikt vidtogos de för
bättringar, som nödvändigheten och inrättningens större anseende 

0 

1) Tengsti-öm, Vita Rothovii s. 26 följ.; Leinberg, Det äldre gymnasium 
i Abo s. 7-9; Handl. rör. skolv. I: 250- -252; Waaranens excerpt ur riksi-eg. 
i statsarkivet. 

2) Vita Rothovii s. 37 38. 
20 



COLLEGIUM ABOENSE 1630-1G40. 

kräfde samt tillgångarna medgåfvo, men ännu tio år senare då 
.hus�t bestämdes till hem för landets högskola, synas många 
bristfälligheter ha kvarstått. · År 1634 sändes, heter det i råd
stuguprotokollen, fyra män att uppbära af borgerskapet hjälp 
till skolstugubyggnaden 1). I november 1 638 rapporterade gym
nasiets rektor Georgius Alanns till magistratens justitiekollegium, 
hurusom ungdomen led mycket af regn och köld, enär skclans 
tak var illa försedt och en del af fönstren voro sönderslagna. 
Dessutom var inredningen mycket bristfällig i det att bänkar 
och stolar, som i andra gymnasier vanligen voro vackert och 
ordentligt förfärdigade, delvis saknades. Väl hade magistraten 
lofvat bidraga med fönsterglas, men då skolans fiscus saknade 
tillgångar till öfriga utgifter, hade intet kunnat uträttas. Att 
kassan var så dålig, berodde hufvudsakligast därpå, att för sko
lans ekonomi endast en sockens djäknepenningar kunnat anslås. 
De stego icke högre än till 25 dal. s. m. och hade måst till
gripas för uppköp af basuner och fioler. En socken, som tidi
gare an lagits för de löpande utgifterna, hade nu disporurats 
för ,,den nedriga. skolans reparation och förbättring".  Magis tia ten 
uppmanades därför på det bevekligaste att uttänka medel till 
eländets afhjälpande, ,,löntagandes af Gudi, den sådane expmser 
väl vet uti många måtto rikeligen belöna" 2). 

Osäkert är, huruvida rekt.ors vädjan till magist1·atens och 
borgerskapets frikostighet hade åsyftad värkan. I slutet af år 
1 639  skred man visserligen till byggnadens reparation, men då 
hade redan huset utsetts till hem för den nya högskolan, och 
de elever, hvilka icke kunde öfverföras till denna, förflyttades 
till ett annat hus i kyrkomurens västra del, till hvars iordning
ställande borgerskapet ålades att bidraga med penningar och 
arbetsfolk 8). 

* 

Om gymnasiets organisation och undervisningens ordnande 
lämnades i fundationsbrefvet inga närmare anvisningar. Någon 
allmänt gällande stadga för gymnasierna i riket fans häller icke. 
Följden blef därför i Åbo liksom annanstädes, hvarest gymnasier 
upprättades, att de närma1e anordningarna kommo att hvila på 

1) Bidrag, första ser. VI: 188. 
2) Jmfr band I s .  116; Åbo stads besvär. 
2) Rädst. prot. 1639. 



METHODUS DIDACTICA. 155 ----------- -------------stiftets biskop såsom gymnasiets högste styresman in loco. Enligt Rotbovii egen uppgift, uppdrog konungen uttryckligen åt biskopen " en särdeles inspektions  förtroende, på det icke några odugliga personer komma löpande och intränga sig till några ämbeter in gymnasio, ungdomen till skada och ordinariis lectoribus till hinder, såsom ock att med ordine lectionum, examinibus publicis och allt annat må rätteligen procederas och att lektorer årligen acquiescere uti underhåll rättelig, såsom det af välborne herr gubernatoren med episcopi och consistorii råd emellan docentes in gymnasio distribueradt blifver" 1 ). 

�1mio J_riL : vrr 
t rvuJ. /1, ldl�?ffr 

Lektorerne Sveno Vigelii och Ericus Bothniensis namnteckningar. I öfverensstämmelse med detta "inspektions förtroende" skred Rothovius till det nya lärovärkets organisation. Synbarligen vidtogs en sådan anordning, att katedralskolans två högsta, möjligen t. o. m. tre högsta kretsar - lektors, rektors och konrektors klasser - förvandlaues till den egentliga gymn a  ialafdelningen medan de lägre klasserna bibehöllos under gymnasiirektors uppsigt såsom en förberedande bottenskola till gymnasiet och såsom en borgareskola för dem bland stadens och lands-. bygdens barn, hvilka åtnöjde sig med vetandets första grunder. Båda afdelningarnas värksamhet reglerades genom en särskild skolordning, kallad "Methodus didactica in collegio aboensi" , hvaraf numera endast den del är känd, som hänför sig till själfva gymnasiet 2). Författaren till densamma är visserligen icke uttryckligen angifven , men alla tecken tyda uppå att stad-
') Leinberg, Handl. rör. skolv. I: 252. 2) Trykt i Tengströms Vita Rotbovii_s. 33-46. 
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gan utarbetats af Rothovius efter samtida förebilder från de svenska gymnasierna. Enligt · denna '1methodus didactica" skulle undervisningen igympasiet handhafvas af sex lectores eller professores, nämligen två theologi, superior och inferior, samt fyra philo�wphi : eloquentioo eller oratorioo lektorn , logices lektorn , matheseos lektorn samt physices lektorn. I praktiken måste dock, måhända på grund af svårigheten att erhålla lämpliga personer, några afvikelser företagas. En särskild eloquentioo lektor utnämdes icke förr än år 1 636, hvarför undervisningen i vältalighet under de sex första åren upprätthölls af logices och matheseos lektorerna. Lektoratet i fysik nämnes besatt först år 1 634 och blef ledigt efter fyra år genom innehafvarens förflyttning till en kyrkoherdelägenhet. År 1 632 tillkom ett lektorat i politik, som dock synes ha varit besatt allenast åren 1 6 34 - 1 636 .  Från gymnasiets stiftelse intill år 1 6 36 tjänstgjorde - med ett kortare afbrott - Martinus Stodius såsom biträdande lektor för undervisningen i grekiska. Under åren 1 637  - 1 638 anträffas en t. f. lektor, hvars läroområde icke kunnat utredas, och ungefär samtidigt en preceptor, om hvilken intet annat är kändt än att han nämner sig vid titel af ,,ungdomens lärare vid Åbo gymnasium".  Om gymnasiilärarenes löneförmåner gaf fundationsbrefvet intet annat besked än att teologielektorerne skulle inneha som prebenden Sagu och Lundo församlingar. Men , såsom redan nämdes, hade konungen uppdragit åt biskopen att i samråd med gubernatoren och domkapitlet anvisa åt lektorerne årliga underhållsmedel. Att desse äfven löst frågan på ett för vederbörande tillfredsställande sätt, framgår dels af bristen på de vid denna tid eljest så vanliga klagomålen öfver lönernas innehållande, dels af Rothovii försäkran vid akademins invigning, att de sex gymnasiilektorerne varit ,,med gode sti1 endiis försörjde". Liksom förut under katedralskolans tid varit vanligt, tillgreps äfven nu den tiondespanmål, som förvarades i socknarnas kyrkohärbärgen , och främst den spanmål, som jämlikt 1 6 1 6  års stat var �örbehållen rektor, lektor och konrektor. Efter några års osäkerhet i afseende å underhållets storlek fixerades salariet till c. 1 00 tunnor, som stundom ökades till 1 10-1 1 6. I utanordningar af den 1 3  december 1 634 upptog landshöfding Bror Andersson Rålamb å årets stat för rektor p. t. Martinm; Stodius 7 5 t:r från Loimijoki och 25 t:r från Reso, för matheseos lektorn Boethius Muurenius 80 t. från Wemo och 36 t:r från Reso: för phy ices lek-



LEKTORERNE. 157 torn Johannes Birgeri Orbergius 43 t. från Pemar, 42 från Lemo, 8 från Masku och 7 från Reso, för theologus inferior Ericus Forthelius 96 t:r från Masku och 4 t:r från Wemo härad samt för theologus superior Sveno Vigelius 100 t:r från Haliko härad. I utanordning af den 14 december 1 637 bekräftade Per Brahe ,, efter konungslige beviljelse och förordning" Stodii (vid denna tid theologus inferior) förra uppbörd, höjde Vigelii salarium till 1 1 6  t:r samt tilldelade åt matheseos lektorn Georgius Alanus 100 t:r från Haliko härad samt åt eloquentim lektorn Andreas Neocleander 100 t:r från Kumo socken , som af häradsfogden borde levereras, ,,när därpå fordras, icke brukandes däruti n�got 

Lektor Boetius Muurs namnteckning. underslef". Physices lektorn, rektor Orbergius uppbar: samma år 25 t:r frän Masku härad samt antagligen de 80 t:r, som Wemo härads stat upptog för ,,konrektor" 1 ) . Förutom denna spanmålshjälp åtnjöt skolan fortfarande afkastningen från Koskis och Ingois hemman samt Leisala och möjligen Hahdenniemi ängar. Om Iagois heter det, att räntan under åren 1 630- 1634 uppbars af lector theologim och åren 
1) Räkenskaperna för Åbo län på 1 630:talet, särskildt St. A. N:o 1916 föl. 152-155 och verif.bok 1637 föl. 31 1 .  De 100 tunnorna beräknades enligt kronovärdie till 225 dal. s. m. - När år 1640 ett gymnasium upprättades i Viborg, be!-tämdes för lektorerna kronolönen till 250 dal. s. m. I Strängnäs uppburo vid de· na tid teologielektorerne 124 och filosoferne 100 t:r spanmål Leinberg, Det äldre gymnasium i Åbo s. 56. 
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1 6  3 6 - 1 640 af skolmästaren. Om Kos kis säges endast, att det 
var lagd� _m�der Åbo skolstuga, hvarför afkastningen från det
samma möjligen· gick till sk6lar1s· :fiscus: · Denna· förstärktes med 
djäknepenningarna från en eller ett par socknar, men var, såsom 
vi redan funnit af Alani berättelse, i allmänhet mycket klen. 
Såväl omkostnaderna för gymnasiihusets underhåll som ook 
utgifterna för nödigt undervisningsmaterial måste därför inskrän
kas til l  det minsta. Så kom det sig, att vid gymnasiets upp
lösning skolans bibliotek icke kunnat uppbringas högre än till 
1 7  volymer in folio, 3 in qvarto och 3 in octavo samt en liten 
jord- och himmelsglob 2). 

Angående lektorernes eller professorernas undervisnings
skyldigbet, meddelade ,,methodus didactica" en mängd föreskrifter, 
till hvilka vi snart skola återkomma. Men förutom undervi -
ningen hörde till lektorernes ämbetsplikter jämväl ledamotskap 
i consistorium ecclesiasticum. Vid inträdet aflade de en ed , 
hvari de förbundo sig att med troskap , flit och ihärdighet för
rätta sitt ämbete, så att de gåfvo hvarken skolans inspektor, 
biskopen , eller sina kolleger och lärjungar något öfrigt att önska. 
De lofvade vidare att visa biskopen tillbörlig ära och lydnad, 
att hålla frid med sina ämbetsbröder, att vid rådpläg ingar, 
voteringar och andra förekommande fall iakttaga sans och 
måtta, så att de hvarken genom häftiga och opassande ord eller 
åtbörder vållade biskopen eller bisittarene något omak. Hvad 
som afhandlades i kapitlet ville de förtiga både för vänner och 
ovänner, Låde i nyktert och dryckesrördt tillstånd. Slutligen 
förbundo de sig att icke åtaga sig försvaret af någon process 
inför kapitlet, utan enhvar efter sin förmåga bidraga till att 
finna och styrka sanningen . 

Såsom af detta edsformulär framgår och redan i det före
gående framhållits, skulle biskopen erkännas och vördas såsom 
gymnasiets höge vårdare eller ,,inspektor". När omstäudigheterna 
påkallade det, kunde han rättande och förmanande ingripa i 
skolans undervisning och disciplin - en rätt, som han icke häl
ler underlät att utöfva. I förening med konsistorium - d. v. s. 
skolans lärarekollegium och sta<lens kyrkoherde - ägde han att 
bedöma anledningarna till lärares uteblifvande från lektionerna 
samt att straffa de felande till böter och afsättning. Med kon
sistoriales deltog han vidare i bedömandet af eleverna uppflytt-

2) Bilmark, Historia regioo academioo aboensis s. 43. 
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ning till högre kurser, i deras bestraffande till ris, karcer och 
relegation, i fördelningen af socknar mellan lärare och djäknar 
samt i bestämmandet af de pensa, som i hvarje klass borde 
genomgås. I samråd med gubernatoren å orten ägde han att 
sörja för att lärarene icke saknade nödiga medel för sin timliga 
utkomst. 

Den dagliga uppsikten öfver undervisningen och disciplinen 
tillkom emellertid rektor med biträde af nödigt antal ,, notarii" 
eller uppsyningsmän . Dessa utsågos bland mera försigkomna 
och väl kända djäknar samt ägde att hvarje lördag anmäla för 
skolans inspektor om exorbitantier, begångna af l ärare eller 
djäknar. För att å ena sidan ingen lärare måtte öfver höfvan 
betungas med administrativa göromål, men å andra sidan alla 
komma i åtnjutande af det högre anseende och de materiella 

Lektorerne Martinus Stodii och Andreas Neocleanders sigill. 
förmåner, som följde med rektoratet, bestämde Rothoviu , att 
detta skulle ambulera mellan lektorerne. På våren hvarje år 
skulle efter förrättad examen ny rektor utses för det följande 
läseåret. Ombytet skulle äga rum i hela skolans och dess sty
resmäns presence, hvarvid den afgäende rektorn ägde att i ett 
högtidligt tal, riktadt till sin efterträdare, yttra sig ,,de aliqva 
utili et eleganti materia". Vissa tecken tyda emellertid pä att 
rektorsombytet icke nödvändigt behöfde infalla pä våren , utan 
äfven kunde framskjutas till en annan årstid. Andra exempel 
ädagalägga, att man icke tog det sä strängt med be tämningen 
om den årliga alterneringen. Så innehade Martin Stodius rek
toratet under gymnasiets första läseår och därefter andra gången 
från hösten 1 6 34 till våren 1 63 7. Lektor Muurenius tillträdde 
rektoratet år 1 632 och nedlade det på hösten 1 6 34. Den 
siste rektorn Georgius Alanus, som valdes 1 6 38, innehade äm
betet till gymnasiet upplö ning 1640 1). 

* 

1 ) Leinberg, Skolstaten i Åbo stift, och Åbo läns räkenskaper i statsarki vet. · - I  Viborgs gymnasium skedde om bytet af rektor årligen i augusti månad. Alopreus, Borgå gymn. hist s. 281 . 
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Om undervisningen och lärokurserna i gymnasiet lännade 
"methodus didactica" följande närmare bestämmelser : 

Eloquentioo eller . or�torioo · lektorn skulle föredraga ranisten 
Talei lärobok i retorik med bifogande af regler för oratimers 
affattande enligt Conradi Oratorioo eller någon annan förfatare ; 
explicera valda tal af Cicero samt sånger af Virgilius eller ieor
gius Buchananus efter som biskopen och lektorerna öfv<rens
kommo vid hvarje årsexamen ; alla dagar mellan 1 - 2 med 
biträde af öfriga lektorer korrigera latinska scripta så i bmden 
som obunden stil ; alla söndagar efter aftonsången föra:mtalta 
deklamationsöfningar i närvaro af samtliga lärare och disciplar. 

Logices lektorn skulle föredraga den franske anti-skolasii.kern 
Petrns Rami logik, undervisa lärjungarne såväl i aristotelisl som 
ramisk filosofi samt omväxlande med eloqnentioo lektorn arställa 
disputationsöfningar. 

Matheseos lektorn hade att fördela sina ämnen på e1 två
årig kurs. Under det första året skulle han genomgå den ,gent
liga matematiken,  nämligen aritmetiken enligt Schonerus jämte 
algebra, logistica och geometri. Under det andra läseåret 1kulle 
han föredraga "doctrinam primi motus" 1 ) enligt Brusoots och 
astronomi enligt Purbacchius eller ock genomgå ett kompeidium 
i geografi samt "Computum ecclesiasticum" .  

Physices lektorn skulle på  ett år genomgå hela der fysi
kaliska kursen samt omväxlande med den föregående a1ställa 
disputationsöfningar inom de matematis�a disciplinerna. 

Andre teologie lektorn , theologus inferior, skulle i e1 två
årig kurs behandla den vittenbergske teologen Matthias Iaffen
refferus berömda a.rbete "Loci communes" samt i disputftioner 
förtydliga innehållet, hvarvid honom särskildt ålåg att vede�lägga 
afvikande åsigter ho� katoliker, kalvinister och photianer (geker). 
Bland eleverna i sin klass skulle han för sådana tillfälle1 utse 
3 till 5 respondenter. Dessutom skulle han på lördagskvtllar1ia 
samt aftnarna före högtidsdagar med synnerlig omsorg ,.mder
visa i grekiska. 

Förste teologie lektorn slutligen eller theologus s1perior 
skulle på ett år explicera någon af Pauli epistlar, som elwerna 
voro skyldiga att grammatikaliskt förklara, samt genongå en 
kurs i hebreisk grammatik. Vidare ägde han att omvädande 
med theologus inferior handleda disputationerna öfver Iaffen
refferus. 

1) Enl. Leinberg =.:: globlära. 
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Skolarbetet skulle vidtaga tidigt på morgonen och fortgå 
till kvällens inbrott. Klockan 5 p. m. hölls bön och upp
lästes ett kapitel ur bibeln, hvarvid rektor ålades att närvara, 
måhända för att närmare uttyda den upplästa texten. Kl 6 före
läste eloquentioo och matheseos lektorerne enhvar i sitt audito
rium ; kl 7 logicu och physicus, med undantag af fredagarna, 
då de i anledning af morgongudstjänsten i kyrkan skulle fram
skjuta läsningen med en timme. - Från 8---9 hölls paus. 
Därpå föreläste de båda teologerna intill kl. 1 O, då middags
rast medgafs på två timmar. Kl. 1 2  anstäldes under ledning 
af rector cantus med biträde af bottenskolans kolleger sång
öfning i båda auditorierna, "figurativa" i kollegium, "choralis una 
cum tonis et psalmis" i gamla skolan. Därvid skulle rektor när
vara för att upprätthålla ordning bland sångarene. - Kl. 1 korri
gerade eloquentioo professorn elevernas latinska scripta. -- Kl. 2 
inleddes eftermiddagsföreläsningarna af matematiklektorn. Kl. 3 
vidtogo logicus och physicus, hvarefter ordet gafs åt de båda 
teologerne, hvilka efter slutad läsning kl. 5 välsignade dagens 
arbete med bön. Denna ordning gälde på måndagar, tisdagar, 
tor dagar och fredagar. Iakttagas borde, att läsningen började 
och slutade på slaget, så att ingen l ärare förhindrades i sitt 
arbete. 

På onsdag förmiddag skulle arbetet visserligen fortgå i samma 
ordning, men borde timmarna användas till repetition af det 
som på läsdagarna genomgåtts. Efter stilöfningarnas afslutande 
kl. 2 medgafs lof för dagen. - Lördagen var anslagen till 
disputationsöfningar, som höllos omväxlande af teologerne och 
filosoferne från 6 - 10. På dagen hölls den vanliga sångöfningen, 
hvarpä följde bön och förklaring af söndagens heliga evangelium. 
Sist kom på eftermiddagen andre teologie lektorns lektion i gre
kiska. - Till yttermera visso tillgreps söndagen. Efter slutad 
gud tjänst, hvari enligt gammal sed alla voro skyldiga att del
taga, samlades både djäknar och lärare i gymnasiet för att 
åhöra de deklamationsöfningar, som föranstaltades af lektorn i 
vältalighet. Akten skulle celebreras genom biskopens och kyrko
herdens närvaro. 

Huru noggrant denna ordning blef följd och huru full
ständigt de arbeten genomgingos, som "methodus" utpekade, är 
omöjligt att afgöra, då så godt som inga andra uppgifter om 
gyrona iets lärovärksamhet kommit till vår kännedom. Möjligen 
har en och annan afvikelse från det faststälda programmet före-

2 1  
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tagits och nödvändiga måste sådana afvikelser ju blifva så lärge 
de i "methodus" föreskrifna lektoraten icke voro full tänd.gt 
besatta. Så . voro, · såsom redan nämdes, · eloquentiffi • lektorns göm
mål under de sex första åren af gymnasiets tillvaro f ördelocle 
på lektorerne i logik och matematik, och lektoratet i fysik ägle, 
såvidt man känner, ordinarie innehafvare allenast under haliva 
tiden af gymnasii tillvaro. Å andra sidan torde undervisningen 
i grekiskan bedrifvits med större fart än ,,methodus" förutsatte 
så länge skolan i Martinus Stodius ägde en e. o. lärare i ämret. 
Genom inrättandet af ett politicffi lektorat tillkom för en lort 
tid ett för "methodus" okändt ämne : politik. 

Men om vi sålunda få antaga, att föreskrifterna i ,,metio
dus" icke fullständigt efterlefdes, ha vi ingen anledning att 
betvi:fia, att den i hufvudsak var bestämmande för gymnasB 
utbildning och för dess pedagogiska uppgift. Denna uppgift bl.ef, 
likasom tidigare katedralskolans, af öfvervägande kyrklig trt. 
Säkerligen har en och annan ur gymnasiet utgången alumn s:>kt 
sig en framtid i statens tjänst, men de flesta ha otvifvelakiigt 
egnat sig åt prästerligt kall. Till detta utgjorde hela skolgån�en 
en förberedelse. Hufvudämnet, som skulle tuderas af alla l)Ch 
under hela gymnasiitiden, var teologin med dess hjälpveten ai

per, särskildt den heliga skrifts grund pråk. Två år skulle treo
logus inferior använda till att i eleverne inpränta den evarge
liska dogmatiken, sådan den framstäldes af de luterska skolorna 
oinskränkte religionslärare Haffenrefferus, och när han konmit 
till ändan af sin uppgift, skulle han börja den från bör.an. 
H varannan lördag förmiddag var anslagen till disputation öfnirg 
med ledning af samme Haffenrefferus. Teologie lektorerne fnm
stälde teser och antiteser ur den kostbara och aldrig tillräckligt 
kommenterade boken. Lärjungarne uppträdde i tur och ordning 
efter sin lärares ordres såsom dessa satsers försvarare (res1 on
denter) eller angripare (opponenter). Sålunda öfvades de att 
grundligt lägga sig in i de dogmatiska spör målen, att med en 
viss grad af originalitet behandla dem samt att med dialekti k 
färdighet försvara dem mot kalvini ter, papister och photimer 
- d. v. s. folk, med hvilka de under sin framtida värksanhet 
sannolikt aldrig kommo i vidare beröring. Om någon kurs i 
kyrkohistoria eller prakti k teologi nämde ,,methodus" intet. 

Åfven de lingvisti ka studierna stodo i teologins tjtnst. 
De å yftade att utveckla elevernas i för kolan vunna fornella 
bilclniug, deras förmåga att i väl valda ordalag och med an.littnde 
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af den retoriska konstens och dialektikens regler på klingande romar pråk uttala sig öfver teologiska spörsmål eller behandla filosofiska virtusämnen, hvilka närmare eller fjärmare sammanhängde med trosläran. För uppnåendet af detta mål höllos disputationsöfningar, stilöfningar samt deklamationsöfningar. Stilöfningarna, vid hvilka eloquentim lektorn borde biträdas af sina kolleger, å yftade dels förmåga af öfversättningar till latinet, dels förmåga att på latin muntligt behandla uppgifna ämnen. Den sistnämda uppgiften befordrades vidare genom deklamationsöfningar, hvilka lika väl kunde bestå i oration som i prononciation, alltid på latin. Gymnasiet blef sålunda ett latinskt prästseminarium med dogmatisk dialektik och latinsk språkriktighet som hufvudmål. Undervisningens formelt-dogmatiska karaktär bröts dock något genom upprättandet af lektoraten i matematik och fysik, om hvilka med rätta anmärkts, att de kommo att bilda "den första tillstymmelsen till en matematisk-fysisk fakultet" 1). Med undervisningen i matematik, som ju äfven den var ett formelt bildning medel, voro nämligen förenade föreläsningar öfver astronomi och geografi samt "computus ecclesiasticus" .  Om physices lektorns skyldigheter lämnar "methodus" inga närmare upplysningar, men sannolikt är, att hans undervisning icke inskränkte sig till de fy ikaliska fenomenen, utan omfattade naturkunnighet i större utsträckning. På grund af den låga ståndpunkt naturvetenskaperna vid denna tid intogo, kan man dock sluta, att undervisningen till större delen omfattade allmänna hypoteser och i mindre grad reala insigter om naturen. Därtill kom, såsom tidigare anförts, att physices lektoratet under flera år af gymnasiets tillvaro saknade ordinarie innehafvare. Med magister Stephanus Gallius' utnämning till politices lektor år 1634 inkom för ett år undervisning i sedelära och samhällsförfattning. Uppfattades ämnet på samma sätt som hi torien , med hvilken det förenades efter gymnasiets utbildning till akademi, omfattade det mindre de samtida kulturfolkens än de i så många hänseenden mön tergifvande klassiska folkens seder och samhällsskick. Ett viktigt rum på läroprogrammet intogo fortfarande öfningarna i sång, i hvilka alla vor<1 skyldiga att deltaga. För de 
1) Leinberg, Det äldre gymnasium i Åbo s. 18. 



1.64 COLLEGIUM ABOENSE. blifvande prästerne voro de naturligtvis af största betydelse, cch säkerligen gick det icke gymnasisternas ära för när att i liktet med . katedralskolans elever förut och efteråt "intonera" sån�n i domkyrkan. För musikaliskt utrustade elevers räkning ägde gymnasiet ett mindre förråd af blås- och stränginstrument. Angående elevfrekvensen i gymna�iet sakna vi närm,1,re uppgifter. I skrifvelse till regeringen i slutet af år 1637 förmälde Per Brahe, att skolan ägde "en stor myckenhet på djtknar", vid pass 600 stycken, men i denna siffra ingingo förrmdligen icke blott gymnasiets, utan ock för�kolans elever 1 J. Om de förres indelning i olika kurser nämner "methodus" ,  att eleverna efter läseårets slut skulle inskrifvas i sina vissa klaffier samt att åt resp. lärare de åhörare skulle anvisas, hvilka ägde att under det följande året begagna sig af deras undervisning. Tillika stadgades, att stil- och sångöfningarna skulle vara Obligatoriska för alla, men att för öfrigt hvarje djäkne skulle deltaga i tvänne lärares, en filosofs och en teologs, kollegier, mck med rätt för mera begåfvade alumner att åhöra flere länre. Huru stort antalet klasser sålunda blef, uppgifves icke. Nen sannolikt är, såsom Leinberg förmodat, att gymnasiet var ir:daladt i tvänne hufvudcirklar - motsvarande de två högsta ldasserna i schoia cathedralis - af hvilka måhända den lägre åtnjöt undervisning i det nedra och den högre cirkeln i det öfra a1.ditoriet. Troligt är vidare, att cirklarne voro indelade i tvänne årskurser, hvarigenom antalet klasser steg till tre å fyra. 2). Måhända sammanföll denna indelning i klasser med den fördelning på olika flockar eller fackkretsar, som blef en fJljd af det nyssnämda stadgandet att eleverna skulle, vare sig på grund af fritt val eller efter lärarekollegiets förfogande, hämisas till sina resp. två lektorer. I Wästerås gymnasium förefans vid denna tid tre klasser och i Kristinas skolordning af år 1649 bestämdes gymnasialklassernas antal till fyra. H vad som under läseåret genom träget samarbete mellan lärare och djäknar inhämtats skulle offentligen uppvisas på årsexamen Philippi och J acobi tid. Förhöret skulle fortgå 1 en vecka i gymnasium samt lika lång tid i "schola inferior". I gymnasium skulle måndagen och tisdagen disponeras af tvi,nne 
• 

1) P. Nordmann, Grundläggningen af Åbo akademi i Sv. Litte:mtursällskapets Uppsatser o. Förhandlingar IX: 314-315. 
2) Leinberg, Gymnasium s. 45-4:7 . 



KUR SER OCH ÅRSFÖRHÖR., » SCHOLA INFERIOR �> .  1(35 filosofer, af hvilka den ene examinerade från 6 - 1 0  och den andre från 1 - 5 e. m. På onsdagen och torsdagen skulle de öfriga filosoferne fortsätta på samma tider, hvarefter förhöret skulle på fredagen och lördagen afslutas af de båda teologerne .  De vid förhöret åclagalagda kunskaperna, i hvilkas bedömande biskopen och stadens kyrkoherde borde deltaga jämte lärarekollegiet, skulle vara bestämmande för uppflyttningarna från klass till klass och från nedra skolan till gymnasiet. I sammanhang med årsförhöret skulle, såsom redan angifvits, rektorsombyte företagas, hvarjämte lärarekollegiet ägde att med kapitlet öfverenskomma om de pensa, som borde genomgås under det följande läseåret. Detta vidtog omedelbart efter examen. Huru länge det sedan fortgick, innan sommarferierna skänkte såväl lärare som djäknar en välbehöflig hvila, kan icke med full visshet afgöras, men det vill synas, som hade lofvet begynt omkr. den 1 0  augusti och räkt i tväune månader. För detta antagande tala nämligen några för djäknar utfärdade s. k. socknebref, de enda hvilka numera äro kända från denna tid. De äro alla daterade S:t Laurentii tid och ett bland dem utsätter fristens utgång till den 7 oktober, då brefvets emottagare var skyldig att åter inställa sig till läsningen. Härefter fortsattes lektionerna utan afbrott till jullofvet, som började i medlet af december och sträkte sig till trettondagen. Sedan följde kortare ledigheter under påskhälgen och pingstveckan. * * 
* Om den med gymnasiet förenade bo ttenskolan, "schola in ferior", känner man med visshet knapt annat än att den fans till. I ett konsistorii beslut af år 1637  talas om "Åbo skola", hvilken hänföres till samma kategori som barnskolorna i Björneborg och Helsingfors, och i ett bref af år 1 638 underrättar regeringen Per Brahe om sin afsigt att grunda några trivialskolor i landet, "så ock att en liten skola härefter må vara i Åbo" 1). Af lärarene känner man med vi shet endast tre kolleger : Ericus Mathire Falander (utnämd 16 32), Jacobus Pauli Raumannus (nämd collega primus 1 632)  och Nicolaus Andrere (nämd 1 6 38- 1639) 2). -

1) Vita Rothovii s. 33, Åbo Tidn. 1782, n:o 2. 1) Leinberg, Skolstaten s. 272 ;  Åbo läns verifik. bok 1 ö38 föl. 1 73. 
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I ett särskildt kapitel af ,,methodus informandi" gaf Isak Rotho
vius närmare instruktioner angående skolans värksamhet, men hela 
detta kapitel var redan vid den tid, då · Tengström · skref Rothovii 
lefnadsminne, försvunnet, och det som räddats af stadgan medde
lar ingen annan upplysning än att vid årsförhöret elever utdi
mitterades från schola inferior till gymnasiet. Detta skulle 
emellertid tyda på att undervisningen icke kunnat äga den ele
mentära prägel, som utmärkte tidens pedagogier, till hvilka sko
lan af några författare hänförts, utan att organisationen i 
det närmaste öfverensstämde med den i ,,scholoo provinciales" .  
Huruvida skolan ägde fyra klasser, må visserligen ifrågasättas, 
men för tämligen troligt får väl anses, att vid gymnasiets upp
rättande åtminstone de tre lägsta klasserna i katedralskolan -
alphabetica, etymologica och syntactica - bibehöilos med tre å 
fyra lärare och med i hufvudsak samma kurser, som föreskrefvo 
i 1 6 1 1 års skolordning. 

Något fast understöd å stat erhöll ,, schola inferior" icke. 
Lärarenes underhåll inskränkte sig därför till sockengången samt 
till de frivilliga gåfvor och afgifter, som troligen medfördes af 
djäknarne. Måhända bidrog dock staden, för hvilken skolan 
hade sin stora betydelse såsom borgareskola, med hyreshjälp 
eller annat understöd. 

Åfven skolans ekonomi bestriddes hufvudsakliga t med in
komsterna af djäknegången. Vid sockendistributionen år 1 637  
tilldelade domkapitlet skolan Uleå stad och socken, hvilkas bidrag 
sannolikt kom endast fiscus till del. Detta bestyrkes af rektor 
Alani i det föregående citerade skrifvelse af år 1638, hvari han 
klagade öfver gymnasiets dåliga tillgångar i anledning däraf att 
en af gymnasiets förra socknar användts ,, till den nedriga sko
lans reparation". Skrifvelsen utvisar tillika, hurusom magi traten 
och borgerskapet voro skyldiga att bidraga med penningar och 
arbet folk, när större reparationer befunnos af nöden. H va.r sko
lan hade sin plats, framgår icke med visshet, men möjligt är, att 
hon var inrymd i samma hus i västra delen af domkyrkomuren, 
hvarest vi kort därefter påträffa den ånyo upprättade katedral
skolan . 



1 1 1 .  

Katedralskolan efter 1640. 

j lret 1640 blef, som bekant, ett märkelseår icke blott i Åbo stad , utan i hela Finlands hi toria. Det väkte till lifs förhoppningar om en framtida odling, rikare än den framfarna ;  det såg nya fruktbringande tankar födas och det skänkte landet en bildningsanstalt, som bar dessa tankar och förhoppningar fram genom tiderna. I tio år hade gymnasiet i Åbo varit den veteuskapliga odlingens förnämsta härd i vårt land. Det hade skolat präster och lärare, skrifvare och fogdar, köpmän och tullnärer ; det hade utsändt alumner till universitetet i Uppsala och de af kriget skonade högskolorna i Tyskland. Dess värksamhet hade sålunda varit hvarken fåfäng eller förfelad. Men det befans, att denn a värksamhet icke mera motsvarade de stegrade anspråk pä en högre bildning, som den nya tiden kräf de. D�n teologiska bildningen , som utgjort gymnasiets hufvudsakliga uppgift, var och förblef visserligen ännu länge den högst skattade i samhället. Men vid sidan af denna hade ett alt starkare behof visat sig a.tt utveckla äfven andra grenar af mänskligt vetande. I icke ringa grad hade gymnasiet bidragit till att öka denna trängtan efter en mångsidigare och djupare kunskap, som det själft icke kunde meddela. Det föll därför bort för att lämna p lats åt en högre lärdomsanstalt, som det bebådat och framkallat. Akademin tog i bokstaflig mening arf efter gymnasiet. ,,Gamla skolan" och ,,kollegium" fäjades upp och förvandlades till akademi ka hörsalar. En del af djäknarne upphöjdes till studenter. Af lektorerne inträdde ett par i den akademiska 
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senaten , lektorsprebende.aa blefvo professorsprebenden och gym
nasiets lilla bibliotek blef grundstommen till universitet.sbiblio
teket. 

När detta skedde, blef ,,den nedriga skolan" åter katedral
skola 1), De tre eller fyra klasserna ökades med tiden till sex 
och, hvad som bättre var, de stäldes nu på ordinarie stat Lära
rene blefvo ordinarie tjänstemän, som aflönades af staten och 
icke mera behöfde sätta all sin lit till bönders och borgares 
njugga allmosor. I kungl. bref af den 1 5  april 1 641  bestämdes 
att trivialskolor skulle inrättas i Åbo,  Helsingfors och B. örne
borg samt att på staten för dessa skolor skulle uppföras rektor, 
subrektor, två kolleger samt en preceptor 2). Samma antal 
lärare upptogs redan i staten för 1 640,  men först c. år 1 650 
torde samtliga platser varit ordinariter besatta. 

Till plats för trivialskolan utsågs det nordligare af de på 
kyrkans västra sida i ringmuren belägna tvänne husen, för hvars 
j ordning ställande magistraten och borgerskapet i oktober 1 639 
beviljade nödig arbetshjälp. Om beskaffenheten och storleken 
af detta hus äro uppgifterna mycket torftiga. År 1 649 nämnes, 
att det var taktlöst och behöfde reparation.  Under de tre 
sista årtionden a af 1 600:talet talas om apologistklassen eller 
skrifvarekla.ssen samt ett par kollegers klasser såsom skilda rnm, 
vidare om diskantkammaren eller musikkammaren, som synes 
ha utgjorts af en sidobyggnad, äfvensom om den i hvarje skola 
oundgängliga, med järngaller försedda prubban . Golfven voro 
stenlagda samt h-vitlimmade 3). 

Om antalet klasser under trivialskolans första år saknas 
bestämda uppgifter, men något tvifvel kan knapt råda därom, 
att skolan i öfverensstämmel e med 1 6 1 1  års skolordning samt 
Gustaf II Adolfs resolution på 1 620  års rik dag ägde fyra 
klasser. Den lägsta förestods af apologisten eller preceptoreD , 
"som lärer barnen läsa" ,  samt motsvarade den i 1 649 års skol
ordning påbjudna skrifvareklassen , som hufvudsakligast syftade 
pä borgarebarnens undervisning i läs- och skrifkonst samt räk
ning. Efter läraren, apologista, nämdes den gemenligen apolo-

1) Benämningen katedralskola eller domskola kom dock i bruk först på 
1600:talet. Därförinnan talades om Åbo skola och Åbo trivialskola.. Jmfr 
Leinberg, Tvenne studier rör. Åbo skola i äldre tid i Pedag. För:s Tidskr. 
1801 s. 219 o. följ. 

2) Vita Rothovii s. 31-32. 
3) Rådst. prot. 7 okt. lti39, 14 apr. Hl4U; Libt3r schola3 aboensis. 



KLASSERS OCH LÄRARES ANTAL. gistklasseu , classis apologistica. Ofriga klasser skulle enligt nyssnämda skolordning vara classis infi.ma eller alphabetica, classis secunda eller donatistica, classis tertia eller syntactica samt qvarta eller rhetorica et logica. Den förstnämda saknades i Åbo intm åt' 1 6 76 ,  då den erhöll en särskild, på extraordinarie stat stäld lärare, collega infimus, äfven kallad collega tertius, såsom föreståndare. Den följande nämdes senare gemenligen etymologica eller clas::iis secund::e colleg::e och classis syntactica kallades lika ofta classis primi colleg::e. Fjerde klassen finna vi åtminstone från år 1 6 70, då skolans ännu bevarade matrikel, den s. k. Liber schol::e aboensis 1), vidtager, indelad i tvänne kretsar, af hvilka den lägre, circulus inferior, förestods af konrektor och den högre, circulus superior, af rektor. Sålunda utbildade sig sex klasser, med hvilka katedralskolan opererade in på det nittonde århundradet. Staten for lärarekåren upptog från första början 1 50 daler s. m. för rektorn, 1 00 för sub- eller konrektor, 39 för hvardera kollegan samt 50 dal . för preceptoren eller apologisten. Dessa löneförmåner, som äfven gälde för trivialskolorna i Björneborg, Helsingfors och Nykarleby, faststäldes i l 652  års allmänna stat för skolorna samt fortbestodo oförändrade intill år 1 696,  då kollegernas löner fördubblades. En ny ordinarie tjänst tillkom i början af 1 680:talet. Redan år 1 670 hade behofvet af förökade lärarekrafter föranledt antagandet af en t. f. lektor, hvilken i likhet med den sex år senare utnämde collega infimus till en början stäldes på extraordinarie Rtat och sannolikt i främsta rummet godtgjordes med andel i djäknepenningarna. För att förbättra den nya lärarens osäkra ställning iugick biskop Gezelius pä riksdagen 1 672 till regeringen med anhållan att vid landets samtliga trivialskolor en ny ordinarie läraretjänst blefve inrättad, "att discipuli så mycket bättre fundament lägga. i sina studier och med större frukt höra lectiones publicas vid akademin" .  Härpä resolverade regeringen,  att som skolstaten sedan många år tillbaka blifvit "på viss grund inrättad" , så kunde kronans inkomster icke vidare tillgripas. Men regeringen lofvade befordra det afsedda syftemålet genom att tillsäga landshöfdingarne ,,att disponera själfva städerna, uti hvilka dessa skolor äro lagde, att de i stället för den barnskola, som andra städer af egna medel underhålla, 
1) Förvaras i svenska klassiska lyceum i Åbo. 
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så mycket årligen förskjuta, som en docens kan vara med för
sörjd, njutande de sedan dess större nytta för sine barn uti deras 
undervi.sriin·g och upptuktelse". Synbarligen · lyckades landshöf
dingen i Åbo icke att ,,disponera" stadens magistrat, ty år 1 682 
ingick Gezelius med ny hemställan om inrättandet af ett lektorat 
vid katedralskolan och denna gång med bättre framgång. Genom 
k. bref af den 2 5  oktober 1682 förökades staten med en lektor, 
som uppbar i ordinarie lön 250 dal. s. m. (motsvarande enligt 
kronovärdie 1 1 1  t:r spanmål) och ägde att undervisa i hebrtiska, 
,,på det discentes från de andre skolorna kunna där så mycket 
bättre informeras förr än de admitteras att frekventera akademin" 1). 

Men icke häller denna tillökning ansågs motsvara behofvet. 
Som lektor ofta upptogs af andra bestyr, antog kapitlet i slutet 
af 1 680:talet honom till biträde en extraordinarie lektor elier 
vicelektor - senare vanligen kallad kollektor - som aflönades 
med djäknepenningar 2). Ungefär vid samma tid anförde Geze
lius hos regeringen, hurusom skolan väl behöfde ytterligare tvänne 
lektorer, för hvilka han ansökte om ,,en liten lön". Beviljades 
denna anhållan , skulle, förmenade biskopen , ,,med Guds hjälp 
gode djäknar komma till akademin och vackra studenter ifrån 
akademin, fast där icke äro så många lektorer och professorer 
t-:iom annorstädes". I en annan skrifvel ·e, som inkom till rege
ringen i augusti 1 688, anmälde Gezelius, att ,,mycket snälle 
djäknar" redan kommit från skolan till akademin,  men att anta-

1) Tengström, Prest. tjenstg. I: 401 - 403, III: 5n7. I en relation af år Hi88 om skolornas tillstånd i stiftet nppgifver domkapitlet, att kollegerna i trivialskolorna åtnjöto i kronolön 48 d. s. m. (Leinberg, Skolväsendet I: 41). I riksstatböckerna upptages vanligen 78 dR.l. för en kollega. I ett i riksarkivet i Stockholm förvaradt ,,förslag till skolestat omkr. 1öf.>54', föreslås, att rektor i Åbo måtte erhålla 160 t:r spanmål, beräknade till 337 ¼ dal., konrektorn 100 t:r eller 225 daler samt fyra preceptores med apologisten inalles 240 t:r eller 540 dal. Staten för Åbo skola skulle således ha höjts från 378 till 1 ,102 ¼ daler. 1) Leinberg, Handl. rör. skolväsendet I: 36, 37, Prästersk. besvär s. 1 70, 180; Tengström, Prest. tjenstg. I: 403, III: 562. - På 1·iksdagen 1689 ansökte herredagsmännen för Öfra och N edra Hollola härad, att lektorslönen måtte anslås till imättande af en trivialskola. i Tavastehus ,,på det dem icke måtte falla för svårt deras ba1·n en lång väg, öfver 30 ja 40 mil till Åbo att sända". Allmogen förmenade vidare, 11det ingen lektor behöfves i Åbo, emedan docentes där kunna väl informera ungdomen vid akademin och katedralskolan11
• Konungen hade vänligheten att utlofva en utredning af saken. Riksreg. 18 ma-rs 1689. 
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let skulle blifva ännu större, om öfriga trivialskolor förseddes 
med en lektor eller Åbo skola erhölle en andra lektor. Blefve 
det tillika stadgadt, att inga skolepiltar i stiftet :finge mottagas 
till akademin, innan de "gjort sig färdig i de stycker, som af 
de tvänne lectoribus i Åbo skola proponeras" ,  så förmodade 
biskopen, ,,att lärde och skickelige personer i alla stånd skulle 
ifrån denne k. akademi komma". Men ingendera skrifvelsen 
ledde till lyckligt resultat, utan vicelektorn :fick, som förut, slå 
sig fram med det anslag han åtnjöt af djäknepenningarna. Något 
senare, sannolikt i början af år 1 697 ,  utvärkade den yngre 
Gezelius ordinarie lön för en fjerde kollega och tjänsten bekräf
tades af Carl XII i resolution af den 1 8  december 1 6 97 på 
prästerskapets i Åbo stift besvär, men på den ordinarie staten 
infördes tjänsten icke af orsaker, som äro oss obekanta. Vid 
periodens utgång utgjordes sålunda den ordinarie lärarekåren af 
rektor, konrektor, lektor, två kolleger och preceptor eller apo
logista. De två extraordinarie lärarene vicelektor och collega 
infimus måste a] t framgent nöja sig med de anslag de åtnjöto 
af djäknepenningarna och de bidrag de möjligen uppburo af 
förmögnare elever samt af skolans gynnare och vänner 1). 

Sistnämda lott vederfors äfven läraren i sång, director can
tus, som nämnes redan år 1 640 2). Utom hvad han från skolan 
emottog, uppbar han från domkyrkan en årlig spanmålshjälp för 
besväret med kyrkosången. Dessutom tillkommo sportler för musi
kaliska prestationer vid familjefester och andra högtidligheter i 
staden . En kortare tid (år 1 G68) anträffas i skolan tvänne 
sångledare, en i cantus eller musica figuralis samt en i cantus 
choralis. 

Försök att utvärka förhöjning å lönen för de ordinarie 
lärarene gjordes nu och då såväl af skolans inspektor, biskopen, 
som af stiftets prästerskap, men med konsekvent otur. Det van
liga svaret var, att regeringen icke var obenägen att till landets 
fromma öka lärarenes förmåner, men att "riksens lägenhet icke 
medgifver att af kronans medel gifva och förordna därtill mera 
underhåll än de allaredo äro med försedde". I själfva värket 
kunde lärarene vara glada, om de ordentligen utbekommo det 

1) Tengström, Prest. tjenstg. III: 562-63; Åbo Tidn. 1772 N:o 10; Lein
berg, Handl. rör. skol v. I: 42-43, 254, Prästersk. besvär s. 402, Tvenne stu
dier rörande Åbo skola i IUdre tid. 

2) Heikel, Filologins studium vid Åbo universitet s. 50. 
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underhåll, som "riksens lägenhet" tillåtit att medgifva dem. 
Under tider, då alla kronans löntagare klagade öfver ,,förkort
�i�gar" i. sina · inkomster, . var det nåmligen icke · möjligt att 
skollärarene skulle undgå det allmänna onda. Med anledning 
af prästerskapets i Åbo stift på riksdagen framförda besvär 
resolverade regeringen den 28 november 1660, att landshöfdingen 
skulle "draga försorg att skolan där må härefter njuta hvail han 
tillförene haft och åtnjutit hafver". På 1 680 års riksdag anför
des åter klagomål öfver att skolebetj änte i stiftet, "som i stor 
fattigdom det nödvändigaste och besvärligaste arbete utstå måste", 
i trots af upprepade kungliga resolutioner, icke åtnjutit sina 
löningar. Konungen lofvade att draga nådig försorg om klagan
dene, ,,när värket sig någorlunda får sätta", samt utfärdade till 
kammarkollegium en sträng påminnelse att ofördröjligen nPå 
hvarjehanda sätt det ock ske må" tillställa de nödstälda, hvad 
de hade att fordra, nPå det vi för vidare deras lamentationer 
häröfver befriade blifva måge". Det blef från denna tid bättre 
bestäldt med konungens kassa och därmed upphörde de idkeliga 
lamentationerna af skollärare och andra kronans löntaga.re 1). 

Förutom den ordinarie kronolönen, som inflöt mer eller 
mindre regelbundet, kunde rektorerne på grund af äldre bruk 
och med hänvisning till sina kollegers i domkapitlet exempel 
pretendera för sig en kyrkoförsamling som prebende. Detta 
anspråk blef dock numera icke taget i betraktande. Skolmästa
rens gamla annex Reso socken blef vid akademins upprättande 
tilldeladt tredje profes oren i teologiska fakulteten och 164: 1 års 
kungliga bref om katedralskolans återupprättelse nämde intet om 
vederlag. I den stat, som år 1 652 utfärdades för rikets gym
nasier och skolor, tillerkändes visserligen några gymnasiil ktorer 
prebenden såsom förut, men angående skolmästarene dekreterade 
drottningen, att dem hädanefter icke skulle ,,vara efterlåtet hafva 
något gäld eller pastorat" 2

1• Ett undantag från denna regel 
timade emellertid, när år 1689  katedralskolans rektor Isaacus 
Pijlman, på grund af egen ansökan och domkapitlets förord, 
erhöll Masku församling såsom annex vid sidan af rektoratet. 
Pijlman befordrades år 1 698 till akademin och erhöll som pre-

1) Leinberg, Skolväsendet I: 12, 14, 33, 35-39, III: 148, Prestersk besvär 
s. 88, 121, 212, 218. 

') Wilskman, Swea rikes ecclesiastiqve. werk I: 234; Tengström, Prest. 
tjenstg. II: 195-198. 
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bende Åbo stads finska för. amling, hvarefter Masku pastorat 
besattes i vanlig ordning och den följande rektorn Herman Ross 
fick åtnöja sig med de vanliga tjänsten åtföljande förmånerna 1 ). 

Af staden hade rektor fortfarande rätt att fordra särskild 
ämbet våning, men denna rätt blef lika litet respekterad som 
förut. På riksdagen 1655 ansökte stiftets prästerskap om stats
bidrag till uppförande af en skolmästaregård i Åbo, men svaret 
blef det vanliga, att tidens besvär icke tilläto en dylik extra 
utgift 2). Hos borger kapet gjorda påminnelser möttes af lik
nande svar. Dock uppbar rektor åtminstone tidtals hushyra 
från staden . Så ingå i stadens räkenskaper för åren 1 666,  
1 6 70 och 1680 hyreshjälp åt  skolmästaren samt kapellanerne 
till ett sammanlagdt belopp af 5 6 - 60 dal. k. m. 

Jll��Lk�� 

�� �'o/�· Rektorerna MabhiasZRothovius' och Andreas Nycopensis' namnteckningar. 
Inkomsten från den under skolan lagda jorden nedgick till 

en obetydlighet. • Ingois hemman, hvars afkastning tidigare kom
mit katedralskolan till godo, donerades år 1641  till akademin 
såsom afvel hemman åt jurisprofe orn ; Koskis gods gick lika
ledes förloradt vid samma tid och Leisala äng, hvars hötägt 
rector scholoo skördat sedan början af 1 620:talet, lades under 
akademin år 1 662 3). Återstod allenast en till Kairis hemman 

1) Strandberg. Åbo stifts herdaminne I: 146; Åbo consist. ecclesiastici skrifv. t. reg. 4 april 1689 o. lO_nov. 1698. 
2J Leinberg. Prästerskapets besvär s. 09, 103. 1) I en skrifvelse _från 1640-talet (enl. Leinberg 1 641) anhöll rektor Samuel Hartman, att Koskis hemman måtte på grund af 1571 års donationsbref tilldelas skolmästaren i Åbo, emedan hvarken hans lön eller accidentalia stego så högt förr, ehuru ,,vivers" voro vida dyrare i Åbo än i andra städer. År 16-19 tilldelades Koskis kvartermästaren Per Eriksson Balck. (Leinberg, Skol väsendet I: 253 ; Åbo läns jordebok 1647). 



1 74 KATEDRALSKOLAN EFTER 1640. angränsande åker, "skolans åker", som rektor brukade åtm. _ ännu på 1 670-80:talen 1) • . Enligt gammal sedvana från föregående· tider plägade rektor uppbära en afgift, s. k. "didachtra" eller ,,skolgeld" af djäknarne vid deras intagande i skolan, och sannolikt är att en lil:nande afgift erlades j ämväl vid ingången af hvarje termin. Som denna skatt, hvaraf en del gick till medlärarene, kändes betmga.nde för mången fattig inträdessökande, ingingo djäknarne år 1650 till Per Brahe med klagomål öfver att rektor besvär�de dem med ,,olideligit scholgelt". Domkapitlet, till hvars utlåtande saken hänsköts, resolverade, att ,,den penning och skolgeld, som härtill är taget af rectore, skall ingalunda rector efter denna dag tvinga af dem". Men förbudet iakttogs icke lång tid. I en år 1 65 7  af djäknar utgifven paskill mot rector scholre mäster Andreas Nycopensis beskyldes denne för att vid djäknaB intagande affordra nykomlingarne 3 daler penningar och en ta.nna öl. V id den undersökning, som med anledning häraf fön togs i domkapitlet, upplystes, att somliga gåfvo i skolgeld 2 daler, andra 10 mark samt att s. k. sockenbref - hvilka utfiirdades af rektor åt djäknar, som begåfvo sig ut på sockenging -betalades med 1 - 2 daler. Som någon ändring i deita förhållande icke omnämnes i protokollen, får man väl antaga, att de öfverklagade afgifterna erlades äfven under följande tid 2). Till sportler, som uppburos på djäknarnes bekostnad, hörde vidare andel i inkomsterna af den s. k. diskantgångm eller djäknarnes sångarfärder i staden samt möjligen af likgången. År 1 656 uppgafs för domkapitlet, att tertialen af hval djäk-
1) Lands- o. jordeböckerna ;  Liber scholre aboensis. 
2) Vita Rothovii s. 235-237 ; Leinberg, Skolväsendet III: 79. - Att skolgeldeu icke var någon ovanlig afgift, framgår för öfrigt af domktpitlets i Viborg år 1688 meddelade uppgift, att rektorn i stadens trivialskola l.eräknade sig en årsinkomst på c. 70 daler af den inträdesafgift förmögnare ele,er erlade samt att tvänne kolleger i Helsingfors skola uppbmo af sina elever l 2 dal. s. m. i skolgeld. I Örebro uppbar under 1600:talets förra hälft rectoi scholoo i inskrifningsafgift vanligen 8 öre, hvaraf han afstod hälften till skolans fiscus. Lärarene plägade vid samma tid uppbära af sina disciplar en daler i ;erm.inen. I öfversta klassen gåfro lärjungarna åt läraren, d. v. s. rektorn , ett litet lass ved om året. På andra orter förekom att djäknarna bidrogo til rektors hushållsutgifter med s. k. vedpenningar. Leinberg, Skolv. I: 270-272, III: 173 ; K. F. Karlsson, Blad ur Örebro skolas äldsta historia I: 34-ffi, III: 39 -4.0, 103 �i Örebro :.;kolas årsberättelser 1871 o. 1875). 



»OLIDELIGlT SCHOLGELT » .  LÄRARENES SOCKNAR. 175 narne inhöstade genom portsjungandet plägat tillfalla rektor, men nu beslöts, att denna skulle fördelas mellan rektor och konrektor 1). En gemensam inkomstkälla för lärarene utgjorde, som förut, socknegången. Såsom redan nämts, voro de extra lärarene uteslutande eller till största delen hänvisade till densamma, men äfven de ordinarie hade däraf en icke obetydlig sportel. Enligt en anteckning af år 1 669 i ,,liber scholoo" plägade rektor uppbära djäknepenningarna från Lojo och Tammela, konrektor från U skela med Kiikkala och Somero, förste kollegan från Bjerno och Töfsala, andre kollegan från Haliko och Räntämäki, apologisten från Kimito och Akkas samt director cantus från Virmo. Under den följande tiden intill stora ofreden förblefvo rektors och musiklärarens socknar oförändrade. Konrektor åter erhöll från år 1 6  7 2  enligt domkapitlets resolution regelbundet '1.1öfsala i st. f. Somero, som va.nligen tilldelades förste kollegan jämte Bjerno 2). Andre kollegan behöll sina vanliga socknar t. o. m. 1 676 ,  men tilldelades därefter tämligen regelbundet Haliko och Piikkis. Apologisten behöll hela tiden Kimito, men beröfvades år 1 679  Akkas, som ersattes först med Sagu och därpå från å r  1 689 framåt med Räntämäki. Lektor erhöll, så länge han saknade lön å stat, vanligen Korpo eller Sagu socken eller ock hono· rerades han med medel nr skolans :fiscus, men efter år 1 682,  då tjänsten blef ordinarie, bortföll sockenhjälpen. Kollektor innehade från år 1 690 vanligen Sagu. Collega in:fimus försågs än med en än med tvänne socknar, af hvilka Korpo oftast var den ena 3). Vid transport till annan tjänst kom sockenhjälpen vanligen af gående lärare till godo i ett års tid, såsom det hette ,,pro vale". amma förmån -- stundom utsträkt till 1 ½ a 2 år - förunnades enka efter lärare. 'rill lärarenes ekonomiska förmåner ha vi slutligen att hänföra den frihet de i likhet med prästerskapet åtnjöto för sig 
1 ) Cons. eccl. prot. 12 nov. 16&13. Om lärarenes vinst af diskantgången se vidare min uppsats ,,Djn.knelif och djäknegång'' i Sv. )it. sällskapets Förhand!. o. uppsatser XII: 9. 
2) Undantag förekommo. Så erhöll konrektor på sommaren Hi83 Uskela, Virmo och Korpo, sommaren 1684 Uskela, Töfsala och Virmo, på vintern 1685 Sagu, U skela och Kisko. Collega primarius innehade sommaren I G75 Haliko och Räntämäki. 
3) lö77 Haliko och Piikkis, 1 G80 Korpo och Räntämäki, 1700 och 17 10 Korpo och Pemar o. s. v. 
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och sin familj från erläggande af begrafnings- och bänkafgifter 
till domkyrkan , vidare befrielse från särskilda kommunala utlagor 
och ·besvär - brandvakt, båtsma11shåll, · staketunderhåll m. m. 
- samt tidtals från vissa kronoutskylder, såsom bakugn pen
ningar och accis, någon gång t. o. m. från mantalspenningar 1 ). 

För skolans ekonomi upptog landsstaten intet anslag. Vid 
mera omfattande restaurationsarbeten i skollo\alen uppbådades 
borgerskapet att bistå med dagsvärken eller ock uttogos nödiga 
medel ur domkyrkans kassa. Sistnämda källa kunde någon gång 
anlitas jämväl för inköp af undervisuingsmateriel och för andra 
behof. Men i regeln voro skolans styresmän för de löpande 
utgifternas betäckande hänvisade till djäknepenn ingarna, denna 
aldrig utsinande källa, ur hvilken lärare och lärjungar hämtade 
medel till timlig fortkomst. Vid sockendelningarna på somma,ren 
och isynnerhet jultiden reserverades ett par socknar, såsom det 
hette, "för skolans reparation och för uppköp af böcker å:; fat
tiga djäknar". Någon bestämd regel följdes visserligen icke, 
men efter 1 669 ,  då de ännu bevarade skolräkenskaperna begynna, 
finn er man , att hjälpen i de :flesta fall utgick från Sagu och 
Tenala samt någon åländsk socken , Sund, Finström eller Föglö. 
Vanligen var de.t 2-3 socknar, men vid särskilda tillfällen , då 
behofven voro synnerligen stora och träugande, kunde antalet 
betydligt ökas. Så tilldelades skolan efter 1 68 1  års brand vin
tersocknegången från Ten ala, Kisko, Pargas, Pemar och Nousis. 
År 1 683 togs till skolans reparation sommarhjälpen från Tenala, 
Sjundeå, Finström, Föglö, Kumlinge och Sund samt vinterh.iälpen 
från Wirmo, Tenala och N agu. Af bönderne erlades h;älpen 
vanligen i spanmål eller andra lifsförnödenheter, som genom 
djäknar eller socknens kyrkoherde befordrades till skolans visthus. 
Så inkom år 1 6  7 0 14 t:r spanmål, hälften råg och hälften korn, 
ifrån Sagu samt 1 2  t:r från Tenala. Besvärligheterna med detta 
upp bördssätt jämte svårigheten att försälja varan till högsta pris 
gjorde att skolans styresmän, så ofta sig göra lät, ,,sålde" sock
narne, d. v. s. öfverläto mot en bestämd arrendeafgift uppbörden 
åt enskilda personer. Stundom uppgjordes affären med pålitliga 
djäknar eller lärare, hvilka man ville bereda tillfälle till en ringa 
provision. Men i regeln synes ackord ha uppgjorts med kyr-

1) I resolution af 1650 ålades docentes i Åbo stift att betala bikugnspengar och accis ; 1686 afslog regeringen skolbetjäntes ansökan om fr:.het för mantalg .. och bakugnepengar. L'3iv.b�rg, Skolväsendet I: 8, 14. 
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koherden eller klockaren i resp. församling. För rrenala socken 
betalades under senare hälften af 1 600:talet vanligen 70-80 
daler k. m. för höst- och c. 30 daler för vintersocknegången , 
för Sagu resp. 85 - 90 och 40 - 50 dal. , för Korpo 80 - 8 5  och 
40-45, för Sund 40 dal. såväl för höst som för vinter. Höst
räntan från Finström taxerades till c. 50 d., från Föglö till 40, från 
Knmlinge till 2 2 - 28,  från Pemar år l 689 till 64, från Esbo 
år 1 703  till 50 daler, vinterhjälpen från Rimito, Pargas, Nyby 
m. fl. vä tfinska socknar till 20 a 35  daler o. s. v. Inalles 
beräknad es den årliga vinsten till ett par hundra daler k. m. 

livad som sålunda inflöt till fisens åtgick under årets lopp 
tämligen noggrant till understöd åt hehöfvande djäknar samt till 
bestridande af skolans anspråkslösa ekonomi. Åt fattiga yng
lingar tilldelades ofta små anslag för uppköp af böcker och 
papper eller som hjälp under sjukdom. A:fledo de i utblottadt 
tillstånd, bestriddes begrafningskostnaderna med skolans medel . 
Åt djäknar, som utmärkt sig genom flit och framgång i tilskrif
ning och sång, gåfvos ofta gratifikationer dem själfva till uppmun
tran och ,, androm till uppväckelse". Gossar, som presterade 
sång i domkyrkan, erhöllo små handpenningar, mot seklets slut 
vanligen 8- 1 0  dal. k. m. 

Ofta tillgreps kassan för understöd åt lärare, som gått miste 
om sitt salarium. År 1 675,  då skolbetjänte i tvänne års tid 
icke ntbekommit sin lön och hjälpen från socknarna i följd 
af missväxt till stor del uteblifvit, tilldelade domkapitlet rektor 
som extra bidrag Sagu sockens hösthjälp, konrektor hösthjälpen 
från Korpo, apologisten vinterhjälpen från Sagu, collega infimus 
Parga och collega .secundus Tenala sockens vinterhjälp, hvilka 
alla bort tillkomma skolan. År 1 1 > 78, då lönen åter uteblifvit, 
fördelades bland lärarene 80 daler. Samma år an log biskopen 
åt en kollega i Björneborg kollekten från Sunds socken samt 
därtill 25 daler penningar. 

Det mesta af tle löpande utgifterna åtgick emellertid till 
skolhusets underhåll, till anskaffande af nödiga inventarier samt 
till uppköp af nndervis 1 1ingsmateriel, böcker, kartor, noter och 
musikinstrument. Bland lösegendomen n ämnas bok- och sång
stolar samt skåp till diskantkammaren, skrifstolar till apologist
ldas en , bord och bänkar, katedrar, svärtade och linierade ta:fl.or, 
timglas, svarfvade ljuskronor, ljusstakar rn. m. För sång- och 
mnsiköfningarna inköptes 1 689 tre diskantböcker, 1 69 1  en bas
och en tenorfiol, 1 69 3  en basun och tre fioler, 1 702 en basun. 

23 
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Af en holländare köptes år 1 689 en himmels- och en jordglob 
. för 1 6 . rdr. Några gånger omnämnas geografiska tafl.or, bland 
dem en ta bula Asioo. Öfve; bokförrådet . upprättades en förteck
n ing på 1670:talet af rektor Gabriel Tammelinus ( 16 70 - 7 7) 
och en annan någon tid efter 1 68 1  års brand af rektor Chri
stiernus Walstenius ( 1 682 - 85). Båda utvisa, att biblioteket 
visserligen disponerade öfver ett stort antal sångböcker och mtrni
kaliska . arbeten, men att det i öfrigt var högst torftigt utrustadt. 
Walstenii katalog upptager bl. a. bibeln på svenska, finska och la.tin, 
en grekisk-latinsk evangeliibok, Davids psalmer på latin , Lncas 
Lossii (t 1 582) katekes och kommentarier till evangelierna, ett 
arbete af jesuiten Reinhardus Lorichius (t 1 556), Haffenreffers 
"Thcologia antiqva", Ciceros bref till Atticus samt första delen 
af hans filosofiska böcker, Virgilii Bucolica och Terentii  komedier 
o. s. v. Bland utgifvare af sångböcker - tyska musiker, p<1eter 
och hofkapellmästare - , som voro representerade i biblioteket, 
må nämnas Michael Praetorius (Polybymnia panegyrica i 14 delar), 
Hieronymus Praetorins (Cantiones sacroo i 9 delar), Andreas 
Hammerschmiedt (Mu8ikalische Andachten , Christl iche MotEtten 
und Concerten), Orlandus Lassns (6 delar) ! Arnold de Bruce, 
Laurentius Erhardi (Bodenschfl.tzJ, Henricus Moeller, J ohaones 
Kugelmann, Casparus Movius (Psalmodia sacra i 4 delar) , Jaco
bus Meilandus, Christopher Schellenbergius m. fl. 

* * 
* 

Om lärjungarnes antal erhålla vi de första bestämda upp
gifter vid årsexamina åren 1 670 och 1 6 7 1 ; därefter möta oss 
elevförteckningar, uppgjorda af skolans rektor kort före och 1:traxt 
efter årsförhöret år l G85 samt efter examen anniversariun år 
1 686.  Enligt dessa förteckningar, hvilka upptaga den nedersta 
klassfln , classis infhrn.,  endast år 1 686,  stälde sig elevfrekvmsen 
i de olika klasserna på följande sätt : 



SKOLBIBLIOTEK. - ELEVFREI{V ENS. 179 

Elevantalet Åbo katedralskola åren 1670-1686. 
- --

Tidpunkt. 

Examen annivers 1 /5 1 670 Post examen 15/r, 167 1 .  
1 0  '

+
l(j85 an te examen . 

30 '41 685 post examen . \ 1 68G post examen 

I Cl . rectoris 
I C in-c. sup. f'er. 

32 1 )  2 1  38 2 7  30 25 38 I 3 1  42 I 46 

cl . syn-tact. 

1 2  7 54 5 1  54 

cl. cl. cl. 
Sum-ety- apo- infi- ma. mol. logi8t. ma. 

9 36 - I 1 10 ·  1 7  22  -
I 1 1 1  58 39  - 20H 54 38 - 2 1 2  3ö 57  24 j 259 j I 

Förutom dessa förteckningar påträffa vi i ,,liber scholre" uppgifter öfver elever, som ,,introducerades" i skolan från maj 1 6 70 t. o. rn . utgången af år 1 7 12 .  Tvänne gånger afbrytas auteckningarna, från januari 1693-april 1 698 samt juli 1 705 -maj 1 7 10, och under åren 1 G81 - 1 686 saknas uppgifter öfver de i classis infima intagne, men i öfrigt meddelar matrikeln i oafbruten följd nykomlingarnes namn och hemort, dagen för intagningen samt kla$sen, hvari eleven upptogs. Vid en fördelning af de nnder kalenderårets förlopp intagne efter läseår möter visserligen den svårigheten, att katalogen endast för en del år ( 1 6 70- 7 7 , 1 G85- 87,  169 1 - 1 6 98) upprättats terminsvis med angifvande af, huruvida intagningen skedde före eller efter examen anniversarium.  Men då vi i allmänhet kunna antaga, att årsförhöret ägde rum i början af maj och att de under loppet af denna månad intag1w således böra hänföras till det nya läseåret, torde följande schema öfver de åren 1 670 - 1 7 12 introducerade tämligen noga öfverensstämma med värkliga för hållandet - förutsatt nämligen att rector schohl3 skött ma.trikeln med tillbörlig omsorg. 
1 Af dem 8 translati den 7 maj .  
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Antal nyintagne elever i Åbo katedralskola 
. åren 1670 ----: 1712 • . 

(Enligt ,,liber scholoo"). 

Läseår. 

Läseår 1 6 70- 7 1  . 
n 7 1 - 7 2 . 
" 7 2 - 7 3 . 
" 7 3 - 74 . 
1) 74- 75 . 
n 75 - 7 G . 
" 7 6 -- 7 7  . 

n 7 7- 78 . 
" 78-79 . 
n 7 9 -80 . 
n 80 - 8 1  
" 8 1 -82 . 
" 82 - 83 . 
" 83 - 84 . 
" 84 -85 . 
" 85 -86 
n 86 -87 . 
" 8 7-88 . 
n 88 - 89 . 
n 89-90 . 
" 90� 9 1  . 

" 9 1 - 92 . År 1 692  post examen 
Läseår 1 6 98-99 . 

n 1 699 - 1 700 . 
n 1 700 - 1 . 
" 1 - 2 . 
" 2 - 3 . 
" 3 -4 .  
n 4 - 5 .  År 1 705 maj -juli . 

Läseår 1 7 10-1 1 . 
" 1 7 1 1 - 1 2 . .  År 1 7 1 2  post exam. 

Cl. rectoris. j Cl. 
I c. in- syn-c. su 

p. 1 fer. I tact. 

10  1 2  4 
5 - 1 2  
3 ! 8 8 

5 - 1 3  
1 8 5 
7 6 8 
4 2 6 

---

10 6 

6 (5 

8 1 
7 6 
3 2 

8 4 
7 8 
3 1 6  - 2 1  9 

1 7 9 

- 1 0  1 8  - 9 9 
- 10 9 - 7 7 
--

8 H 

2 7 
9 9 

3 ti 
9 8 
6 1 3  
4 H 
� 4 
ti 3 
3 2 

- 4 1 2 1 1  9 
- 1 1 

1 ) sa.mt '2
7 

hvilkas klass ej nämnes. 

rn. I 01. 

ety- apo-
mol. log. 

I 
9 5 
6 1 1  
7 8 

1 1  8 
1 9  5 
1 9  5 

fj 2 
3 1 0  
5 6 
1 5 
9 2 
( ;  5 
7 3 

25 9 
36 13  24 1 7  
1 2  l '2 
1 1  5 

6 7 
7 8 
7 rn 
7 2 
5 ö 
1 8 
1 7 
3 1 7  

1 0  1 6  
7 8 
9 1 3  
9 H 1 3 

- I 8 
4 I 22 2 7 

. CL j Snm- 1 mfi- I ma. I ma. 

- 40 
- 34 
- 34 
- 37 
- as 
- 45 

3 23 
8 37 7 30 1 ) 

18  33 
9 33 

- 16  - 22 
- 49 
- 68 - 7 1  
1 1  52 
1 6  60 
1 2  43 
20 54 2 1  58 
2 1  47 
14  1 34 
1 8  45 
25 42 
10  47  
1 4  

1
58 

1 5  40 
14  42  
1 2  39 9 18 
1 1  24 
1 1  59 
10 1 :H 



DJÄKNARN ES H EMORTER. lR l  

Hemorten för flertalet djäknar var Åbo stad med närmaste 
omnäjd. Från Tavastland anlände årligen ett par elever och i 
det närma�te lika stor var accessionen från Satakunta och Ny
land. Från Åland och Österbotten mottog man nu och då för
stärkningar, likaså från Sverge, men ytterst sällan från de öst
liga delarna af riket. Af de 206 elever, hvilka upptagas såsom 
närvarande i skolan den 1 0  april 1 685, voro 46 från Egentliga 
Finland, 6 från Satakun ta, 2 från Åland, 2 3 från Tavastland, 
9 från Nyland, 1 från Savolax och 2 från Stockholm. Mer än 
hälften eller 1 1 7  tituleras aboenses, men under detta namn gingo 
icke allenast Åboboarne , utan jämväl elever från d� närmaste 
grannsocknarna 1). De 86� djäknar, hvilka infördes i skolans 
matrikeln från maj 1 67 1  till utgången af år 1 692  och hvilkas 
hemort finnes angifven, fördelade sig på följande sätt på olika 
landRdelar : 

Åbo (med närmaste omnä.jd) 
Egentliga Fiuland 
Satakunta 
Åland 
Tavastland 
Nyland . 
0 terbotten 
Savo1ax . 
Riga, Narva o. Nyen 
Sverige 

430 
1 92 

6 2  
1 3  
92  
57  

8 
2 
3 

1 0  

Som tämligen säkert får viil anses, att bland de 430 abo
cnses äfven ingå en del ynglingar från stadens omgifning, ehnrn 
för 9 elever hemsocknen nppgifves vara Piikkis, för 6 S:t Marie, 
för ö Lundo, för en S:t Karins o. s. v. Från Uskela anlände 
enligt matrikeln lö ,  från Pemar 1 3, från Nåden dal, Virmo och 
Haliko 10, från Bierno 1 3, från Pöyttis, Sa.gu och Nyby 9 o. s. v. 
Satakunta representerades främst genom Loimijoki (20), Hvittis 
(8) och Kangasala (6). Af de uyländska socknarna bidrog Lojo 
med 22 ,  Kisko med 1 1 , Karislojo med 9, Ingå och Tenala med 5, 
af de tavastländska Hauho med 1 2 ,  Pälkäne med 9,  Somero 

1 ) Matrikeln upptager nämligen ingen från S:t Karins, S:t Marie, Piikkis och Luudo 
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och Akkas med 8, Tava tehu, , Urdiala och Tammela med 7 
ynglingar o . .  s . _  v. 

Fullt exakta -äro - dessa - siffror för· ifrågavarande tjugriårs- · 
period icke, enär uppgift om hemorten saknas för ett halft 
hundratal djäknar och emedan för en del år de i classis in:fima 
upptagne icke antecknats i matrikeln. De ådagalägga emellertid, 
att skolan drog till sig elever från vidt skilda delar af landet. 
Ehuru uppgifter om elevantalet i andra finska lärovärk icke 
föreligga från denna tid, få vi väl anse för sannolikt, att bland 
dem endast skolan i Viborg kunde täfla med katedral-kolan 
i afseende å elevfrekveusen . Men om skolan sålunda ock fort.
farande höll sig i främsta ledet,, kunde det dock icke mera med 
samma fog Rom förut göra anspråk på att kallas "qvasi mater 
creterarum". Sedan katedralskolans återupprättelse hade full tän
diga elementarlärovärk, som utdimitterade till akademin, inrättats 
i ett par landsort täder. ·Helsingfors och Björneborg hade 
erhållit trivialskolor år 1640, samt Nykarleby år 1 64 1 .  I flera 
nyanlagda städer:, såsom Ny tad, Tavastehu.s, Kristinestad, Gamia 
Karleby m m. hade lägre skolor, pedagogier, tillkommit och 
äfven till landsbygden , såsom Saltvik, Kimito och Lojo hade 
pedagogier blifvit förlagda. En sådan konkurren måste med 
nödvändighet medföra ett aftagande af elevnumerären i den gamla 
lärclomsstaden, men att siffran icke gick lägre ned, därför hade 
katedralskolan att tacka dels sitt gamla stadgade anseende, dels 
den omedelbara närheten till landets högskola, till hvilken almn
ner årligen utdimitterades. Om det förtroende skolan åtnjöt 
vittnar bl. a. ett af filosofiska fakulteten vid univ�rsitetet år 
l (588 afgifvet yttrande, hvari säges, att gymna. ium i Viborg 
levererat ett antal disciplar med underhaltiga kunskaper, medan 
däremot från katedralskolan i Åbo ,,många djäknar ankommit, 
som man med hugnad kunnat skatta skickliga till studia aca
demica" 1). 

* * 
* 

Förutom katedralskolan omnänmes under större delen af 
seklet en privat skola för de tyska talande köpmännens barn, 
hvilka� undervisning omhänderhades af från utlandet inkallade 
tuktomästare. År 1 6 1  7 talas om en tysk skolmä tare, som bodde 

1) E. Lagus, Studier i den klassiska språkundervisningens hist. s . 6.?. 



TYSKA SKOLMÄSTARE. 

i Hans  Stäkes gård 1) .  Inemot tjugu år senare, år 1 624, nämna 
rådstugurättens protokoll ,  att en Johannes Gabriel von Branns
eifen aus Mähren , ,, tysk småbarns tukto- och läromästare", anförde 
inför magistraten klagomål öfver den ,,ganska ringa lägenhet" , 
hvari han råkat med anledning af att från andra orter flere 
läromästare inträngt i staden. Han begärde därför ,,ett ärligt 
förlof och bevis" till annan ort, hvilket han ock erhöll 2). År 
1 634 talas om en Paul Skolm ästare, som flyttade till Stockholm 
och som måhända får räknas till mäster Johannes' konkurrenter 3). 
I januari 1 6 38 framkom inför domkapitlet Jeremias Alexandri 
med bevis öfver att han införskrifvits från Stockholm för att 
läsa för de tyskes barn. Kapitlet resolverade, att han ,,skall 
blifva vid pedagogiam för de tyskes barn här i staden och öfva 
dem i det tyska språket och gudsfruktan ; skall ock han insti
tuera dem i catechismo och låta dem sjunga psalmer" .  Något 
senare på året antogs han af magistraten till samma uppdrag. 
Antagligen lämnade han staden kort därefter, återvände i medlet 
af 1 640 :talet samt afreste andra gången till Stockholm år 1 651 ,  
då  han erhöll af magistraten testimonium öfver att han i sju år 
vistats i staden ,, och ungdomen imellertid fliteligen och beröm
ligen upptuktat så nti läsande som skrifvande och eljest uti 
andra moribus väl informerat och öfvat, så att ingen af deras 
föräldrar hafver honom något att beskylla., eljest ock uti sitt 
lefverne och dageliga umgänge haf ver han sig förhållit som en 
ärlig och uppriktig man väl egnar och anstår och alltid varit 
sina disciplar till vackert exempel, undervisning och lärdom 4,). 
Efter hans första afresa inkallades antagligen Johan, tysk skol
mästare, som nämnes 1 642 . Något senare nämnas språk
mästaren s:r Isak Delamothe l 6HH - 1 66 9, hvar� specialitet 
icke angifves, samt tyske språkmästaren. V ogel, som afled i staJen 
år 1 6 95 5). 

Bland barnalärare i staden rnä vidare nämnas en ,,räkne
mästare", som år 1 67 6 erhöll magistrat.ens rekommendation till 

1) Statsa1·k. Til läggshandl. n:o 70. 
2J Bidrag första ser, VI: 1 8G. 
8) Mantalslängd 1034. 
4) Rådst. prot. '2 juni 1 638, 13 sept. 1651;  Åbo Tidn. 1792, n :o 12. 0) Kämnärsprot. Domk. räk. 
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borgerskapet 1). Måhända var han identisk med den räkne
. mästare Olai Buovius, _som upptages i stadens mantalslängd för 
år 1 687 och redan en gång förut blifvit af oss omnåmd. (Ba1id 
I s .  466 not. 1 ). 

För :flickornas litterära uppfostran var, som bekant, ännu 
under denna tid intet gjordt. År 1 6 70, då en mängd fattiga 
barn inkommit från landsbygden , väktes inom domkapitlet förslag 
att sätta gossarne i skola och att för flickornas räkning uppföra 
"ett hus, där de skulle lära sig att göra något" 2). Man ena
des om att kommunicera ärendet med borgmästare och råd, hvilka 
antagligen icke röjde n ågot in tresse för planen, enar handlin
garna intet vidare förmäla om det till tänkta arbetshuset. 

1) Rådst. prot. 20 dec. l 075. 
2) Åbo Tidn. 17U� n :o 41 . 



IV. 

Läroplaner under seklets senare hälft. 

r, � io år efter katedralskolans återupprättande reglerades \- ;\ � undervisningsväsendet i riket genom skolordningen af � ( år 1 649, hvilkf>n såväl i afseende å innehållets peda� = gogiska djup som ock genom rikedomen af praktiska och metodologiska anvisningar för lärarene lämnade föregående skollagar långt bakom sig. I vissa delar ändrades och kompletterades densamma genom skolordningen af år 1 693 och under tiden mellan dessa tvänne ordningars utkomst emanerade ett antal lokala förordningar, bland hvilka vi endast böra nämna den s. k. Methodus informandi, som utfärdades af Johannes Gezelius d. ä. för skolorna i Åbo stift. Skolans förnämsta uppgift angafs i 1 649 års ordning vara att bibringa eleverna Guds kännedom och dyrkan, att utbilda de goda anlagen samt att väcka ett fromt och ärbart innelag. Lärjungarne skulle därför vänjas vid att flitigt umgäs med Guds ord, att kufva sitt hjärtas onda böjelser, att undvika dåliga inflytelser, att beundra det sedligt upphöjda samt att eftersträfva hyfsning i sätt jämte prydlighet i drägt och hållning. Vidare ägde skolan att meddela eleverna språkkunskap samt kännedom om de gudomliga och mänskliga tingen i allmänhet. Till detta mål förde, som förut, flitigt studium af de romerska klassikerna vid sidan af protestantiska symbola och lärofäder. I trivialskolornas lägsta klass skulle eleverna lära sig, förutom läs- och skrifkonst, religionens och romerska språkets grunder med ledning af lilla katekesen, evangeliiboken och de lättaste af Ciceros bref. - I den andra klassen vidtogo den 
�4 



186 LÄROPLANER UNDER SEKLETS SENARE HÄLFT. latinska grammatican, de latinska talöfningarna samt stilöfningarna, . hvilka åsyftade en korrekt och efter språkens egenheter lämpad behandling såväl af fatinet som af · modersmålet. · I reli- -gionslära tillkommo de ekumeniska symbola jämte ett par af gamla testamentets böcker. - I tredje klassen slutfördes latinska grammatiken och fortsattes Ciceros bref, hvarpå följde Livius' första bok samt Virgilii Bucolica. Färdigheten i latinets talande skulle nu vara så långt drifven, att den elev hemföll åt "åsnestraffet" ,  som uttrykte sig illa och felaktigt eller använde modersmålet som samtalsspråk i skolan. Till kursen i religion hörde confessio augustana, de fyra evangelierna på svenska samt mäster Haffenreffers kortaste lärobok i dogmatik, den s. k. "Synopsis". Som nytt ämne tillkom innanläsning i grekiska enligt Pauli bref till Titus. -- I den högsta klassen skulle af romerska författare läsas Cicero, lfornelius N epos, Virgilins samt Livius, af grekiska författare evangelister.ne och Aesopus. Vidare lästes logikens grunder, hufvnddragen af retoriken och aritmetiken samt Synopsis från pärm till pärm. Stilöfningarna skulle upptaga dels öfversättningar till svenska af de bästa latinska författare, dels öfversättningar till latin och enklare uppsatser, tal m. m. på latin, vid hvilka det främst gälde att efterbilda Ciceros sats- och periodbildning "med hela dess harmoniskt fortlöpande kedja". Disputationer skulle föranstaltas för att väcka en ömsesidig täflan. Undervisningen i sång, som börjat på fö� sta klassen, skulle nu afslutas med musikens viktigaste teorier. Alt som lästes skulle flitigt repeteras, ty "lectio lecta et non repetita est qvasi nulla " .  Vid ämnenas fördelning på de åtta lästimmarna om dagen (5-8, 9- 1 0  f. m. samt 1 2-2 och 3 -5 e. m.) skulle iakttagas, att minne lexor förekommo före och explikationslexor hufvudsakliga t efter middagen .  För deras räkning, som ville utbilda sig för praktiska värf, skulle en s. k. skrif- och räkneklass - classis peculiaris scribarum - inrättas; hvari undervisning meddelades i kalligrafi , aritmetik - isynnerhet i de delar, hvilka egnade sig för köpmän - sa.rut i uppsättande af bref pä ren och vacker svenska. På hvad sätt de före krifna lärokurserna, . från hvilka lärarene icke tillätos att af eget godtycke afvika en fingersbredd 1 skulle genomgås, huru minnet och språkfärdigheten skulle uppöfvas, huru scripta skulle uppställas och korrigeras m. m., därom· meddelade skolordningen en mängd vidlyftiga råd och anvisningar. Angående tukten stadgadss, att enär den 11tgjorde så att 
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säga själen i skolans lif och styrelse, skulle den utöfvas vid 
behof, men med klokhet och måtta. Lärarene skulle icke vara 
,, vrånga, bittra eller högfärdige", icke på barbarers vis strax gripa 
till käppen och handplaggen, utan först rätta de felande med 
ord och förmaningar. Hjälpte icke mildhet, skulle man skrida 
till de svårare straffen , skam-, kropps- och fängelsestraffen. För
syndade sig någon mot humanitetens fordringar, skulle han 
exemplariter straff as. Hade någon elev svårt att förkofra sig . i 
ämnena, skulle han tillrådas att välja annat genus vit�, men 
slog han sig på lättja1 fylleri och annan ,,oskicklighet" ,  skulle 
han utan vidare förjagas från skolan 1). Under ledigheterna 
skulle, såsom förut, djäknarnes uppförande öfvervakas af notarii 
och ostiarii. 

I jämförelse med de äldre skolordningarna sträfvade 1 649 
års ordning, som i mycket rönt inflytande af banbrytaren inom 
pedagogiken Amos Comenius, att i någon mån försvaga under
visningens formelt-dogmatiska karaktär genom att i läroprogram
met bereda utrymme äfven för reala kunskapsämnen. Men efter
gifterna· i detta hänseende blefvo icke synnerligen stora, och det 
dröjde icke lång tid, innan den fortgående tidsutvecklingen, 
hvilken fordrade en mera realistisk kunskap än den, som gömdes 
hos de klassiska auktorerne och de protestantiska teologerna, 
gjorde bresch i den för öfrigt mycket snillrikt uttänkta skol
författningen. På flera håll sågo skolans inspektorer, biskoparna 
och domkapitlen, sig nödsakade att underkasta de föreskrifna 
lärokurserna förändringar, hvilka mer eller mindre motsvarade 
den nya realistiska och antiklassiska riktningens kraf, hvarför
ntom den humana anda, som utmärkte skolordningens discipli
nära del , måste vika för en strängare uppfattning af tuktens 
väsen och medel. ,,De hednisk-klassiska auktorerna - säger 
Hollander - undanskötos eller utbyttes altmera mot kristna 
författares latinska skrifter, modersmålet och dess litteratur koui 
till afseende jemte allmän folkbildning, praktiska och natur� 
vetenskapliga institutioner upprättades etc." 2). 

Värksammare än andra samtida skolinspektorer uppträdde 
såsom skollagstiftare biskop Johan Gezelius d. ä., hvars nit såväl 
för den högre som den ale.men tära undervisningen tidigare på-

1 ) Om det s. k. selectus ingeniorum eller snillevalet se närmare Lein
bergs uppsats ,,Om snillevalet" i Pedag. Fören:s Tidskr. 1884 s. 207-242. 

2) Sv. undi3rvisriingsväsendets historia s. 405. 
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pekats. Han började med att för skolans behof utgifva och 
delvis själf utarbeta läro- och läseböcker ; han inskränkte eller 
·uppsköt · till · högre · klass · läsningen · af ·profana · auktorer; som 
ersattes med kristna efterbildare ; han bekämpade ram ismen till 
fördel för aristotelismen samt införde i skolan Comenius, af 
hvars arbeten han utgaf i tryck ,,Orbis sensualium pictus" samt 
"Janua lingvarum". Slutligen utarbetade han för trivialskolorna 
00h pedagogierna i sitt stift en läroplan, som delvis gillades på 
riksdagen 1 682 - utan att dock påbjudas till allmän efter
lefnad - och tryktes i Åbo år 1 683 1).. Enär denna läroplan , 
kallad ,,Methodus informandi", i främsta rummet måste ha kom
mit till användning i Åbo katedralskola, som stod under Gezelii 
omedelbara uppsikt, må dess hufvndsakliga innehåll här i kort
het anföras. 

Trivialskolorua skulle vara delade i fem klasser och under
visningen upptaga de gamla lästiderna 5 -8, 9-10 f. m. samt 
1 2 - 5  e. m. Eleverna i första klassen , alphabetica et donatistica, 
skulle vara fördelade på tvänne afdelningar : ,,alphabetarii", hvilka. 
läste a-b-o-boken, katekesen och Davids psalmer på s-venska, samt 
,,Donati auditores vel discipuli",  hvilka sysselsattes med Donatus, 
katekesen och söndagsevangelierna på lat.in, de första kapitlen 
af Orbis pictus, ,,Sententi::e aureffi" 2) och skrifning. I den andra 
klassen , classis apologistica, skulle undervisningen omfatta, för
utom latin , religion och skrifning, aritmetik och geodesi. För 
bättre öfnings skull i det sistnämda ämnet skulle sommartiden 
excursioner företagas ut på. landet, enär en enda "demonstratio 
in praxi" medförde bättre resultat än en mängd regler. Den 
som icke genomgick klassen på två år, skulle välja en annan 
lefnadsbana. - I tredje klassen, cl. etymologica, tuderades huf
vudsakligast 1atinsk formlära och syntax med tillhjälp af de för 
första klassen föreskrifna texterna samt Gezelii ,, Sylloge vocum 
latinarum". Därjämte förekom öfversättningar till modersmålet 
ur den tyske pedagogen Helvigs samling ,,Familiaria colloquia" 
samt lättare disputationsöfningar, s. k. " amicabiles concertationes". 

1 ) Stadgan ltr under senare tid t� ykt af W. G. Lagus i Handlingar till 
upplysning i Finlnnds kyrkohistoria, If: 62-80. Referat af' dess innehåll 
förekomma i J. J. Tengströms Johan Gezelii den äldres minne s. 41-12 och 
61-64, Hollander, Sv. undervisningsväsendets historia I: 407-408 samt E. Lagus, Den klass. språkundervisningens historie i Finland s. 65-[)7. 

2) Samling af bibelspråk och andl'a visdomsord, utg. i Åbo 1671. 
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- I fjercle klassen , cl. syntactica et prosodica, fortsattes med 
samma öfningar och samma läroböcker, hvarvid hufvudvikten 
föll på syntaxen och prosodin. Därefter skulle eleverna , ,, liksom 
för rekreations skull" , taga i tu med cle grekiska paradigmerna 
samt ,,capita christiaure religion is" .  Vidare tillkom undervisning 
i aritmetik smnt läsning af Computus ecclesiasticus. Den högsta 
klassen, rhetorica et logica, delades i två cirklar : circulus infe
rior och circ. su perior. I den förra lästes retorik, epistolik, 
grekisk grammatik, Ciceros epistlar, Terentius, Cornelius Nepos, 
nya testamentet på grekiska samt Haffenreffers dogmatik (Loci 
communes). I den öfra cirkeln tillkommo logik, Severus Sulpi
tii Historia sacra, valda tal af Cicero samt grekiska exercitier. 

I särskilda läseordningar för hvarje klass meddelade Geze
lius närmare bestämningar angående de tider på dagen , då de 
olika ämnen a  borde föredragas, då stil- och sångöfningar skulle 
hållas, repetitioner och disputationer företagas m. m. Första 
eftermiddagstimmen egnades åt sången , den andra på de lägre 
klasserna åt latinskri fning samt på. de högre om onsdagen åt 
disputationer ; mellan 3 och 4 skulle eleverne förbereda sig till 
följande lektion' o. s .  v. Dessutom innehöll skolordningen sär
skilda metodologiska anvisningar för lärarene samt 1 6  ,,monita 
nece saria", förhål lningsregler, dem biskopen ansåg nödigt att 
särski ldt inprägla hos docentes och discentes. Läsetiderna skulle 
punktligt iakttagas, hvarför ock hvarje skola borde vara försedd 
med en säker timklocka samt ett timglas, som uppmätte både 
hela och halfva timmar samt kvarter. Hvarje  dags arbete skulle 
begynnas och afslutas med bön och dessutom borde kl. 10  ett 
kapitel ur bibeln uppläsas. 'l'ill söndag gudstjänsten, för hvars 
innehåll redogörel e skulle afläggas af alla, borde eleverne i 
tredje klassen medtaga, förutom p almboken, en latin k och ele
verna i syntactica en grekisk-latinsk evangeliibok samt alum
nerna i högsta Idas en nya testamentet på grekiska. Lära
rene skulle lämpa. sin undervisning efter elevernas fattnings
gåfva och icke belasta deras minne med altför många onyttiga 
saker. Läroböckerna skulle genomgås succe ivt1 så att några 
språng i lä ningen icke förekommo, och gamla goda. lärometoder 
skulle bevaras. De hvilka ärnade sig till akademin skulle på 
extra tider undervisas af lektorn i fi.lo ·ofi, romersk historia och 
hebreiska. Under ferierna skulle eleverne uppbygga sig med 
läsning af goda auktorer o. s. v. 
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Den sträfvan att vid undervisningen ersätta hednisk-kla siska. 
auktorer med författare af nyare datum, som skönjes i "Metho
-dus - infO:r:niandi" , framträder ännu tydligare i· 16 9 3 - års skol
ordning,' som bl. a. skiljer sig från 1 649 års ordn ing genom ett 
noggrant preciserande af läro-. och läseböckerna. Af de romerska. 
auktorerne försvinner Livius ; Cicero uppskjutes till tredje ocå. 
Virgilius till femte klassen . I stället tillkommer Ovidius i fjerde, 
Justinus, Horatius och 'I1erentius i femte samt Aesopus redan i 
andra klassen . Gamle Douatns samt Comenii n Orbis pictus" 
upptagas alternativt för första kla sen; som skötes af apologisten, 
I andra klassen inhämtas religionskunskap ur Laurelii nSynop · 
biblica" och augsburgiska trosbekännelsen, båda på sveIDska, ,,dock 
icke alt på  ett år, utan det ena efter det andra, såsom tiden 
och minnet kan tåla" ; romarspråket inläres med ledning af Tideri 
grammatik, dansken Stephani "Oolloquia minora" 1); tjänliga 
moralsentenser i Publ. Syri "Mimi" eller _ Seidelii nPortula" '). 
Eleverna skulle beredas tillfälle till ,,en flitig öfning att för
bättra sig i skrifvande på  svenska och latin ". För tredje klas
sen upptager skolordningen bl. a. Haffenreffers Compendium -
som fortsättes i de följande klasserna - , explikation af Castel
lios eller Helvigs ,,Colloquia" , Ciceros bref och Erasmi ,,De civili
tate" ; för fjerde klassen Gezelii grekiska grammatik och Haqmn 
Spegels samling af ,,Sententioo groocoo" :i), Ovidii ,,Libri tristium", 
Phcedri fabler, den spanske humanisten Ludovicus Vives' ,,Intro
ductio ad sapientiam" samt Cornelius Nepos, "som genom exer .. 
citia styli skall föras till nytta, så att han understundom ver
teras på svenska och :understundom svenskan på latin igen" . 
Dessutom 8kulle i sistnämda klass handledning meddelas i quat
tuor species. I femte klassens lägre cirkel studerades retorik 
enligt Vossii "Elementa", logik efter Gezelii "Encypfopcedia" , 
grekiska. med ledning af Gezelii grammatik och nya te�tamentet, 
latin nr Ciceros "De amicitia" och "De senectute" .  I den öfra 
cirkeln tillkom, förutom J ustiuus samt Horatius och Virgilius, 
"efter hvilkas anledning disciplarna skola öfvas till att göra. 
värser" ,  såsom nytt ämne allmän historia enligt Laurbergii 
"Ch.ronius", som äfven innehöll upplysningar om ,svenskå konun
gars namn och bedrifter. För öfrigt upptogo kurserna sång-

1) Upplagd i Åbo 1687 . 
2) ,, ,, ,, 1671. 3) J mfr E. Lagus a. a. s. 67 not. 1. 
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och stilöföirigar, coricerta·tiones, dispufationes m. m. Läsningen 
skulle påg�- 6�8 och 9 - 1 0  före samt 1 2 ----2 och - 3 - 5  eft.e� 
�iddågen. 

De föreskrifna kurserna och auktorerne skulle ,,enhålligt" 
följas i alla skolot och ingen lärare tillåtas · ,,, att . diktera sine 
egne precepta eller förnöta tiden med månge annotatis och comn1-. 
mentariis" .  Såväl härigenom som genon;i att skärpa :r:egeringens 
kontroll öfver skolvärket ville man göra ända på de _lokala och 
proyinci.ella olikheter, hvilka insmugit sig i undervisningen som 
en följ"d af biskoparnes och domkapitlens vidsträkta administra
tiva myndighet. 

Det synes emellertid dröjt någon tid, innan den åsyftade 
uniformiteten blef en vär�lighet. År 1 696  anmälde Gezelius d. y. 
i skrifvelse till regeringen, a-tt den nya skolordningen. väl följdes 
vid de många skolorna i stiftet, men att vid katedralskolan ,,det 
hinder sig ·yppar, att hvarken berörda ·ordning }{an efterlefyas 
ej häller den myckenhet af skolepiltar skötas, som där äro" 1). 
H vari hindren bestodo och hvilka afvikelse� de medförde, näm
nes icke. Sju år senare inkom skolans rektor,.mag. Herman Ross 
till domkapitlet med särskilda; påminnelser, åsyftande ,,K. M:ts 
allern�digste skolordnings så mycket fullkomligare efterlef.:. 
vand� vid katedralskolan ". Sedan samtliga lärare vid skolan 
samma1;1k_allats för att uttala sig angående de vijkta _förslagep , 
godkände domkapitlet den 14 oktober 1 703 till efterlefnad föl
ja:nde ord�ingssta:dga·, som här må inflyta in extenso, enär den 
utgör, förufom Gezelii d. ä:s Methodus informandi, den endå 
nä.got utförliga förordning angående katedralskolan, som räddats 
undan förgängel�en 1). 

tadgan lydde : 

I:o. Ingen af docenti bus mä nägon tid gä utur scholan, förrän bönen 
är hällen, utan s·äväl sjelfve med andakt dervid anhälla om Guds välsignelse 
som derutinnan med godt exempel sina lärjungar föregå. 

II:o. Då capnt biblicum föreläses om aftonen, skola alla docentes 
vara tillstädes och det afhöra, anställandes sedan med discent.ibns en behö
rig och kort repetition öfver detsamma till dess contenta. 

1) Riksreg. 1 1  nov. 1696, svar på Gezelii memori�L 
2) Ingår i Li ber scholre aboensis ; trykt af Lein berg, HandL rör. skol väs. 

I: 256-258. 
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III:o. Prrecepta Catechismi Lutheri tillika med de vid ändan af de 
härsammastädes tryckte catecheser tillagde skriftenes språk skola efter den 
i bemälte catecheser · föreskrifne methoden till ungdomens .uppbyggelse der• 
utinnan med flit och gudelig ähoga clrifras i så måtto, att orden i hufvud• 
styckena mäge väl uttydas och de usns, som vid hart och ett hufvnd
stycke, isynnerhet vid symbolum, vid handen gifves, inculceras, kunnandes, 
till att erhälla hos ungdomen nägon ticleligare kunskap och bättre förstånd 
i detta, Speneri Tabulre catecheticre den·id brukas ; de qurestiones sublimia. 
res, som af Catechismo Dieterici pläga af en eller annan anföras, kunna. 
till annan ort besparas. 

IV:o. I passionstiden såväl som eljest mäge alle clocentes, hvar i sin 
classe, af sine discentihus om predikningarne och deras rätta förstånd fordra 
vederbörligt besked ä söndagarne efter aftonsängen, men ä högtidsdagarne, 
såsom päsk och pingst, kunna collegre i ordning hvar i sin gäng sig inställa 
till att ett sådant förhör förrätta med cliscent ibns i alla de 4 nedrigare 
classibus, efter som nägre discentes äfven vid sådana högtider för sin nöd
torft skull bekomma tillstånd att resa ut pä landet. Skulle collegre det 
äfven vid sädane ti<ler begära, tillåtes det, nllcnnst en af dem blifrer qvar, 
som ofvan bemälte förhör anställa kan. 

V:o. Se<lan definitiones nf Compendio theologire Haffenreffel'i uti classe 
Ayntactica äro läsne, rnä�e äfren följande G loci commnnes af discentibns i 
samma classe läsas, nemligen : 1. De Deo. 2. De scri ptura sacra. 3. De 
peccato. 4. De fide. 5. De Christo. 6. De justificatione ; och det i sä 
mätto, att det, som läses, skall alltid dagen förnt tydeligen expliceras snmt 
me<l korta qurestiones förklaras, att det således sä mycket Hittare må kunnn 
i minnet fattas och deröfver sedan ett godt och rätt förstän,l behållas. 
Detta bör ske klockan 6 fyra dagar i veckan, neml. mänclag, tisdag, torsd,g 
och fredag. 

VI:o. Alla dagar i veckan, undantagandes l ögerdagen, skola discentes 
i classe oollegre primarii kl. 9 componera och sednnre framvisa sina scripta 
till att öfrerses och rättas ; men skulle tiden icke tillåta, att allas scripta 
då kunde öfverses, skall det ske klockan 1 eftermiddagen, och på <let sättet 
kan explication och repetition uti den antagne auctore med sä mycket 
bättre aktsamhet drifvas och för docentes ingen tid ledig lemnns. Uti com
ponerande är högeligen nyttigt och nöckändigt, att en imitation må ske 
efter phrases och constructiones af någon del i Cornelio Nepote, som näst 
tillförene expliceras, och der sä sjelfva orden uti clet utgifne themate scm 
phrases latinre måga för discentibus förklaras och uttydas samt en eller 
annan af dem sedan ex tempore försöka att gifrn prof i construerande ; pä 
det att de fel, som densamme dä begär, mäge strax bli f,·a utviste ooh 
rättade och han tillika med de andre <leraf dem lära märka, h varigenom 
förmodas, att discentes jemväl ex nsu kunna fatta rätta sättet att construera. 

VII:o. Apologista måste 2 gånger i hvarje vecka, neml. om onsdagar 
och lördagar, anställa med sina discentibus Catechismi repetition per qnres
tfones. 

VIII:o. De psalmer, sä gamle som nye, som äro uti elen svenska 
nya psalmboken till hvar söndag annoterade, skola äfren i Yecknn för luar 
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söndag sjungas, åliggande clirectori cantus att 2 gänger i veckan öfver hela. 
scholan derutinnan anställa behörigt förhör, sä att hvad om månrlagen och 
tisdngen sjunges varder om onsdagen, och det som ä torsdagen och fre
dagen sjunges om lördagen per paria förhörclt och repeteradt. 

* Om ferierna, vacationes publicre, stadgade S. 0. 1 649, att en månads ledighet skulle för hälsans och krafternas stärkande beviljas eleverna tvänne gånger under året, näml. från 18  december till 18 januari och från 29 juni till 29 juli. Skolordningen af 1 G93  utsatte sommarferierna från sjette till tolfte söndagen i trefaldighet samt jullofvet från S:t Thomredag till Kyndelsmässan. Johan Gezelius d. ä. tillstadde djäknarne att hopsamla socknehjälpen fyra veckor S:t Mikaelitiden och lika lång tid under julen , hvarförutom ledighet medgafs under påsk- och pingsthälgerna samt fyra veckor under hunddagarna. Osäkert är emellertid, huruvida någon af dessa bestämningar stricte iakttogs i Åbo. Såvidt uppgifterna i Liber scholre aboensis öfver tiderna för elevernas intagning synas utvisa, begynte under åren 1 668- 1 682 sommarferiern a i början af augusti,· sannolikt S:t Laurentiitiden, samt sträkte sig ungefär till Mikaeli. Efter år 1 682 synes ledigheten ha vidtagit i medlet af juli, från år 1 70 1  t. o. m. något tidigare. Sannolikt fortgick den till 20-23  september. J ullofvet började vanligen 1 6  - 18 december och sträkte sig möjligen till slutet af januari. Det offentliga årsförhöret, examen anniversarium, skulle enligt 1 649 års skolordning förrättas i juni, åtta dagar före elevernas hemförlofvande, samt bivistas af biskopen , en consistorialis, kyrkoherden samt ortens borgmästare, om han var litterat. I Åbo iakttogs emellertid denna tidsbestämning lika litet som förut. Enligt uppgift af domkapitlet år 1 6 70 plägade examen hållas den 1 maj eller högst fjorton dagar därefter. Dock kunde af sär�kild anledning förhöret uppskjutas med ytterligare någon vecka, och stundom hände att akten undanstökades redan på vårvintern . År 1 657 förrättades examen de sista dagarna i april ; år 1 660 utsatte konsistorium densamma till den 26  maj, då de elever, hvilka ville gifva sig till akademin , skulle " i  examine sitta på ett bräde för sig och låta examinera sig". År 1 6 70 vidtog examen anniversarium den 1 maj, är 1 67 1  den 1 1  maj i närvaro af universitetsrektorn Petrus Bång samt professorerne Tunander, Bergius och Miltopreus, år 1 6 7 7  i början af mars (emedan rektor förflyttades till ett pastorat), 
25 
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år 1 685 den 10  april, år 1 686 den 1 5  och år 1 687  den 9 
maj ; _  �r _ 1 691  började förhöret den 22 maj och afslntades san
nolikt den 25,  då - tol( ynglingår dimitterades ·till 1.miversitetet. 
Under de sista åren af perioden torde akten försiggått i medlet 
af juni 1). 

1) Till akademin dimitterades den :?O juni WU9 elfva, den 23 juni 1702 
tio och den 14 juni 1 7 1 1  tio valedicenter. 



V. 

Lärarekåren. 

I] det föregående ha vi redan lärt känna de ordinarie och extraordinari� lärarebefattnin�ar, hvilka �nder olika skeden af det SJuttonde seklet forefunnos vid katedralskolan och gymnasiet, äfvensom de löneförmåner, h vilka med dem voro förbundna. Återstår ännu att beröra ordningen och sättet för tjänsternas besättande samt att meddela korta uppgifter om de personer, hvilka under samma tid hade den studerande ungdomens uppfostran och undervisning sig anförtrodda. Gymnasiets lektorer utnämdes af regeringen dels direkte dels på grund af föregående hemställan af biskopen och domkapitlet. Så anhöll kapitlet år 1634, då ett teologie lektorat blifvit ledigt, att dåvarande eloqventie lektorn måtte befordras till detsamma 1). Rektor och teologie lektor vid katedralskolan ut ågos likaledes af Kongl. Majestät. I flertalet fall torde väl domkapitlet blifvit satt i tillfälle att yttra sig angående sökandene eller att inkomma med förslag till lediga tjänsters besättande. Stundoru tillgick sålunda, att kapitlet utan vidare vocerade lämpliga personer, hvarpå åtgärden hänsköts till regeringens konfirmation. Om magister Gabriel Tammelinus, som år 1 670 tillträdde rektoratet, uppgifves, att han före sin utnämning blifvit eligerad af bisko-
1) I Viborg, hvarest ett gymnasium upprättades samtidigt med indrag

ningen af kollegiet i Åbo, utbildade sig den praxis, att domkapitlet antingen 
förordade någon eller antog en lektor till regeringens vidare ratifikation. 
Riksreg. 1633 s. 489-491 ; Leinberg, Skolväsendet III: 45, 130, 134, 136, 151, 
H)4, 200. 
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pen och kapitlet samt att han till yttermera visso förskaffat sig 
magistratens och kanske äfv�n b_orgerskapets rekommendation 1) .  
I reskript af den 9 mars 1 685 till domkapitlet . i  Åbo öfverlat 
regeringen afgörandet h. o. h. åt kapitlet. ,,Alldenstund - hette 
det i skrjfvelsen - n är någre tjänster blifve ledige vid våra 
gymnasier och skolor, åtskillige komma och göra hos oss ansök
ning om desamma, hvilka vi intet känna hvarken till deras capa
citet eller tjänster, och vi i nåder väl vete och betrakte, hvad 
för en angelägen och nyttig ting är uti ett rike, att dess ung
dom väl underviRas och uppfostras och att sådant intet kan ske 
utan igenom trogne, flitige, lärde och skickelige preceptores och 
arbetare",  ty uppdrogs åt kapitlet att förfoga öfver samtliga 
skoltjänster i stiftet, ,,eftersom sådant alltid förr varit brukeligt, 
när öfverheten icke af särdeles skäl är vorden föranledd där
utinnan något att förordna". Dock skulle kapitlet vid utöf
ningen af denna vidsträkta myndighet ,,hafva Guds namn s ära 
och det gemena bästa för ögonmärke och så utdela slika under 
eder disposition lämnade tjänster som billigheten det dicterar 
och hvars och ens skicklighet och förtjänst gifver anledning 
till" 2). - Genom skolordningen af år 1 693 inskränktes denna 
myndighet därhän , att kapitlet vid tillsättandet af gymnasiilek
torer och skolrektorer skulle inför regeringen föreslå sådana ,,sub
jecta" ,  åt hvilka hon tryggeligen kunde utfärda fullmakt aJ. 

Om konrektorsutnämningarna sakna vi i allmänhet närmare 
kännedom och de äldre skolordningarna nämna intet om saken. 
Skolordningen af 1 6 9 3  är i denna punkt icke fullt tydlig, men 
torde få tolkas sålunda, att konrektorer skulle tillsättas i samma 

1) Waaranen. Handlingar III: 1 7-18 ; Leinberg, Skolv. I: 1 99, 248. 370, III: 48 ; Åbo rådst. prot. 27 april 1670. I fullmakt af år 1635 för rektorn vid Viborgs trivialskola Henricns Boisman nämdes, att Boisman tidigare antagits af biskopen och kapitlet ,,på vår nådiga behag och ratifikation·'. I Åbo domkapitels protokoll för 1656-61 (jmf. Leinberg, Skolv. III: 76-108) finnes visserligen uppgifvet, att kapitlet tillsatt skolrektorer i Nykarleby, Uleåborg och Björneborg, men sannolikt är, att förordnandet Y.tterligare berodde såväl på resp. grefve och friherre som på regeringen. Ar 1661 lofvade kapitlet att hålla konrektor i Åbo Samuel Frisius i åtanke, när rektoratet blef ledigt, men antog, på gnmd af Per Brahes rekommendation och vromotorial, till tjänsten Mathias Rothovius, hvars val säkerligen underkastades regeringens pröfning. 
2) Åbo Tidn. 1791 N:o 40. 
1) Cap. I, § 1 .  Cons. eccl. skrifv. t. reg. 10 mars 16U8, 17 jan. 17 10 med förslag till besättande af rektoratet i Åbo. 
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ordning som skolrektorerne. Sannolikt var tillgången därförin
nan tid tals enahanda, medan åter i andra fall tjänsterna h. o. h. 
disponerades af kapitlet 1) .  

Kollegerne eller hörarene skulle enl. S. 0. 1 5 7 1  antagas af 
rektorn, hvars enskilda biträden de ansågo::i vara. Under föl
jande århundrade öfvergick utnämningsrätten från rektor till dom
kapitlet. När detta skedde, kan icke närmare bestämma , men 
sannolikast synes, att förändringen timade efter det kollegerna 
uppförts å ordinarie stat, och möjligt är, att redan de kolleger, 
hvilka vi påträffat vid den under gymnasiet subordinerande bot
tenskolan, utnämts af kapitlet. På 1650-talet, från hvilken tid, 
såsom vi redan känna, domkapitelsprotokoll bevarats, hade rektors 
myndighet inskränkts till rättigheten att föreslå och förorda lämp
liga kandidater. Denna ordning faststäldes såväl i nys nämda 
kungl. reskript af år 1 685 som ock i 1 693 års skolordning, hvilken 
stadgade, att vid förefallande ledighet ,,må rektor det angifva 
och någre personer föreslå, men ingen själfvilligt antaga utan 
biskopens och konsistorii samtycke". 

I afseende å kompetensvilkoren för läraretjänsters erhållande 
voro skolordningens stadganden mycket obestämda, hvarför afgö
randet i de flesta fall kom att grunda sig på mer eller mindre 
personliga synpunkter. K. 0. 1 5 7 1  föreskref, att skolmästa.rene 
borde vara ,,goda, skickliga och flitiga män", helst duktiga gram
matici, hvilkas ,,skicklighet och omgängelse" blifvit a.f kapitlet 
bepröfvad 2). Skolordningen af 1 649 fordrade af lärarene grund
lig kännedom af modersmålet samt förmåga att tyda de erkänd t 
bästa klassiska författare och att såväl t.ala som skrifva 
vacker latin. Rektor och konrektor skulle dessutom besitta god
kända insigter i teologi, grekiska, dialektik och retorik. Den 
följande skolordningen af 1 693 föreskref, att ingen kunde befor
dras till ett rektorat, som icke i åtm. 2-3 års tid idkat aka
demiska studier. De som vid akademin aflagt de bästa profven 
på sin kunskap och dessutom ådagalagt ett tåligt och fogligt 

1) Jmfr Svanljung, Österbottens pedagogier och trivialskolor s. 20 not. 5. 
Att domkapitlet åtm. icke alltid förfogat öfver konre'.torstjänsterna framgår 
af k. fullmakt af år 1635 för konrektor Yid Viborgs skola Clandius Thesleff 
samt domkapitlets i Vi borg år I fä)4 till regeringen inlämnade förslag till be
sättande af konrektorstjänsten vid stadens trivialskola. (Leinberg, 8kol v. 
III: 49-50, 196-196). 

1) Kyrkoordn. I: l 3U-lö0. 
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sinnelag skulle framför andra anses vid skoltjänsters besättande. 
4f . skolmäs_tarene -_ liksom af öfrige lärare - fordrades dess
utom att de voro · ,,gudfruktige, lärde, :flitige, nyktre· och· skicke
lige personer, af hvilkas exempel såväl som undervisning ung
domen kan hafva nytta och förkofring" 1). Åtminstone vid kol
legasysslors besättande förekom det, att domkapitlet ålade sökan
dene att aflägga praktiskt prof. När år 166 1 ett kollegat i Åbo 
skola ansöktes af tvänne personer, dn. Michael Styrman och dn. 
Thomas Arvidi, tillsade kapitlet den förre att följande dag ,,göra 
något litet prof med några gossars repeterande, taga en epist. 
ex tempore" .  Sedan skulle medsökanden visa sin förmåga, ,, och 
hvilken som tjänligast kan vara, skall blifva hulpin, ty i detta 
fall måtte consistorium se på ungdomsens nötta" 2). 

Granskar man måttet af de akademiska kunskaper lärarene 
vid skolorna i Åbo kunde vid sin utnämning prestera, finner 
man, att samtliga rektorer vid katedralskolan innehade magister
grad, hvilken värdighet, alla de före år 1 630 till tjänsten utnämde 
förvärfvat sig vid den protestantiska högskolan i Wittenberg. 
Af de elfva gymnasiilektorerne hade fem studerat vid tyska uni
versitet, en bland dem blef magister och en annan (Eskil Pe
trams) avancerade till den sällsynta teologie doktors värdigheten. 
Af de tre konrektorerne före 1 630 var en magister, en hade 
studerat i Jena och Wittenberg ; den tredjes antecedentia äro oss 
obekanta. Efter år 1 640 utnämdes till konrektoratet endast 
magistrar så när som på två personer, hvilka förvärfvade sig 
graden något sena.re. Af de sju teologie lektorer, som förekomma 
före 1 6 30, hade sex idkat studier i Wittenberg, hvarest fem 
bland dem promoverats till magistrar. Lektorerne och kollek
torerne i den återupprättade katedralskolan voro på ett undan
tag när magistrar. Om de före år 1 630 tillsatta hörarenes litte
rära meriter har man ingen kännedom. Antagligen voro de alla 
utrustade endast med vanlig skolbildning. Af kollegerna och 
apologisterne efter åt 1 6 30 hade veterligen så godt som alla 
förvärfvat akademisk medborgarerätt, de flesta i Åbo, och sanno
likt hade äfven de, om hvilka detta icke kunnat konstateras, 
vunnit samma förmån. Tre bland kollegerne och en bland apo
logisterne voro eller blefvo promoverade till magistrar. 

1) Kap. I § 1-2, II § 1 .  
2) Leinberg, Skolv. III: 106-107. Se vidare Hollander s. 530-536. 



KOMPETENS VILKOR. - IN STALLATION. H)9 När ny rektor inträdde i ämbetets utöfning, artade sig händelsen vanligen till en liten skolhögtidlighet. ,,Ar höfveligt och nyttigt -- förmenade S. 0. 1 5 7 1  - när någon förvandling skall göras med skolmästarenar, att det sker uti hela skolans eller alla djäknarnas närvaro med ceremonier och förmaningar, såsom seder hafver varit" . Ceremonierna bestodo i uppläsandet af fullmakten samt i tal af den af gående och den nye rektorn , möjlige-n äfven af skolans ip.spektor, om han var tillstädes. Tidigare är nämdt, huruledes Rothovii ,,methodus didactica" ålade gymnasiirektorerne att vid sin afgång orera ,,de aliqva utili et eleganti materia" .  Stundom sändes någon bland de mera försigkomna alumnerna upp i katedern för att i en latinsk oration celebrera högtiden och på samma gång aflägga prof på hvad skolan kunde åstadkomma i oratorisk väg. Så inbjöd vid rektorsombytet i gymnasium på hösten 1 6 34 den afgående rektor Boetins l\fourenius i ett trykt program sina ,,commilitiones" till åhörande af det lof öfver visheten , som den för sin fromhet, lärdom och goda seder välkände Dominus Nicolaus Lindormi komme att framställa i ett väl uttänkt och sirligt tal. Enligt S. 0. 1 693  skulle såväl rektor som konrektor ,,på vanligt sätt uti förnäme mäns närvaro" installeras i ämbetet af biskopen, och mycket troligt är, att hvarken nya lektorers eller kollegers ankomst till skolan försiggick utan oratoriska prestationer 1). Om lärarenes förhållande såväl i deras ämbetes utöfning som i afseende å deras dagliga vandel lämnade skolordningarna en mängd föreskrifter, af hvilka en del ytterligare inskärptes i de kungliga fullmakterna. De åsyftade i allmänhet att hos lärarene inskärpa ett djupt medvetande om det stora ansvar de iklädde sig inför Gud och mänsklig öfverhet, att hos dem väcka och underhålla ett fromt och fridfärdigt sinnelag, ihärdighet och tålamod i arbetet, rättvisa och mildhet i bestraffningar. Så tillhölls skolmästaren Joachim Stutams i fullmakten 1 607  ,,med allsom största flit att lära och informere ungdomen uti Guds sanna kännedom, bokliga konster, främmande tungomål och goda seder 
1) Om rektor Chr. Walstenius förmäler 11liber scholoo", att han 1 677 blef nintrodnctus" samt att han vid sin afgång från rektoratet den 30 april 1685 ,,babuit orationem valedictoriam", hva1·på. efterträdaren Isaacus Pijlman höll ,,orationem introductoriam ad rectoratum sch. ab.". År 1680 höll den nye konrektorn Voivalenius likaledes �tt inträdestal. För en och annan kollega och lektor uppgifver boken dagen, då de blefvo ,,introducti". 
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och hålle dem uti allvarsam disciplin och aga såsom en rätt-
. skaffe�s . och trogen lärefader och skolmästare egnar och bör till 
att göra". H�n var vidare pliktig 

. 
att . ,,fly · dryckenskap · och · 

svärmeri och före ett ostraffeligt lefverne och föregå sine disci
plar med godt exempel, såsom han det kan tryggeligen vara till 
svars för Gud allsmäktig, oss och hvar kristen man "  1). Skol
ordningen af 1 649 förmanade lärarene att taga sig till vara för 
sitt stånds speciella svagheter, lärdoll!shögfärden och knarrigheten , 
samt att vänja sig vid anspråkslöshet, vänlighet och ett godt 
nmgängessätt mot lärjungarne. Visade sig rektor försumlig i 
sitt ämbete, skulle han, enligt kyrkoordningen, ,, först en gång 
och annan förmanas , och hvar han dock icke lägger där böter 
på, d�, skall ordinarius sätta honom af och en annan till igen, 
den därför tjäna kan".  Begingo underlärarene felaktigheter i 
Rin tjänst eller gaf deras moraliska vandel anledning till för
argelse, skulle de förmanas och näpsas af rektor, men om före
ställningarna icke buro frukt, skulle de af kapitlet ,,removeras" .  
Angående gymnasiets lektorer stadgade Rothovius i ,,methodus 
didactica" ,  att de skulle erlägga för hvarje utan laga skäl för
summad lektion 2 öre s. m. Underlät l ektor att föranstalta 
disputationer på föresatt tid, pliktfäldes han första resan till 4, 
andra resan till 6 och tredje resan till 10 daler s. m. U ppre
pades förseelsen fjerde gången, följde afsättning. Försummade 
han att absolvera den af konsistorium honom förelagda läro
kursen inom bestämd termin eller afvek han p å  sätt eller annat 
från den föreskrifna ordningen, skulle hau förbättra sig, men i 
vidrigt fall skiljas från tjänsten. Infann han sig drucken i 
konsistorium eller i lärosalen, straffades han med att hålla en 
oration öfver dryckenskapslasten. Lag samma, om han i fyllan 
stälde till träta enskildt eller offentligt 1), 

Ytterst sällan hände emellertid, att lärare blefvo för tjän
stefel eller för brott mot goda seder aflägsnade från skolan 7 om 
ock skäl till anmärkningar såväl i ett som annat hänseende 
säkerligen och bevisligen icke saknades. Däremot hörde det till 
god ordning, att de i sinom tid ihågkommos med befordran till 
bättre salarierade lägenheter inom kyrkan eller vid akademin 
eller att de, såsom det hette i en senare förordning, skulle 

1 ) Waaranen, Handlinga1· III: 17. 1 ) K. 0. 1 68G kap. 24 § 3, Kyrkoordningar I: 102 ;  Thyselius, Handlingar 1·ör. sv. kyrkan o. lärovä.rken II: 1'.:?0-123 ; 'fengström, Vita Rothovii s. l0-41 . 
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"från oket släppas" .  Af gymnasiets lektorer slutade en såsom 
biskop och en såsom domprost i Åbo, de öfriga såsom kyrkoherdar ; 
fyra bland dem hade tidigare innehaft professurer vid akademin . 
Af katedralskolans rektorer från 1 600:talets ingång till stora 
ofreden afledo endast tvänne i tjänsten , en dog som biskop i 
Viborg, fem blefvo professorer och de öfriga slutade såsom kyrko
herdar. Af de sexton konrektorerne åren 1 640 - 1  7 1 3  blefvo 
fjorton kyrkoherdar - bland dem två professorer, - en öfver
gick till den juridiska banan och en försvann i för oss okända 
öden. Af kollegerna och apologisterna släptes två tredjedelar 
från oket såsom utnämda kyrkoherdar eller kapellaner och bland 
de nio kollektorerne förekom endast en, hvilken veterligen icke 
slutade som församlingsherde. 

* 

Efter dessa anmärkningar om lärarenes allmänna kvalifika
tioner må till sist µppgifter fogas om de personer, hvilka hand
hade undervisningen i Åbo gymnasium och katedralskola från 
det sjuttonde seklets ingång till det afbrott i skolans värksam
het, som in trädde genom stora ofreden. TJ ndersökningar om 
deras lif och gärning ha tidigare företagits af Jakob Tengström 1) 
och Strandberg 2) samt under senaste tid af Vilh. Lagus 8) och 
Leinberg, af hvilka den senare i arbetet "Skolstaten i nuvarande 
Åbo stift" meddelat ett endast i vissa delar ofullständigt "lärare
minue" ') . Hänvisande läsaren, för fullständigare uppgifters erhål
lande, till nämda forskares arbeten, meddela vi här de viktigaste 
lefnadsdata jämte de få rättelser och tillägg vi för egen del 
kunnat göra. 

1 ) Vila Rothovii. 
2) Åbo sti fts herdaminne. 
8) Åbo akademis studentmatrikel . ') Tillägg och rättelser till lärareförteckningen ha dessutom meddelats a f  Leinberg i följande uppsatser, införda i Pedagogiska föreningens tidskrift : Om lärares och klassers antal i Åbo katedralskola före 1630 (1888), Lärare\>ersonalen vid Åbo äldre gymnasium ( 1890) och Någ1·a. tillägg beträffande bo skolas lärarepersonal i äldre tid (1892). 

2u 
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Åbo . katedralskola 1600-1630. 

Rektorer. 

Marcus Henrici Helshzgius. Student i Wittenberg 1 592,  magi ter därstädes 1 593. Antagligen någon tid teologie lektor i Åbo skola. Rektor 1 5 95 .  Närvar vid riksdagen 1 600. Ledamot i finska bibelöfversättningskomiten 1 602.  t 1 609 .  
Joachimus Matthi<2 Stutams. Rektor 1 609 - 1 6 1 5. Närv. vid riksdagen 1 6 1 0. Se vidare s. 56 .  
Gabriel Petri Melartopmus. Hypodidascalus 1 602.  Student i Wittenberg 1 606 och magister därstädes 1 608. Lektor i Åbo 1 609. Rektor 1 6 1 6 - 1630 ;  dessutom kyrkoherde i Nadendal. Biskop i Viborg 1 6 33.  t 1 641 .  
Martinus Henrici Stodius. Utnämdes till rector scholro 1630, men transporterades s. å. till gymnasium. Se nedan bland gymnasiilektorer. 

Teologie lektorer. 

JoacMmus Matthim Stutams. Lektor c. 1 606 - 1 608. Se vidare s. 56 .  
Gabriel Petri Melartopmus. Lektor c. 1 609 - 1 6 1 6. Se ofvan . 
Ericus Erici Alftanus. Tidigare skolmästare i Borgå. Lektor och kyrkoherde i Lundo c. 1 6 1 6  - 1 6 2 3. Kyrkoherde i Töfsala 1 623 .  Närv. vid riksdagen 1 62 1 .  t 1 639. 
Thomas Thomm Florinus. Lektor 1 623-1 628. Se nedan bland gymnasiilektorer . 
.Aeschillus Olai Petrmus. Lektor 1 628- 1 6 30. Närv. vid riksd. 1 634, 1 6 38, 1 640, 1 643, 1 650, 1 652,  1 655.  Se vidare s. 56. 

Konrektorer. 

Michael Comelii. Studerade antagligen i J ena och Witteuberg 1 603- 1 604. Konrektor redan 1 605, men erhöll fullmakt 1 608, då han ut:aä:nc!es till "lector philosophiro". t 1 6 15 .  
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Sigfridus Henn·c,,:. Nämd 1 625. Su penderades, återinsattes och 
var åter afsatt 1 628. 

Marlinus Henrici Stodius. Konrektor 1 628- 1630. Se nedan 
bland gymnasiilektorer. 

Hörare 1. hypodidaseali. � � 

' 

a 

Gabriel Pctri Melartop1eus. Nämd 1 602- 1 606. Se vidare ofvan. 
Aeschillus Johannis. t 1 6 1 3 . 
Georgius Erici. Nämd collega scholre 1 625 . 
. Michael Jacobi. t 1627. 

Gymnasium 1630-1640. 

Lektorer. 

Acsoh1:Zlus Petra3us. The.ologus snperior 1 630 - 1 634. Se vidare 
s. 56 .  

Thomas Thomm Florinus. Student i Wittenberg 1 6 1 9, magister 
därst,ädes 1 6  2 1 .  Lektor i Åbo skola och kyrko herde i 
Lundo 162 3. Närv. vid riksdagen 1624. Theologus infe
rior 1 630. Kyrkoherde i Vasa och Mustasaari 1 634. t 1 648. 

Ma-rtinus llenrici Stodius. Född i Åbo 0/11 1 590. Student i Rost.ock 
1 623·, magister i Wittenberg, konrektor och rektor i Åbo 
skola. Bitr. lektor i grekiska vid gymnasium 1 630. Skol
rektor i Viborg 1633 - 1 634. Theologus inferior 1 636.  
Gymnasiets rektor 1630- 1 631 ,  1 634 -37 .  Professor lin
gvarum orientalium vid Åbo akademi 1 640. Närv. vid riksd. 
1 647. Teologie professor och kyrkoh. i Nådendal 1 654. 
t 1 675. 

Ericus Matthia3 Bothniensis I. Forthelius. Född i Pedersöre 1 602.  
Student i Uppsala 1626 ,  magister 1 632 .  Logices et  elo
qventire lector 1630 ; theologus inferior 1 6 34. Rektor 163 1 
·- 32. Kyrkoherde i Pedersöre 1 636. Närv. vid riksd.  1 642.  
t 2% 1 650. 

Boet-ius Olai Muur I. Muureuius. Svensk. Eloqventioo et mathe
seos lector 1630. Rektor 1 632-34. Närv. vid utskotts
mötet 1 635. Kyrkoherde i Saltvik 1 636. t 1 670. 
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Sveno Laurentii Vigelius. Svensk. Magister i Uppsala 1 625 .  
Student i Rostock . 1 625. Skolrektor i Nyköping och Reval 
samt vi�esuperintendent i' Estland. Theologus snperior 1 633. 
Närv. vid riksd. 1 635, 1 642, 1 649. Teologie professor 1 640. 
Kyrkoh. i Pedersöre 1 650. t 1 653.  

Siepha-nus Gallius. Svensk. Magister i Marburg 1 633 .  Huspre
dikant hos Axel Oxenstierna. Politices lector 1 634-35.  
Representerade på rådstugan biskop Rothovius under den
nes process mot det finska borgerskapet 1 635. Närv. vid 
riksd. 1 635. Hofpredikant. Kyrkoh . i Stockholm 1 644. 
t 8/s 1 647. 

Johannes Birgeri Orbergh,s. Svensk. Student i Rostock 1632 . 
Physices lector 1 634 - ö8. Rektor 1 637-38. Kyrkoh. i 
Helsingfors 1 638. t 1 640. 

Andreas Nicolai Neocleander. Fil. kaud. i Uppsala 1 634. Skol
rektor i Helsingfors. Eloqventi:e lector 1636 -40. Kyrkoh. 
i Raumo 1 641 .  t 1656 .  

Petru-;; lngemari. Född i Småland 1 593. Prästvigd i Stockholm 
1 636. Logices lector 1 637--40. T. f. eloqventi:e professor 
1 641 - 43. Kyrkoh. i Tenala 1 644 . t 22/6 1 681 .  

Georgius Christophori Alanus. Matheseos lector 1 637  -40. Rek
tor 1 638 -40. Närv. vid riksd. 1 642 . Se vidare s. 56 .  

Nicolaus Lindormi. Svensk. Nämnes t .  f .  lektor 1 637-38. 
Skolrektor i Helsingfors 1 642. Magister 1 653. Kyrkoh. 
i Pyttis 1 6  5 5. t 1 6  7 1 .  

Lärare vid ,,sehola inferior". 

Jonas Ma tthiaJ Raumamms. Född 1 608. Kallar sig "ungdomens 
lärare vid Åbo gymnasium". Kapellan i Nykyrko före 1640. 
t 1 683. 

Jacobus Pauli Raurnannus. Kallas collega primus 1 632.  Kyrkoh. 
i Birkala c. 1637 .  t 1 678. 

Ericus Matthi(,8 Falander. Nämnes kollega 1 6 32 och director 
cantus 1 635 .  Se vidare bland kapellaner s. 60. 

Nicolaus Andrem. Nämnes kollega 1638 -39.  
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Katedralskolan 1640-1713. 
Rektorer. 

Samuel Georgii Ilartman. Rektor 1 640. Magister 1 643.  Närv. 
vid riksd. 1644. Eloqventire professor 1 649. t 1 653.  

Andreas Lnurentii Nycopensis. Svensk. Student i Dorpat och 
Åbo. Magister och filosofie adjunkt 1 643.  Studerade i Ro
stock 1 646. Rektor 1 649. Kyrkoh. i Helsingfors 166 1 .  
t 15/5 1 688. 

lrlalthias Laurentii Rofhorius. Svensk. Konrektor i Helsingfors 
1 644, student i Åbo 1 649, magister 1 650. Rektor i Hel
singfors 1 655 ,  i Åbo 1 66 1 .  t 1% 1 6 70. 

Gabriel Laurent?'i Tammelfous. Född 1 641 .  Student i Åbo 1 658,  
magister 1 664. Konrektor 1 6 6 7, rektor 1 6 70. Utn. kyrkoh. 
i Loj o 1 66 7 .  t 1 695. 

Gabriel Eric-i Forthrlius. Född 1 637 .  Student i Åbo 1 655 ,  ma
gister 1 6 6 7 ; sedan regementspastor. Konrektor 1 6 70, rek
tor 1 6 7 7 . Lingvarnm orientalinm professor 1 682 .  Kyrkoh. 
i Ul fsby 1 683. Närv. vid riksd. 1 686.  t 8/i 1 1 72 1 .  

Christiernus Petri WalsteniU,s. Stndent 1 6 62 .  Magister 1 6 7 9 .  
Konrektor 1677 ,  rektor 1 682. Kyrkoh. i Wemo 1 685. t 1 7 1 2. 

Isaacus Erlandi Pijlman. Rektor 1 685 - 1 6 9 7 ; därjämte pastor 
i Masku från 1 689. Närv. vid riksd. 1 6 93.  Se vidare 
bland kyrkoherdar s. 5 7 .  

llerman Hermanui Ross. Född l n 70. Student 1 688, magister 
1 6 94. Rektor 1 698. Teologie profe sor 1 7 1 3. Domprost 
1 722 .  Närv. vid riksa. 1 7 1 9. t 2"/1 0 1 7 26.  

Johannes Jol,anm's Sidbeck. Student 1 6 95 ,  magister 1 700. Kon
rektor 1 703, rektor 1 7 10. Kyrkoh. i Tammela 1 7 1 7 . t 1 7 3 1 . 

Konrektorer. 

Nils Olai. Nämnes subrector scholre aboensis 1640. 
Marcus Pauli Sadelerus. Stude1it i Uppsala 1 6 3 1 ,  i Åbo 1 640, 

Kapella.n i Uleåborg 1 6 36 ; konrektor i Björneborg 1 640. 
i Åbo s. å. Magister och kyrkoh. i Uleåborg 1 647 .  Rek-



20.6 LÄRAREKÅREN. ----�-�---------------- ---

tor i Nykarleby 1 659, afsatt 1 660. Begrofs 1 6 62  i dom
. kyrkan gr;;ttis för sin fattigdoms �kull. 

Michael Oanuti Wisius. Född 1 6 24 i Åbo. Student 1 640, ma
gister 1 64 7 ,  konrektor 1 648 - 5 2 .  J uris doktor i J ena 
1 656.  Syndicus i Stettin 1 6 5 7 ,  borgmästare 1 6 6 1 ,  assessor 
i Göta hofrätt 1 665 .  t 1 6 79.  

Samuel .Nicolai Frisius. Student 1 645, ma.gister 1 6 50. Konrek
tor 1 653.  Kyrkoh. i Janakkala 1 6 6 7. t 1 6 69.  

Gabriel Laurentii Ta:mmelinus. Konrektor 1 6 6 7  - 70. Se ofvan 
bland rektorer. 

Gabriel Erici Forthelius. Konrektor 1 6  7 0 - 7 7 .  Se ofvan bland 
rektorer. 

Ohristiernus Petri Walstenius. Konrektor 1 6 7 7- 82. Se ofvan 
bland rektorer. 

Isaacus Erlandi Pi:J°lrnan. Konrektor 1 682-86.  Se ofvan bland 
rektorer. 

Johannes Johannis Forsenius. Född 1 6 60. Student 1 6 7 1 ,  ma
gister 1 682 .  Konrektor 1 685. Regementspastor i Narra 
1 686, kyrkoh. i Lojo 1695.  t 1 705. 

Elias Eric.i Voivalenius. Student 1 6 65,  magister 1 685 . Kon
rektor 1 686.  Kyrkoh. i Sääksmäki 1 69 1 .  t 1 7 14.  

Abraham Johannis Thuronius. Stud. 1 6 7 5 ,  magister 1 685. Vice
rektor i Tavastehus 1 688 , konrektor i Bj örneborg 1690, 
i Åbo 1 6 9 1 .  Kyrkoh. i Rimito 1 6 92,  i Kangasala 1 701.  
t 1 7 14. 

Johannes Utter. Stud. 1 6 7 7, magister 1 688. Vicelektor i Åbo 
1 6 90, konrektor i Björneborg 1 69 1 ,  i Åbo 1 693.  Kyrkoh. 
i Orihvesi 1 694. t 1 7 22.  

Aron Henrici Hoffren. Stud. i Uppsala 1 686 ,  i Åbo 1 693 ,  ma
gister 1 694. Konrektor 1 6 9 5. Kyrkoh. i Rautalampi 1 698. 
t 1 7 1 8. 

Ericus Eri'ci Oajanus. Född 1 6  7 5 i Sotkamo. Stud. i Uppsala 
1 6 92 ,  i Åbo 1 6 94, magister 1 69 7 .  Konrektor 1 698. Kyr
koh. i Kronoby 1 703.  t 1 7 37 .  

Johannes Johannis Sidbceck. Konrektor 1 703 - 1 7 1 0. Se  ofvan 
bland rektorer. 

Gabriel Jar.obi Hartman. Stud. 1 6 93,  ma.gister 1 703.  Vicelektor 
i Åbo l 'l0 7 .  Konrektor 1 7 1 0. Kyrkoh. i Ingå 1 7 1 9. t 1 7 30. 



LÄRARE.MIN�,€. 

Lektorer. 

Henricus Hnzrici Blanck. Stud. 1 65 7 ,  magister 1 6  6 7. Nämnes lektor 1 670-77. 
Isaacus Erlnndi Pi:jlman. Nämnes lektor 1 68 1 - 1 682. Se ofvan bland rektorer. 
Gustarus Fontelius. Stud. 1 6 7 1 ,  magister 1 6 79 .  Lektor 1 683. Kyrkoh. i Nykyrko 1689. t 1 6 97. 
Johannes Pelri Bergius. Stud. 1 670, magister 1 682 .  Lektor 1 6 90. t 1692. 
Johannes Jllattkire Rungius. Född 1666  i Loimijoki. Stud. 1 68 1 ,  ma.gister 1 69 1 .  Lektor 1 692 - 95. E. o .  teologie professor 1 697, logices professor 1 700, superintendent i Narva 1 701 .  Teologie doktor 1 703. t 3/s 1 704. 
Laurentius Gabr-1.'elis Tamm,el?'.nus. Född i Åbo 2/s 1669.  Stnd. 1 685, magister 1 6 94. Lektor 1 695.  Matheseos professor 1 6 98, kyrkoherde i Vestmanland 1 7 1 7 ,  biskop i Åbo 1 728. Teologie doktor 1 73�. t 2/7 1 7 33 .  
Abrahamus Olaudii Alartus. Stud. 1 684, magister 1 697 .  Lektor 1 698. Lingvarum professor 1 707 ,  teologie prof. o. kyrkoh. i Lundo 1 7 1 2. Närv. vid riksd. 1 7 19 . t 1 720. (Som vikarie för honom tjänstgjorde c. är 1 704 Nioolaus A.eimelams, f. 1 6 79. t såsom kyrkoh. i Storkyro 1 7 50] . 
Andreas Degerman. Född i Kimito 1 672 .  Student 1 694. Kollektor 1 703 ,  lektor 1 707 ,  flyktade 1 7 1 3, rektor 1 722 .  Kyrkoh. i P�dersöre 1 729.  t 21/r, 1 7  52 .  

Vicelektorer. 

Christuphoru.� Claudii Alanus. Stud. 1 6 79,  magister och vicelektor i Åbo 1 688, rektor i Uleåborg 1 690. Kyrkoh. i Ijo 1 695. t 1 697.  
Johannes Utter. Vicelektor 1 690 -91 .  Se ofvan bland konrektorer. 
Georg'i'us Ståhlbtrg. Stud. 1 688, magister och vicelektor i Åbo 1 69 1 , konrektor i Björneborg 1 693 ,  rektor därstädes 1 6 94. Kyrkoh. i Raumo 1 703. t 1 730. 
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Laurentius Georgii Gexel'ius. Född i Dalarne 1 665. Stud. i Åbo 
1 689, magister 1 6 9 1 ,  vicelektor 1 693 .  Kyrkoh. i Vörå 
1695.  . t · 1°/s i 744 . . 

Erlandus Erlandi Törn. Stud. 1 683,  magister 1694, vicelektor 
1 695-99.  Kyrkoh. i Saltvik 1 698, i Huddinge 1 7 1 9. t 1 737 .  

Andreas Chydenius. Stud. 1693 ,  magister 1 697 .  Vicelektor 1 699. 
Kyrkoh. i Rimito 1 702 .  t 1 7 1 1 .  

Andreas Degerman. Vicelektor 1 703-1 707.  Se ofvan bland 
lektorer. 

Gabriel Jacobi Bartman.  Vicelektor 1 707 - 1 7 10. Se ofvan bland 
konrektorer. 

Nicolaus Petri Hahn . Stud. 1 693 ,  magister 1 703. Vicelektor 
1 7 1 1 . Flyktade 1 7 1 3. 

Kolleger. 

Henricus Se1,erini. Student i Åbo 1 640. Nämnes col1ega scholm 
åtm. 1 642 - 1 6 7 1 , var synbarligen collega primus 1. supre
mus. Innehade 1 668 - 7 1  Töfsala o. Bierno. t 1 67 1 .  

Olof Collega nämd i mantalslängderna 1 645 - 5 1 . 
[ Gudmundus Jacobi Rotho1Jius. Enligt Lein berg collega primus 

1 646. Upptages dock icke i mantalslängderna. Se vidare 
bland domkyrkosysslomän s. 7 9.] 

Simon Martini nämnes kollega 1 652 - 6 1 . t 1 6 6 1  och begrafven 
i Kankaskoret. (Enl. Leinberg collega primus] . 

Petrus Magni .Arenius. Värm!. Student i Åbo 1 640. Hörare i 
pedagogin på Åland 1 652.  Nämnes kollega i mantals
längderna 1 652 - 1 665.  [Enl. Leinberg collega secundus] . 
Upptogs icke mera vid sockendistributionen i augusti 1 669. 
Kapellan i Eckerö 1 6 75 ; lefde ännu 1 685. 

Thonws Arvidi. Innehade andre kollegans socknar 1669 - 1 6 7 1 ;  
primus collega 1 6 7 1  (efter Henricus everiui). t 8/1 1 67 3. 

Henr-icus Richalenius (kallas ock Säkylensis). Student 1 665. 
Nådårs kollega 1 67 1 - 72 .  Kapellan i Bierno 1 675 .  t 1 677 .  

Ericus Gregorii Favorfous. Stud. 1 653 .  Collega secundus 1 6 72 
-74. Kapellan i Pemar c .  1 6 74. Rektor och kyrkoherde 
i Tavastehus 1 6 7 6 ; kyrkoh. i Loppis 1 70 1 ; ett par gånger 
afs�tt. t 1 7 1 2 .  
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Sigfridus Georgii '1.'eccalenius. 
1 6  7 3, tillträdde 1 6  7 4.  

Stud. 1 6 6 1 . 
t 30/1 1 6 76 .  
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Collega secundus 

Jacobus Leistenius. Stud. 1 664. Vikarierande kollega en kor
tare tid 1 6 74. Kapellan i Brunkala 1 676 , kyrkoh. i Pyhä
maa 1 683. t 1 6 97.  

Ilcnricus Henri"ci Karkuens1·s. Student 1 658. Collega primus 
1 6 74-- 1 683.  Nämnes i Åbo stads mantalslängd 1 686. 
Kyrkoh. i Kiikkala 1 690. t 1 700. 

Gabn:el Josephi La,qus. Stud. 1 657 .  Nådårskollega, 1 6 7 6  efter 
Teccalenius. Kapellan i Jockis m. fl.. socknar 1 6 78. t 1 709. 

Christianw, Josephi Melartopcms. Stud. 1666.  En tid nådårs
kollega. Introductus collega secundus 29/1 1 676 .  Kallas 
någon gång collega primoo classis. Kapellan i Kangasala 
1 680. t 1 693 .  

Thomas Busander. Stud. 1 667 .  Collega infimus 1 6 7 6 ; infor
merade 1 677  in cantu figurali. t 1 6 7 9  såsom utn. kapel
lan i Virino. 

Olaus Sam:uel-is Hartman. Collega infimus efter föreg. Under
visade 1 681  i Sarenii klass. Domkyrkosyssloman 1 682. 
Se vidare s. 80. 

Casparus Laurentii Sarenius. Enl. Leinberg collega secundus 
1 680 - 84. Kapellan i Åbo 1 689. Se vidare s. 62 .  

J,fatthias Solinius. Collega primus 1683 - 89. Erhöll 16/7 1 689 
Bierno o. Somero "pro va.le". 

Samuel Matthice Chytraus. Collega secundus 1 684. Finsk kapel
lan 1 687.  Se vidare s. 62.  

[Matthias Salvius, dominus, meddelade måhända undervisning 
1 684 - 89, under hvilka år han åtnjöt en socken .] 

Zacharias Andrero Homams. Svensk. Stud. 167  4. Introducerades 
som collega infimus i januari 1 687.  Regementspräst 1 688. 
Kyrkoh. i Småland 1 701 .  t 1 725 .  

Jfatthias Marci Rothkerus Stud. 1 682.  Collega secundus 1 688. 
t 1 688. 

Gregorius Clementis Pali'cander. Stud. 1 668. Collega secundus 
1 688, primus 1 689. Tog afsked 1 697 .  Begrofs i dom
kyrkan i nov. 1 702. 

27 
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Andreas Henrici Aschelinus. Stud. 1 682.  Collega infimus 1 688, secundus 1 689. Kapellan i Lem� 1 703. t s. å. 
Andreas Abrahami Oxelius. Stud. 1679. Collega infimus 1689 .  Slottspredikant. t 1 692 .  
Johannes Johannis Lillievahn. Stud. 1 6 70. Collega infimus, blef sinnessvag 1 694. Nämnes ännu i mantalslängden 1696 .  
Johan Törnqvist. Stud. 1 698. Vikarie för föreg. 1 695. 
Johan Justander. Stud. 1 684. Collega infimus 1 696 - 98. 
Ilenricus Seidell'.us. Stud. 1690. Collega primus 1 697 , t. f. kon-rektor 1 697  -98. Rektor i Tavastehus 1 701 ,  . kyrkoh. i Vånå 1 707. t 1 739. 
J.llatthias Sigfridi Salinius. Stud. 1691 .  Collega infimus 1 6�8, primus 1 701 .  Kyrkoh. i Pöyttis 1 707. t 7/1 1 73 7. 
Henricus Erim'. Justander. Född 1676 .  Stud. 1695, magister 1 707. Collega infimus 1 701 .  Kyrkoh. i Lempälä 1 7 13 .  

t 20/s 1 749. 
Jacobus Jacobi Hartman. Född 1677 .  Stud. 1 696. Collega secundus 1 703.  Flyktade 1 7 1 3. Kyrkoh. i Sääksmäki 1 72 1 .  t 1 729. 
Johannes Jacobi Hartman. Född 1 682. Student 1 699,  magister 1707. Collega primus 1 707 ,  konrektor i Raumo 1 7 12 ,  lektor i Åbo 1721 .  Logices prof. 1 722 ,  teolog. prof. 1 735. Närv. vid riksd. 1 726 .  t 9/1 1 737. 
Johannes Michaeli's Carpelius. Född i Åbo 1 682. Student 1 705. Collega primus 1 7 12 ,  konrektor 1 72 1 . Kyrkoh. i Korpo 1 739. t 1 756. 

Apologister. 

lYiattkias Petri Lan_qius. Stud. 1 657 .  Nämnes 1669,  måhända redan 1 665 - 1 684. Kyrkoh. i Eura s. å. t 1 697 .  
Gustm1us Georgii Säk.lJlensis. Stud. 1 6 78. Apologist (äfven kallad tertius collega et preceptor) 1 684. Kyrkoh. i Nyby 1 698. t 1 72 3. 
Gabrfol Andrea Frondelius. Född 1 6 70. Student 1 69 1 ,  magister 1 700. Apologist 1 698. Kyrkoh. i Lemland 1 705, i Finström 1 7 1 9. t 10/4 1737 . 
Johan Wrang. Student 1 694. Apologist 1706. t 1 7  46. 
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Directores can tus. 

Sarnuel Geor,gii Hartm.an, rektor, uppgifves ha meddelat under
visning i sång. 

Claud1·us Mart'ini Holst. Stud. 1 645, magister 1 656. Director 
cantus vid akademin och sannolikt vid skolan 1 659. Kapel
lan i Töfsala c. 1 6 64, kyrkoh. i Lokalaks 1 6 72 .  t 1 676 .  

Johannes Georgii Salmenfos. Stud. 1662 ,  magister 1 6 68. Orgel
nist 1 66 7. Nämnes som director cantns 1 6 70-76. Kyr
koh. i Kuopio 1 6 7 7 . t 1 683 .  

Nicolaus Steemnan, gotlandus, nämd 1 677 . 
Thomas Busande-r, collega infimus, undervisade i sång 1 677 .  
Olaus Laurmus. Stud. 1 668, magister l ö79 .  Nämnes director 

cantus 1 6 78. Rektor i Uleåborg 1 68 1 .  t 1 690. 
lsaacus Erlandl'. Pijlman. Director cantus 1 68 1 .  Se ofvan bland 

rektorer. 
Osenius, nämnes afliden 1 685. 
Christian Kellner. Nämd 1 685 -89. Se bland organister s. 82. 
lsaacus Waasbom. Stud. i Uppsala 1 6 9 1 ,  i Åbo 1 6 95,  magister 

1 697.  Director cantus 1 69 6 - 97 .  Kapellan i Vörå 1 702.  
t 1 722 .  

Andreas Ravonius. Stud. 1 698. Moderatur cantus 1 698 - 1 700. 
Apologist i Tavastehus 1 70 1 ,  kapellan i Rimito 1 7 14.  t 1 7 1 9. 

Ericus Axelii Carenius. Student 1 700. Nämd 1 7 10 - 1 1 . 
Samuel Georgii Coria-nder. 

tor i Kiikkala 1 724. 
Student 1 695. Nämd 1 7 1 1 .  Coadju
t 1 7 32 .  



VI. 

Djäknelif och djäknegång. 

å hvarjehanda sätt och vid hvarjehanda tillfällen sökte 
de världsliga och kyrkliga myndigheterna förmå menige 
man såväl på land som i stad att låta barnen begagna 
sig af den offentliga undervi ning, som meddelades i 

rikets skolor. Med citat ur gamia och nya testamentet bevisade 
skolordningen af 1 5 7 1  föräldrarnes moraliska plikt att sända sina 
barn i skola, och anvisningar gåfvos, huru prästerne, hvilka ägde 
att invärka på gemene man, skulle gendrifva allmogens invänd
ningar. I ett påbud af år 16 25 ,  som egentligen gälde innebyg
garene i Jönköping, men som vid särskilda tillfällen upplästes på 
rådstugan i Åbo, hotade konung Gustaf Il Adolf med böter de 
borgare, hvilka icke satte sina piltebarn i skola, sedan de fylt 
sju år, och den yngling, som vid fylda sexton år icke 5jort 
sådana framsteg i sina studier, "att man sig om honom något 
visst hopp göra kan eller ock står uti lärdom af ett redeligt 
handtvärk", skulle förlora tredingen af sitt fä- och möderne 1). 
Skolordningen af år 1693  ålade biskopar och präster att offentligt och 
enskildt värka för att barnen icke tillätos att förnöta sina ungdomsår 
"uti lättja, själfsväld och fåfänga, fäderneslandet till skada och 
vanheder, sig själfvom till timligt och ofta till evigt fördärf" ,  
utan att alla lärde sig sina kristendomsstycken och att de, hvilka 
syntes vara .,, bekväme" till bokliga konster, erhöllo tillfälle att 
utbilda sig 2). 

1) Thyselius, Handl. rör. sv. kyrkans o. läroverkens hist. I: 84- 85. Åbo 
1·ådst. prot. 2 mars 1663, 2 sept. 1678. 

2) Ingressen, 
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S1rnlordningarnas bud befordrades till prästerskapet genom 
konsistorierna och inskärptes ytterligare i biskoparnes herdabref. 
De förkunnades från predikstolarna och upplästes af borgmästare 
och råd, när borgerskapet var till större antal församladt på 
rådstugan. Af rikets första stånd blefvo de i allmänhet igno
rerade. Endast i något undantagsfall kunde det hända att adliga 
föräldrar frångingo ståndets sed att låta barnen undervisas af 
huslärare eller fullfölja sin uppfostran i främmande land. Stån
dets håg stod icke till de prästatjänster, till hvilka vägen från 
skolan vanligen ledde. I stället fyldes skolorna med ynglingar 
från torpen och bondstugorna, från prästgårdarna och borgare
husen , från skollärares och lägre civile betjäntes familjer. Det 
var en torftig skara, ·till största del en bestående af fattigmans 
barn , hvilkas ärelystnad icke gick mycket längre än att i fram
tiden bekläda en lägre civil syssla eller att värka som kyrko
herde eller skolmästare i statskyrkans tjänst. Som någon sträng 
åldersgräns icke torde upprätthållits, var det icke sällsynt att 
på de tarfliga skolbänkarna se halfvuxna gossar vid sidan af yng
lingar, som redan lämnat det andra årtiondet bakom sig 1). 

För intagning i skolan fordrades, att de inträdessökande 
pröfvades af lärarene mogna att deltaga i den undervisning, 
som förestod dem, eller att de medförde intyg från tidigare fre
kventerad skola. Men förutom denna officiella examen tillkom 
en af de äldre kamraterna föranstaltad och med hvarjehanda 
ceremonier förenad receptionsakt, den s. k. depositionen, som 
hade sin rot i gammal sedvänja i hela Europa och vann bur
skap såväl vid skolor som vid akademier. Tillgången vid denna 
skolhögtidlighet varierade sannolikt på olika orter, men åsyftade 
öfveralt att genom hvarjehanda mer eller mindre vidskepliga 
åthäfvor och bruk inviga nykomlingen till det nya och högre 
lif, hvaråt han försvurit sig genom att inträda i förrummet till 
vetenskapens heliga tempel. Akten försiggick vanligen på Gre
goriidagen - den 1 2  mars - och recipienderna nämdes med 
al.lledning däraf "gregorizandi". I gymnasium omnämnes seden år 
1 6 34 och uppgifves då ha varit förenad såväl med öfverdåd i 
mat och dryck som ock med åtskilliga fysiska obehag, bland 
hvilka särskildt framhålles en plågsam snytningsceremoni. Från 

1) När år 16�0 biskop Gezelii son Nicolans intogs i trivialskolan , antecknades i matrikeln:  ,,reverendissimi proosulis filiolus dilectissimus, oujus conatus prosperos reddat Deus". I andra fall upptogs endast den intagues namn. 
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senare tid saknas alla underrättelser om dess förekomst i Åbo, 
men sannolikt .är, att. den bibehöll sig åtminstone inemot seklets 
slut, då den (år 1 69 1) förbjöds vid akademfo. · I Björneborg 
omnärnnes den ännu år 1 6 75.  Hufvudsakligast på grund af 
de ceremonier, som förekommo i nämda stad, skildras deposi
tionen i de finska skolorna under sjuttonde seklet af en till 
namnet okänd minnestecknare på följande sätt : 

,,På S:t Gregoriidag - så förmäler vår sagesman - skedde 
introductio solennis, fastän gossen tillförene hal fva året eller 
något mera gått i skolan, hvilket således tillgick : Alla grego
riani (så kallades introducendi) kläddes i hvita kläder med kran
sar på hufvudet och målade käppar i händerna, hvilka samlades 
hos rektoren tillika med deras föräldrar, som n ärvarande voro. 
Dädan gingo de i procession till skolan ; där bemöttes de i dör
ren af de äldre skoledjäknar, af hvilka en skulle representera 
en biskop, varandes äfven klädd i hvita kläder med en biskops
spira af trä målad samt en af papper gjord och målad biskop;
mössa, då gossarne hvar efter annan föllo på knä på tröskeln 
och biskopen läste en bön på l atin. Sedan kom en annan 
djäkne, som skulle vara probst, äfven i hvita kläder, med en 
hammare i handen, därmed han slog sakta 3 slag på hufvudet, 
sägande några honom föreskrefne ord. Däruppå gick hela pro
cessen in i skolan, då efterföljande hymn sjöngs : 

Cceperit faustis avibus, precamur, 
semper augescens, meliore fato. 
hic novus sndor, novre offieinro. 

Auspice Jesu ! 
etc. etc. 1 ). 

Däruppå har rektor hållit en oration samt vist hvar och 
en till sitt rum. Sedan hafva de i samma process gått i kyr-

1) Sången, som omfattar fem 4-strofiga värser, börjar med en bön vm välgång och förkofran för den nya lärdomsmödan i Jesu hägn. I den 11ye. skolan skall ungdomen, som ett nytt käril, insupa Hellas' och Roms literatur och den heliga kristna tron. H vad vore släktets till vi:\xt, om icke själen bildas och strålar af odlingens kyska glans ? Från så.dan rot skall småningom en ny stam växa upp, from och mäktig af kunskap och v.i.rd fromhetens rike. Denna skola, så slutar sången, skall gifva frön till framtidens träd ; ur den skall uppstå 1:1n alt tätare lund, som vidt och bredt skall pryda den svenska jorden. 



D�PO SiTIONE:N. 215 kan och hållit där bön och omsider hos rektoren är hela hopen trakterad med föräldrarnes ymniga bekostnad" 1 ). Om lifvet i katedralskolan och gymnasiet äga vi mycket ringa kännedom. Till sina former afvek det kllapt från hvad man i allmänhet känner om skollifvet under förgångna tider. Ett utmärkande drag var sannolikt i Åbo som annanstädes penalismen eller de äldre lärjungarnes förmynderskap öfver de yngre. Detta förmynderskap, som ganska allmänt urartade till tyranni, var så inrotadt i det allmä1ma medvetandet och dess missbruk ansågos så litet beaktansvärda, att vi endast en gång finna detsamma omnämdt i handlingarna. Med anledning af inkomna klagomål från katedralskolan förbjöd domkapitlet år 1 6 2 7  de s. k. n otarii och ostiarii, hvilka det ålåg att upprätthålla ordningen bland sina yngre kamrater, att "så tyranniskt handla och slå de små pojkar i hufvudet och i ansigtet, som härtill skedt är" 2). På fristunderna hade eleverna tillfälle att egna sig åt lekar ock kroppsöfningar på skolans lekplatser. Enligt 1 6 1 1 års skolordning skulle hvarje skola äga en lekplats, hvarest eleverna voro skyldiga att på bestämda tider inställa sig under uppsigt af en n otarie, hvilken antecknade de frånvarande och vakade öfver att svordomar och andra förseelser mot hyggligt uppförande icke fingo förekomma. Skolordningen af 1 649 erinrade om att lekarna icke fingo vara oädla eller slappa, men icke häller tröttande, utan gifvande en måttlig och frisk rörelse. Särskildt an befaldes bollkastning och måttliga springlekar. En sådan i lagen påbjuden lekplats omnämnes i Åbo år 1 638 säsom belägen mellan Ryssbacken och Kairis hemman. Nämda år klagade nämligen gymnasiets rektor Alanus genom tvänne notarii inför kämnärsrätten öfver att några borgare intagit en stor del af djäknarnes ,, lööten" och privilegierade lekplatser, uppgräft dem och för-
1) Denna relation anträffades bland den år 1748 aflidne Åbo-biskopen Jonas Fahlenii efterlämnade papper och finnes trykt i Åbo Tidningar 17'72 N:o 8. Förf. ,  som inhämtat sina uppgifter i Finland, tillägger, att han icke känn0r till, huru länge dessa ceremonier fortbestodo i S,·erige, men konstaterar, att ,,i Finland äro de behållne till år 1675 vidpass, då den besynnerligen i Björneborgs skola blef aflagd, då min svärfader sal. M. Gregorius Arctopolitanus var rektor, men ornamenta eller instrumenta introductionjs voro än 168n behållne, nämligen biskopshs.tten, biskopsstafven och hammaren, som af trä var gjord och stod på min sal. svärfaders skoleinventariumu. 
2) Åbo Tidn. 1792, n:o 12. 



216 DJÄ.KNELlF OCH DJÅ.KNEGÅNG. vandlat dem till åker-, plant- och kålländer. Med anledning . häraf . fi:i.ld_e . rätten svarandene till dryga böter samt ålade dem att "altsammans igen tili öde och linda lagga intill · Kaitis · bys · åkers gärdesgård ifrån bärget alt neder till Lundo vägen, som det af ålder varit hafver, åkren till mulbete och djäknarnes lekställen släta och väl efter sig jämka, att de må till lekställe och plats igen tjäna och gro" 1). Till förströelser, som förekomma i skolan, hörde antagligen uppförandet af svenska och latinska skådespel. Under reformationstidehvarfvet hade det nämligen blifvit sed i Sverge att skoldjäknarne öfvades under rektors uppsikt i uppförande af dramer, hvilka till form och innehåll voro efterbildningar af de under medeltiden i sammanhang med kyrkliga högtider uppförda s. k. moraliteterna och mysterierna. ':l1endensen i styckena var öfverv.ägande didaktisk, afsåg att hos det unga släktet befordra kärlek till dygd och goda seder samt väcka afsky och vämjelse för lasten. Vid sidan af dessa bibeldramer uppfördes komedier af Terentius, som dessutom gjordes till föremål för efterbildningar. Afsikten med dessa åtclr var att på ett praktiskt sätt. vänja lärjungarnes öra och tunga, vid ett sirligt latin. Vanligen uppfördes dramerna, de bibliska såväl som de klassiska, inom skolans väggar, men stundom tilläts allrnänheten att närvara, då teatern vanligen flyttades till andra platser. Såväl af regeringen som kyrkan uppmuntrades dessa skådespel såsom nyttiga hjälpmedel vid undervisningen, dock med förbehåll, att alt tillgick "med tukt och ärlighet" och att de heliga trefaldighetsperso:p.er icke infördes i spelen . Okändt är, huru det var bestäldt med den ur etisk och filologi k synpunkt så viktiga skoldramatiken i Åbo gymnasium och katedralskola, men vi kunna svårligen antaga, att den varit h. o. h. försummad. Den förmodan har dock uttalats och låter måhända försvara sig, att skådespelen åtminstone i medlet af 1 600:talet - då akademin blef ett hem jämväl för den dramatiska konsten - skulle ha inskränkt sig till s. k. fastlagsspel, hvilka omnämnas i Åbo redan i medlet af 1 500:talet och voro .efterbildningar af de katolska trettondagsspelen, samt till vandringar med julstjärnan , hvilka måhända inleddes med skolföreställningar vid luciefesterna. Förutom nöjet och det sedelärande 
1) Tengström, Handlingar IV: 53 -3! ; Åbo rådst. prot. 7 juli 1638. 
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syftet ägde dessa friluftsföreställningar ytterligare en mycket 
viktig raison d'etre. De gåfvo de fattiga djäknarne ett ypper
ligt tillfälle att vädja till den offentliga frikostigheten, hvars 
betydelse för de bokliga konsternas bedrifvande vi snart få till
fälle att närmare beröra 1 ). 

Men förutom åt de tillåtna och af skolan gynnade 
noJena hängåfvo sig djäknarne i cke sällan åt förströelser, 
hvilka, då de anmäldes för skolmyndigheterna, medförde för del
tagarene stock , prubba, ris och relegation.  I rådstugurättens 
protokoll liksom ock i det akademiska konsistoriets referat öfver 
slagsmål å krogarna och öfvervåld å öppen gata figurera icke 
så alldeles sällan skoldjäknar såsom svarande parter. Tiden var 
begifven på brutala nöjen och våldsamma förlustelser, och det 
var icke att undra öfver, om djäknarne, bland hvilka många läm
n at barndomen långt bakom sig, äfven de skattade åt tidsandan. 
Så anmälde i oktober 1 672 rektor Tammelinus  för rådstugu
rätten, att han anstält spaningar efter några djäknar, hvilka 
uteblifvit från skolan sedan pingsten och af hvilka en slutligen 
anträffats på en krog i Klöstret. Tre år senare anklagade rektor 
inför domkapitlet några djäknar för kortspel och öfverdåd. Ka
pitlet tilldelade dem en skarp admonition, hvilken , om den icke 
hjälpte, skulle åtföljas af "testimonium på ryggen" 2). karpast 
fördömdes skolungdomens sedliga tillstånd af biskop Isak Rotho
vius. I ett program, riktadt till gymnasiets ungdom med anled
ning af rektorsombytet 1 6 34, framhöll han , hurusom skolan var 
en härd såväl för dygderna som för de fria konsterna;  att yng
lingarne sändes till denna härd icke blott för att inhämta bok
ligt vetande, utan ock för att förkofra sig i fromhet och goda 
seder, genom hvilka de framdeles såsom kyrkans och statens 
tjänare borde framstå in för meclborgarene såsom exempel och 
föresyn. Ty hvilken nytta, hvi lket beröm, hvilken glädje och 
tillfredsstäl lelse kunde väl lärdomen ha med sig, om den icke 

1) C. Cygnreus, Drag nr Finlands teaterhistoria. under sextonhundra
talet s. 4-6 (Sv. Li tt. sällsk. Fö1·handlingar och uppsatser X). Angående skol
dramnt se vidare Ljnnggren, Svenska dramat intill slutet af sjuttonde år
hundradet ; Ingelius, Om medeltidens skådespel och derns fortgång intill sednare tider. En utförlig framställning af skolkomedierna och några andra 
skolnöjen, såsom maj- och Mikaelifestema m. m. i Örebro skola under 1600: talet meddelas i K. F. Karlssons Blad ur Örebro skolas historia I: 31--37, 
II: 44-53. Jmfr vidare Hollander s. 507-514. 2) Rådst. prot. 14 okt. l u72 ; Åbo Tidningar 1 793 n:o 37. 
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218 DJÄKNELIF OCH DJÄKNEGÅNG. . pryddes af fromhet, blygsamhet och goda seder ? "Må •- för.,. . manade biskopen - icke blott lärarene betänka detta, utan ook de tröga elever, ·hvilka, förblandade . af en falsk föreställning om · friheten, vägra att underkasta sig en ärbar disciplin, hvilka uteblifva från lektionerna och från hälsosamma öfningar, str.öfva nattetid på  gatorna, slå in fönster, oroa andra med skrik och kymfa dem med okvädingsord samt äro , like den ondes tjänare, beredda -till alla slag af brott". Visserligen kunde biskopen icke förneka, att bland ungdomen förekomma några fromma och välartade "ingenia", hvilka fullgjorde sina skyldigheter, icke på grund af öfvertalning och af fruktan för straff, utan af fri vilja och af kärlek till dygden. Men deras antal var tyvärr mycket ringa och för de få god a elevernas skull kunde disciplinens band icke lossas för de många, hvilka icke voro utrustade med lika goda natur anlag 1). Såsom synes, utmärktes programmet af samma sedliga nit och samma begär att rätta och förbättra, som karaktäriserade Rothovii hela värksamhet. Men biskopens bona fi.des i all ära, få vi dock hoppas, att skildringen af Åbogymnasisternes sedliga vandel var vä.l mycket mättad med de svarta färger Rotb.ovius älskade att använda, när han ville för sin församling upprulla en spegelbild a f  dess andliga och moraliska förhärdelse. 
* * 

* Såsom redan nämdes, hade i allmänhet jordiska ägodelar icke fallit på djäknarnes lott. Flertalet utgjordes af fattigmans barn, för hvilka underhållet från hemmet utföll både knapt och ojämt. I en k. resolution af år 1635 ,  som befriade studenter och djäknar från mantalspenningar, sades att mestadelen af dem " lefva, utaf allmosor och allenast kläder på kroppen och några böcker äga" 2). För mången blef skolgången en fortgående strid mot behof och nöd, en tid af lärda mödor och fysiska umbäranden. Somliga räddades genom med111änniskors hjälp eller genom konditionering i förmögnar.e hus, andra åter stupade på vägen till målet eller afstodo från den ojämna kampen för att söka sig in på banor1 som snabbare förde till dagligt bröd; Många 
1) Vita Rothovii s. 41-43. 2) Leinberg, Skolväs. I: b-7. 
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,, vackra ingenia" gingo sålunda förlorade för skolan och veten
skapen , medan åter andra, som utrustats med ringare pund, men 
från föräldrahemmet medfört en rikligare matsäck, förde striden 
fram till akademin och prästeboställ et. 

Allmänna a11slag för medellösa djäknars skolgång saknades 
dock icke. Vi ha redan i det föregående sett, hurusom ur sko
lans fiscus understöd gåfvos åt fattiga elever för uppköp af böcker 
och för vård under sjukdom samt hu.ruledes större flit och begåf
ning i sång och latinskrifning uppmuntrades med årlig·a gratifi
kationer. Från domkyrkans kassa gåfvos regelbundet belöningar 
för de tjänster djäknarne gjorde kyrkan. För djäknarne, som 
,, intonerade" vid den allmänna gudstjänsten, reserverades vanlig.en 
ett par tunnor af domkyrkospannmålen och för hela skolan , som 
isynnerhet på de större högtiderna utförde körsång, uppbars kol
lekter af församlingen 1). Ånnu på 1 6 20:talet och måhända 
senare voro de fattigaste barnen i tillfälle att förskaffa sig ett 
litet bidrag till sitt uppehälle genom att vakta kyrkans tvätt 
eller ,,hålla kyrkans kläder i vädret" . Att honoraret icke alltid 
användes till brödfödan , framgår af en uppgift i domkyrkoräken
skaperna, som nämner, att några djäknar erhöllo för sitt besvär 
6 öre, ,,som de köffte sig fyra kannor öl före" �). 

En icke så obetydlig inkomstkälla ägde de fattiga djä¼.
narne i begrafningar inom förnäma och förmögna familjer. Van;.:.: 
ligt var nämligen vid sådana tillfällen , att skolan och isynnerhet 
dess med sångröst begåfvade alumner uppbådades att med psalmer 
och latinska sånger följa den hädangångne till hans sista hvilo� 
rum i kyrkan eller på kyrkogården . Enligt samma plägsed 
skulle djäknarne ansluta sig till tå.get, när liket bars ut ur 
sorgehuset. Detta ,,utsjungande ur husen" förklarades i ett reskript 
af år 1 688 strida mot den nya kyrkoordningen och djäknarna 
förbjödos att möta processionen förr än på kyrkogården, men 
ovisst är, huruvida den gamla plägseden omedelbart upphörde. 
Under peståret 1657  väktes inom domkapitlet fråga om lämp
ligheten att tillåta djäknar att ,,gå för liken" , och sannolikt är, 
att seden för en tid suspenderades 3). 

1) I Nyköpings skola omnämnes under förra hälften af 1600:talet ,,pungpenningar", hvilka uppburos för fattiga elever på högtida- och bönedagar samt vid förnämligare personers begrafning. (Schotte, Bidrag t. Nyköpings elementarläroverks historia II: 14-15). 
2) Bidrag första ser. I: 50. 
8) Leinberg, Handlingar rör. skolv. III: 168 -169 ;  domk. prot. 26 sept. 1657. 
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För besväret med li kgången erlades till skolan en afgift, 
kall;td_ likpenn_ingar, som uppsamlades i en särskild kista och 
fördelades bland djäknarne och . sannolikt äfven . bland lärarene l ). 
År 1 648 uppgifves, att en likgång, hvari hela skolan deltog, 
kostade 6 daler i Åbo och 4 i Viborg. Vid den visitation, som 
år 1 667  företogs i Helsingfors af biskop Brommius, bestämdes 
att för hela skolan borde i likpenningar erläggas 2 dal. s. m. ,  
för half skola en daler o. s. v .  Sannolikt är dock, att i de 
flesta fall djäknarnes honorar berodde på godvillig öfverens
kommelse med sterbhuset 2). 

Men äfven vid andra tillfällen än vid kyrkliga förrättningar 
kommo de musikaliska talanger skolan förfogade öfver djäknarne 
till godo. Sången visade sig vara en ut.märkt nyckel icke blott 
till hjärtat, utan ock till kassakistan , och den nyckeln tillgreps 
därför med begärlighet, när matsäcken var tom och nöden stod 
för dörren. 

I Sverige - liksom på Europas kontinent - förekom sedan 
äldre tider den plägsed, att djäknarne vid tiden för större kyrk
liga fester vandra.de under sång genom staden , uppvaktande för
mögnare familjer, af hvilka de kunde påräkna en kontant erkänsla 
för sin artighet. I de södra provinserna företogs denna s. k. 
diskantgång eller korgång, äfven kallad vandring ,,ostiatim" ,  
(d. v .  s. från dörr till dörr) på Mårtens-, jul- och trettondag -
aftnarna. I Stockholm, där uppvaktningen äfven timade mid
vintertiden, inbragte den rätt ansenliga belopp. År 1 63 1 ,  då 
inkomsten utgjorde c:a 800 daler, fördelades den sålunda, att 
rektor erhöll 1 s, kollegerna och sångledaren ti l lsammans 1/3 och 
djäknarne åter toden 3).  Ehnru en för borger kapen både besvär
lig och dyrbar plägsed, fortgick diskantgången i många lands
delar genom hela adertonde och ett godt stycke in på det nit
tonde seklet. 

I de finska städerna omuämnes korgången redan under 
1 500:talet, men synes i allmänhet ha varit mindre omtykt, hvar
för den ock upphörde hos oss långt tidigare än i verige. I Åbo 

1) År 16!)1 omnämna katedrabkolans räkenskaper inköp af ett penningeskrin för likpenningarna ,,emedan 1 d:r k. m. icke knn delas emellan så många, utan församlas så länge att alla af discentibus kunna blifva af dem delaktige". 
2) Viborgs dombok 1648 ; Helsingfors stads älsta historiebok. 1) Annales scholoo stochholmensis i norra latinHh·ovä.rk&ts arkiv. 



LIKGÅNG OCH DISKA.NTGÅNG. 221 

hade djäknarne vid 1 6OO:talets midt för sed att uppvakta bor
gerskapet tvänne gånger om året, hvilket ansågs vara en altför 
ofta återkommande konstnjutning. På grund af anförda klago
mål resolverade magistraten år 1 645, att som i andra välbestälda 
städer var brukeligt att företaga diskantgång endast en gång, 
så skulle ock djäknarne i staden åtnöja sig med att uppvakta 
borgarene antingen allhelgonatiden eller S:t Andrere dag. År 
1 6 5 6  fördelade domkapitlet tertialen af hvad djäknarne genom 
portsjungande inhöstade mellan rektor och konrektor. Tolf år 
senare, år 1 6 68, resolverade regeringen i svar på stadens riks
dagsbesvär, att den musik och sång, 80m anstäldes Martini tid, 
skulle afskaffas och att sångarene skulle accommoderas med någon 
annan hjälp. Året därpå tillkännagaf rector cantus mag. Johan 
Salmenins på rådstugan, att grefve Per Brahe i bref till dom
kapitlet samtykt till den vanliga omgången Martini tid, men 
magistraten förklarade, att som saken icke tidigare anmälts för 
henne, kunde omgången icke tillåtas, utan skulle några pe1·soner 
deputeras att uppbära bidrag till Salmenii och hans ,, collegers" 
underhåll. Måhända återupptogs diskantgången året därpå, men 
borger ·kapets motvilja upphörde icke. När S:t . Andrreetid 1 68 7  
borgarene tillspordes af magistraten, o m  de ville tillåta några 
djäknar att, sjunga och musicera framför portarne, undanbådo de 
sig den påtänkta uttaxeringen under förklaring, att de hade Gudi 
nog mecl sina utskylder till höga kronan 1). 

* 

Mer än likgång och diskantgång, mer än kyrkokollekter och 
borgares snäfva allmosor betydde emellertid det understöd djäk
narne under ferierna, under vandringar i Finlands vida bygder, 
uppsamlade hos adels- och allmogemän. Detta under töd, som 
från en frivillig gåfva med tiden öfvergi0k till en obligatorisk 
skolgärd, var en fundamentalfond för skolans existens, en aldrig 
utsinande inkomstkälla, som gaf torftigt honorerade lärare väl
komna sportler och fylde för djäknarne den matsäck, Lvarpå 
terminE>ns framgång till god del var bygd. 

1) Rådstuguprot. 27 okt. 1 645, �O nov. 1 660, 28 nov. 1687; eons. eccl. 
prot. 1� nov. 1656; k. resolution fö1· borgersk. 12 okt. 1 668 § 1 7. Jmfr vidare 
s. 8-!- 85. 
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När skolans dörrar tillslutits och de latinska auktorer, ur  
.hvilka visdo�en under hela terminen :flödat, stälts pä hylla.n., 
slängde djäkn�n ränseln på. ryggen , styrde i . kamraters ·sällskal:, 
kosan till den socken, som anvisats honom af rektor, hyrde eller 
köpte ett ök -- om krediten medgaf det - samt vidtog med 
sin uppbörd. Han började företaget med att besöka Guds hus, 
där han hjälpte prästen med mässa och klockaren med psalm
sång, sålunda presenterande sig för sina blifvande gynnare och 
värdar. Så trädde han dristeligt in i bondens stuga oeh adels
mannens gård, i prästens och fogdens hus samt i den fattige 
backstugusittarens koja, sjöng psalmer och profa1ia sång�r så 
godt han kunae, lärde i förbifarten barnen att läsa i bok och 
hjälpte bondgubbarne med att skrifva inlagor till domstolen och 
suppliker till konglig majestät. För de vetgiriga förtäljde han 
om rykten från stora världen eller uttolkade dunkla ställen i 
kateke·sen och bibeln. Hade gummorna en värkande tand eller 
en sjuklig kalf, kunde han läsa latinska och grekiska glosor 
emot det onda. På sina ställen mottogos djäkname såsom besvär ... 
liga snyltgäster, pä andra afvisades de med hårda ord, måhända 
ock med hugg . och slag. Men i vanliga fa.11 hälsades de som 
muntra gäster, till hvilkas sånger och berättelser från skolstaden 
man med nöje lyssnade medan det hembrygda ölet gjorde sin 
rund i tennstop och nyss skurade stånkor. De nykomne aktades 
dessutom såsom representanter för en högre bildning, såsom 
blifvande kyrkans tjänare, hvilkas understödjande icke blott var 
en Gudi behaglig gärning, utan därjämte en af nödvändigheten 
och höga öfverheten påbjuden åtgärd för prästbristens fyllande. 
Sällan lämnade djäknen ett hus utan en slant i byxsäcken eller 
löfte om ett mått spannmål och ett köttstycke, som i foror afsän
des till skolstaden eller försåldes till kringresande uppköpare 1). 

Så betydels�full denna sockengång e1ler djäknegång (äfven 
kallad viatisering) än var för studiernas uppehållande under en 
tid, då bildningsbehofvet änuu var ringa och de bildningssökande 
mestadels saknade egna medel till sin fortkomst, hade den dock 
sina skuggsidor. Frånsedt den sannolikt mindre beaktade om
ständighet, att det systematiska tiggeriet gjorde djäknarne till 
allmogens nådehjon och nedsatte bildningssökandet till ett med 

1) Ang. djäknegången se vidai·e min uppsats ,,Djäknelif och djäkne
gång" i Svenska Litterat. Sällsk. ,, Uppsatser och förhandlingar 12", som här 
delvis återgifves med tillägg och uteslutningar. 
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allmosor subventioneradt yrke, medförde de långväga färderna i 
främmande näjder .olägenheter af stundom ganska betänklig art. 
Somliga djäknar fjärmades genom det kringflackande lifvet från 
studierna, blefvo s. k. driftedjäknar eller ,,skalkar och !ibalder" ,  
hvilka efter att ha lämnat skolan hängåfvo sig åt ett tygellöf!t 
lif och uppehöllo sig med att våldgästa hos bönderna. Om 
andra djäknar förmäldes, att de bröto mot sjette budet eller 
gjorde sig skyldiga till andra förseelser mot ·god och kristlig 
ordning. En och annan företog sig att utföra kyrkliga förrätt
ningar, som endast tillkommo socknens kyrkoherde o .  s. v. Det 
var därför icke utan skäl en af värserna i det s. k. gyllene a-b-c 
i den gamla finska psalmboken (psalm 2 6 7  v. 2) inleddes med 
orden : ,,Beanit (d. v. s. djäknarne) ny:t elävät ilkiäst".  

Klagomålen öfver djäknarnes oskickligheter tvungo nu och 
då skolans förmän att inskrida till ordningens tlpprätthållande. 
I skolordningen af 1 5 7 1  erkändes djäknarnes urgamla sed ,, att 
löpa socknar" såsom ett fullt lofligt bruk, men djäknarne ålades att 
förse sig med rektors tillståndsbref, som af landtprästerne kun
g}ordes i kyrkorna. Eljest skulle de gripas af kronobetjäningen 
och befordras till laga straff. Vid samma tid öfverenskom prä
sterskapet i Åbo stift på en synod i Åbo år 1 5  7 3 om särskilda 
ordningsregler för djäknegången. Först och främst tillhöllos 
djäknarne att under sina vandringar afhålla sig från lögnaktighet 
och hasardspel, från utspridande af bedrägliga skrifter och från 
utdelande af aflat, från skamliga oseder och skandalösa uppträden. 
Vidare borde de alltid vara iförda en passande drägt och bära 
kappan hopknäpt. Under färderna skulle de samtala om sina i 
skolan inhämtade kunskaper samt andra nyttiga och lärorika 
ämnen , troget recitera katekesen och flitigt förrätta sin andakt. 
Förgingo sig djäknarne emot dessa regler eller ströfvade de 
omkring på olofliga tider och utan tillståndsbref af skolans rek
tor, skulle de anmälas af prästerskapet för erhållande af lämp
ligt straff, böter, karcer eller ris 1). 

Fyra årtionden efter dessa föreskrifters utfärdande aflät 
Gustaf II Adolf ett bannebref, som närmast gälde djäknarne i 
Åbo katedralskola. I skrifvelse af den 1 3  mars 1 6 14 till ståt
hållaren i Osterbotten Erik Hare förmälde konungen, hurusom till 
hans kännedom kommit, att ,,socknedjäknar öfverfalla bönderna 
med onde ord och tvinga dem till att gifva sig efter deras egen 

1) Lagus, Saml. af domkap. i Åbo circulairebref I: 27-28. 
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vilja af hvar bonde tre fjerdingar och till det minsta en half 
. spa1�n . säd_ för_utan_ andr� partsedler, därmed de aldrig förnöjde 
varde". Hare skulle häfefter se till, att sådarit ·o fog icke upp
Tepades och att socknedjäknarne ,,läto sig nöja med hvad bonden 
af god vilja dem till allmosa gifva vill" . Om någon djäkne 
djärfdes förse sig häremot - tillade konungen - ,,skall I låte 
tage'n vid hufvud och uti häktelse förvare och sedan gifve oss 
det till känna; då skole vi däröfver så låta straffe, att andre 
skole bäre där fare vid" 1 ). Med anledning af allmogens  i Piik
kis härad besvär tillsade Cad XI år 1 689 landshöfdingen och 
biskopen i Åbo att hämma den olagliga sockengång, som idkades 
af s. k. ,,sångdjäknar" vid sidan af de legitima ,, socknedjäknarne" 2). 
I 1 6 93 års skolordning stadgades, att drifterljäknar, som i otid 
lämnade skolorna, icke skulle fördragas hvarken i städerna eller 
på landsbygden, utan antastas såsom lösdrifvare 2). 

Men vi skulle göra de fattiga djäknarne en stor orättvisa, 
om vi antoge, att de allena burit skulden för de oregelbunden
heter, som inträffade under sockengången . Mycket ofta hände, 
att djäknar som i allsköns fridfärdighet vandrade vägen fram, 
öfverföllos af illasinnade personer, som misshandlade dem och 
plundrade dem på deras uppbörd. Då sålunda rektors betyg 
icke visade sig vara ett nog kraftigt lejdebref, plägade djäk
narne, isynnerhet då de styrde kosan till illa kända näjder, söka 
öfverhetens skydd mot eventuel1a missöden . Så utfärdade år 15 99 
riksamiralen Joachim Scheel och ståthållaren pä Åbo slott Tönne 
Jöransson skyddsbref för tvänne Åbo skolas djäknar, hvilka ärnade 
sig till Tavastland och fruktade att af knektar och andra hin
dras från att ,, fritt få där spatsera af och till". Djäknarne stäl
dAs under riksföreståndarens ,,hägn , värn , fred och försvar" och 
enhvar, som beträddes med att ha förgripit sig mot dem, vare 
sig att han var adelsman , rättare, knekt eller annan person, 
hotades med straff enligt krigsartiklarn a. I augusti 1 G 1 3 , då 
tiden för socknegången stundade, tilldelade ståthållaren Johan 
De la Gardie katedralskolan ett allmänt skydclsbref mot ryttares, 
bönders, knektars och ,,andra öfverdådiga skalkars" fientligheter. 
Året därpå, den 29 april 1 6 1 4, bekräftade Gustaf Il Adolf under 
sin vistelse i Åbo, med anleduing af anförda klagomål öfver 
lidet intrång, skoldjäknarnes rätt att ,,fritt och kvitt, okvald 

1 ) Waaranen, Urkunder IV: 240-241. 
2) K. resol. för Piikkis härad 18 mars 1080. 



SKUGGSIDOR. - FÖRBUD MOT SOCKENGÅNG:&N. i-26 och oplasset" behålla de socknar de af gammalt innehaft, hvarjämte kronans fogdar tillsades att vaka öfver dessa privilegiers iakttagande 1). De från alla delar af riket inlöpande klagomålen öfver djäknarnes öfvergrepp emot menige man och menige mans emot djäknarne förmådde slutligen regering och ständer att göra en ända på den sekelgamla plägseden. På riksdagen år  1 620 inskränktes sockenvandringen till de församlingar, som lågo inom sex mils afstånd från skolstaden, och fyra år senare dekreterade ständerna, att enär sockengången befunnits vara "ett stort hinder för ungdomens studier och en rot till allehanda odygd, lättja och tiggeri" ,  skulle djäknarne hädanefter öfver hela riket vara förbjudne att fortsätta sina nppbördsresor. Understödet skulle visserligen icke upphöra, men det skulle för framtiden utgå efter en bestämd norm och uppbäras på ett sätt, som befriade djäknarne från onyttigt förnötande af tiden. H var bofast man på landet skulle till närmaste skolas underhåll gifva årligen 6 öre, "han vare sig helgårdsbonde, halfve, tredings eller fjerdings torpare, han vare sig hofman , ryttare eller knekt". Af adelsmännen hoppades man, att de skulle gifva för sina gårdar "så mycket mera efter som deras makt och goda vilja det kräfver och tillåter". Penningarna skulle till nyårsdagen levereras till socknens kyrkoherde och sexmän , hvilka befordrade dem till behörig ort. Försummade någon sin skyldighet, skulle sexmännen anställa utmätning, dock med rätt för äganden att inom 3 dagar utlösa panten 2). Förbudet mot den sekelgamla seden väkte, som man kunde vänta sig, ett härskri bland djäkname. Visserligen hade påbudet om en viss skatt för hvarje matlag det goda med sig, att djäknarne kunde påräkna ett bestämdt understöd och att de befria• des från de trakasserier, hvilka icke så sällan följde med sockenvandringen. Men man hyste icke förtroende t.m de af ständerna utsedde uppbördsmännens nit och oegennytta och man räknade ut, att understödet utföll rikligare, då sakägandene själfve uppsökte och beskattade socknarna. Från Finlu.nd inkommo till regeringen klagomål omedelbart efter det riksdagsbeslutet emanerat. Man anförde på flera håll, 
1) Åbo Tidn. 1 794 n:o 52 ; Tengström, Hand} . IV: 30, 39 ; Waaranen, Samling af urkunder IV: 278-279. 
2) Stiernman, Riksdagsbeslut I: 765. 769. 

2B 
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att många djäknar nödgades afbryta sin skolgång, "hälst af den 
orsaken att penn�ngarna till alla deras nödtorf ter både väl litet 
förslå, såsom ock eljest . kom�a sent . och . i otid . ut och största 
delen däraf blifver hos allmogen inne, där af sedan är intet till 
att förvänta". I böneskrifter till konungen och hans mäktige 
rikskansler Axel Oxenstierna framhöllo djäknar och lärare i Åbo 
skola, hurusom de voro "mycket eländigare än att vi oss föda 
kunne, efter mesta parten u taf oss äre faderlöse och fattigt folks 
barn, lida fördenskull stor nöd på födan, förr än E. K. M:ts 
nådigast anordnade hjälp till sockengångande personers uppe
hälle kan komma i värket" .  Att klagomålen icke voro ogrun
dade, framgår af ett kort därpå af domkapitlet i Åbo och gu�er
natoren Nils Bje.lke afgifvet utl åtande, hvari anfördes, att allmo
gen visade stor motsträfvighet vid djäknepenningarnas utgörande, 
att mesta parten af adeln undandrog sig desamma samt att upp
bördsmännen ådagalade sådan efterlåtenhet i sitt värf, att när 
penningarna slutligen inflöto ett halft år efter den bestämda ter
minen, resterade ändock en god del af skatten 1). 

Som röster från andra · hå.11 understödde de finska djäknar
nes la.mentationer, vidtogs år 1 626 en väsentlig förändring i den 
två år tidigare utfärdade förordningen. Då det ur besvären tyktes 
framgå, att hjälpens utbetalande i penningar rönte motstånd hos 
allmogen och att den ena uppbördsterminen föll sig oläglig för 
djäknarne, resolverade konungen , att understödet skulle, såsom 
förut varit öfligt, utgå in natura samt erläggas på de tider, då 
djäknarne varit vane att företaga sig viatiseringen 2). 

Men icke häller denna anordning tillfredsstälde djäknarne 
och de lärare, hvilkas i nkomster voro bygda på sockenhjälpen. 
Motståndet fortgick som förut och regeringen såg sig slutligen 
nödsakad att uppgifva sin ståndpunkt först in casu och så i 
princip. Redan Gustaf II Adolf medgaf i fundationsbrefvet för 
gymnasiet i Åbo (1630) det nya lärovärkets lärjungar att ,,själfva. 
upptaga elemosynam, dock så att consistorium är godt därför, 
att de förmedelst samma socknegång icke försumma sina stndier 
eller bruka någon obeskedenhet uti en eller annan måtto". 
Samma frihet synes äfven varit de svenska kollegierna beviljad. 
För de lägre skolorna vidhölls ännu någon tid principen om 

1) Leinberg, Handlingar rör. skolväsendet I: 24-9-250, 370-372, III: 35 -4:0, HRndl. Tör. kyrkan o .  prästerskapet I: 483-487. 
1) Leinberg, Handl. rör. skolv. III: 40. 
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djäkneunderstödets uppbärande genom särskilda betjänte. Så 
afslogo åren 1633 och 1 634 Kristinas förmyndare såväl Åbo 
som Viborgs domkapitels ansökningar om sockengångens åter
ställande i dess förra utsträckning. Men när år 1 649 en ny skol
ordning emanerade för riket, förklarades däri, att som skolgos
sarne icke kunde umbära de sedvanliga understöden , skulle de 
tillåtas att två gånger i året själfva uppbära desamma. När djäk
narne fullgjort sin sedvanliga altartjänst i kyrkan, skulle bidragen 
samlas hos klockaren under inseende af kyrkoherden och sex
männen. Afven om djäknarne voro förhindrade att inställa sig, 
skulle insamlingen företagas på vanligt sätt och på vanlig tid 1

). 

När djäknegången frigafs, vidtogs en sådan k<;>mbination af 
gammal sedvänja  och nya påbud, att landtbefolkningen ålades 
att erlägga ett bestämdt understöd i penningar eller spannmål, 
mBn att djäknarne tillätos att själfva uppbära beloppet samt 
hvad därutöfver kunde inflyta af kristmilda gifvare. Såsom redan 
nämts, faststäldes beloppet i 1624 års riksdagsbeslut till 6 öre 
s. m. för hvarje hus. Men i praktiken lyckades djäknarne i 
fl.ere landsdelar drifva det därhän, att hjälpen utgick med 6 öre 
om hösten och 3 öre om vintern för hvarje matlag. Så uppgafs 
på riksdagen 1689 förhållandet vara i Piikkis härad 2). Från 
Åland inrapportera.de kontraktsprosten Boetius Muurenius omkr. 
år 1 662, att när djäknarne ,,efter gammalt bruk" begärde någon 
persedel utöfver de 6 örena, blefvo bönderna ,,otålige, icke an
seendes Kongl. Maj:ts nådiga tillåtelse i hela riket och sin och 
sina förfäders lofliga sedvänja" . Muurenius hemstälde med an
ledning häraf, ,,att allmogen måtte, såsom på andra orter i hela 
riket, bekväma sig efter sedermera författade skoleordning och 
den sedvänjan, som af kongl. ynnest till skolornas välstånd opp
rättad är i hela fäderneslandet" 3). 

Om gränserna för det område, inom hvilket Åbo skolas 
djäknar uppsamlade allmosor för sitt och sina lärares underhåll, 

1) Leinberg a. a. I: 32-33, III: 44, 48 ; Åbo Tidn. 1792 n:o 10 ; Thyaelius 
Handl. Il: 171-172. 

2) Resolution på Piikkis härads riksdagsbesvär 18 mars 1689 § 19. 
3) Leinberg, Skolväs, I: 204, III: 121-122. - År 1730 uppgafs, att djäkne

pengat'na utgingo med 9 öre s. m. från hvar rök i Åbo län ,,och flere orter". 
I officielt utlåtande till kanslersgillet år 1 802 meddelade Åbo domka.pitel, 
med citerande af verba formalia, att 1624 års förordning påbjöd 6 öre om 
sommaren och 3 öre om vintern. Skolväs. I: 219, Il: 16-17. 



DJÄKN ELIF OCH DJ_ÄK.NEGÅNG. äger man under nya tidens första århundrade inga bestämda _upplysning�r. Dock framgår, . att djäknarne icke endast beherskade Åbo slottslän - Egentliga .Finland, Satakunta ·och A.la.nd - utan jämväl utsträkte sina vandringar till västra Nyland, Tavastland samt högt upp till Österbotten. År 1 5 9 1  uppgifves, att djäknarne plägat besöka Öfra Satakunta och Tavastland endast vintertiden, men att de numera tillätos gästa dessa områden äfven på hösten. Så länge skolor icke funnos i andra städer än Raumo, Borgå och Viborg var exploitationsområdet nog vidsträkt att tillfredsställa. äfven högt drifna anspråk. Men när behofvet af flere städer och skolor växte, underkastades ock djäknarnes uppbördsområde en upprepade gånger företagen stympning, så att det slutligen kom att omfatta endast de sydvästra delarna af landet. Liksom alla landafträdelser föregingos och efterföljdes äfven dessa af heta strider, i hvilka kapitlets eller regeringens maktord fälde utslaget. Den första stympningen omtalas år 1 579, då domkapitlet återkallade under katedralskolan Eura socken, som en tid varit densamma fråntagen och legat under Raumo skola. Något senare, år 1590, bjöd Johan III, att Åbo skola skulle afstå till Raumo Letala och Euraåminne samt till Björneborg Närpes och Kumo socknar. Detta förfogande gaf anledning till en mångårig polemik, hvarunder biskopen och domkapitlet tog oparti för katedralskolan. År 1 6 14 lyckades det slutligen att återvinna Kumo och Närpes, men icke långt därefter gingo de änyo förlorade. När gymnasium i Åbo upprättades, lades Björneborgs och Raumo barnskolors underhåll under detsamma, men till katedralskolan kommo de, lika litet som andra socknar i N edra Satakunta, icke vidare 1 
). Med skolan i Helsingfors kom det några gånger till strid om socknarna i västra Nyland och södra Tavastla.nd. Genom kungabref af år 1 6 2 1  tillätos djäknarne i Helsingfors att uppsamla allmosor i större delen af Raseborgs och Borgå län samt i ett par socknar af Hattula och Hollola härad, i hvilka näjder Åbo-djäknar tidigare varit vanliga gä ter. År 1 649 bekräftade Per Brahe till "Guds namns ära, ungdomens upptuktel e samt landsens nytto och välfärd" de socknar, som tidigare legat under 

1) Tengström, Handl. IV: 28-32, 40-50 ; Lagus, Handl. t. upplysn. 1 Finl. kyrkoh. III: 49 ; Waaranen, Handl. IV: 278-279 ; Leinbe-rg, Skolv. I· 244, JII; 15-16
1 

26-30, 84 ; Handl. rör. kyrkan I: SSQ-389 
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Helsingfors trivialskola, men redan år 1 656 finner man Sjundeå 
och år 1 668 dessutom Lojo, Esbo och Kyrkslätt, hvHka alla år 
1 62 1  förlänats åt djäknarne i Helsingfors, hörande under kate
dralskolan 1 ). 

I täflan om de väst-nyländska socknarna inblandade sig 
äfven pedagogin i Ekenäs, hvars anspråk understöddes af gref
varne till Raseborg. I ett kongligt konfirma.tionsbref af år 1 6 14, 
meddeladt Åbo katedralskola på dess gamla socknar, nämdes 
särskildt det "hinder och men",  som vållats nämda skola af 
dåvarande grefven Sten Leijonhufvud. Samtidigt erhöllo djäk
narne af ståthållaren Johan De la Gardie ett skyddsbref mot alt 
int�ång i Karis socken , som sades ,,af ålder alltid lydt och legat" 
under Åbo skolstuga. Ett år 1 653 af grefve Gustaf Adolf Leijon
hufvud gjordt försök att draga samtliga till grefskapet lydande 
socknar - Karis, Karislojo, Sjundeå, Pojo, Ingå m. fl.. - under 
Ekenäs skolstuga möttes visserligen med afslag, men icke långt 
därefter synas åtminstone Karis och Karislojo ha hört skolan 
till, hvarjämte skolmästaren för en kortare tid uppbar djäkne
penningar från Lojo och Sjundeå 2). 

Åfven med den a:flägsna skolan i Viborg kom det till gräns
strider angående nyländska och tavastländska socknar. I sär
skilda underdåniga skrifvelser från 1 630:talet klagade såväl djäk
narne i Viborgs trivialskola som prästerskapet i Viborgs stift 
öfver deu stora skada, som tillfogats trivialskolan i Viborg genom 
att Borgå och Hollola prropositurer blifvit vid gymnasiets i Åbo 
upprättande öfverförda till Åbo stift och anslagna åt djäknarne 
i gymnasiet. Elevantalet, som tidigare stigit ända till 400, hade 
nu nedgått til l hundra och af de forna socknarna återstodo 
endast 22 ,  "de ringaste och armaste" ,  kva.r. kolan var sålunda 
tydligen på förfall och ,,många sköna ingenia blifva därigenom 
försummade och fördärfvade, att de för fattigdomens skull icke 
hållas till skolan". Regeringen uppmanades på det bevekligaste 
att förhindra, "att icke det rummet, där litterro bonro af första 
kristendoms plantering deras sedem haft hafve, där ock många 
i den kristeliga religionen och artibus humanioribus med flit 
upptuktade och uppfostrade äro, må desoleras och framdeles där 

1) Tengström, Handl. IV: 51-52 ; Leinberg, Skolv. III: 31, 64, 77 ; Liber 
scholEB aboensis. 2) Tengström, Handl. I V: 43, 61--63 ; Waaru.nen, IV: 279 ; Leinberg, 
$kolv. III: 106-108, 
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i la.ndet barba.ries introduceras, för hvilket man svåre rädder är, 
· såframt deras sak vid detta tillstånd h_on nu är länge vara skall". 
Så länge gymnasiet . i Åbo bestod måste emellertid vihorgarerie 
finna sig i att deras fördel sattes i andra rummet. A.fven sedan 
gymnasiet indragits och ett likadant lärovärk förlagts till Viborg, 
då sålunda de orsaker, som motiverat afslagen, bortfallit, lycka
des det biskopen och domkapitlet i Åbo att ännu någon tid 
förhindra den ansökta tillökningen. På riksdagen 1 642 resol
verade regeringen i svar på prästerskapets i Viborg punkter, att 
hon icke kunde vidtaga någon förändring i tidigare gjord dispo
sition och att prästerskapet, hällre än att tänka på en tillökning, 
borde bemöJa sig ,,att hvad än nu där under är behållit må blifva 
rätt förestådt och administreradt" . På följande riksdag 1644 
utlofvades dock redan en undersökning om ,,hvad till deras å 
bägge sidor goda bekvämlighet och Guds församlings nytta och 
förkofring kan stå till göra och förordna", och år 1 647 gafs 
slutligen det så ifrigt äskade utslaget, som återstälde åt Viborgs 
stift det förlorade området och upplät det samma åt djäknarne 
i gymnasiet till sockengång. Något senare förljöds, att Åbo 
domkapitel var betänkt på revancheplaner och intrigerade hos 
regeringen, hvarför Viborgs konsistorium inkom med en lång 
förteckning öfver de skäl, som talade för stiftets rätt. ågon 
offentlighet erhöllo dessa planer icke och Viborgs gymnasium 
behöll sitt byte 1). 

Ofver de åländska socknarna torde djäknarne i Åbo för� 
fogat intill medlet af sjuttonde seklet, då de undanträngdes af 
eleverna i den är 1 639 i Saltvik anlagda och år 1 692 till 
Sunds socken förflyttade barnskolan. Efter öfveren kommelse 
mellan grefve Per Brahe och consi torium academicum anslogs 
är 1 648 åt nämda skola hela djäkneunderstödet från Åland med 
undantag af sommarsocknegången i Finström,  Sund, Föglö och 
Kumlinge, som förbehölls katedralskolan 2). 

Som första medtäflare om det vidsträkta Österbotten uppträdde 
den på vintern 1 6 1 1 - 1 6 12 inrättade skolan i Uleåborg. Ehum 
kapitlet, för att afvända en dylik fatalitet, affordrat den förste skol
mästaren , Simon Erici Frosterus, en skriftlig obligation att hvarken 

1) Tengström, Handl. IV: 55 ; Leinberg, Prästerskapets besvär s. 1, ö, 
7, 17-10, 23, 31, 39, 50, 60, 68, 76, 77, 112-1 14, Skolväs. I: 370 -372, III: 48. 

2
) Tengström, Handl. IV: 58-60;  Fontell, Consist. acad. aboens. proto

koll I: 372. 
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själf efterfika någon socken eller understöda dem som stämplade mot 
Åbo skola, ingick ståthållaren på Uleåborg Erik Hare redan år 
1 6 1 2  till konsistorium med auhållan om att några socknar måtte 
tilldelas den nya skolan. Kapitlets svar af den 22 okt. s. å. 
var afböjande. I Åbo skola, som af ålder varit och, Gudi lof, 
fortfarande var "hufvud och modren till alle andre skolestugor 
här i landet'' , funnos några hundra fattiga djäknar, hvilka 
hvarken vin.ter- eller sommartid kunde bekomma någon socken. 
Och nu skulle till förmån för ett 20- a 30:tal små pojkar, som 
nyligen börjat med a-b-c ,  socknar tagas från djäknar, som redan 
voro tjänlige att blifva deras lärare, men ännu icke på 5-6 
år kunde hoppas på egen socken. Ett sådant anspråk fann kapit
let desto mera oherättigadt, som k atedralskolan kort därförinnan 
lidit förluster på andra håll och ofta var tvungen att anslå sina 
socknar till understöd åt fattiga ynglingär, som idkade studier 
i Tyskland, men icke kunde erhålla någon hjälp från regeringen. 
Kapitlet slutade med den förhoppning att Hare, på grund af de 
anförda skälen , ville försvara Åbo skolas rättvisa sak emot möj
liga anslag. - Icke långt därefter visste kapitlet förtälja för 
Hare, · att djäknarne i Åbo, uppskrämda af underrättelsen om 
magistratens i Uleåborg stämplingar, vändt sig till konungen, som 
äfven meddelat dem bekräftelse å alla deras gamla och sedvan
liga socknar. I afseende å den uleåborgska skola.ns framtid var 
kapitlet af den mening, "att när de små pojkar komma sig 
något före i studier och hjälp behöfve, så vill man, näst Guds 
hjälp och öfverhetens samtycke, upptänka någon medel, däri
genom ock de utan denne skolstugas skade kunna hulpne varda" .  
Som emellertid skolan hefan sig i raskt uppåtgående, så  att den 
redan år 1 6 1 3  räknade 70 elever, vågade skolmästaren s. å. 
ingå till regeringen med anhållan om Limingo socken för bar
nens räkning. Men äfven denna vädjan a:flopp fruktlöst. Konun
gen förklarade, att som han nyss bekräftat samma socken åt 
katedralskolan , kunde han icke ,,gifva bref eruot bref" ,  hvarför 
de föräldrar, som sände sina barn till skolan, ock borde draga 
försorg om deras fortkomst. Ville bönderna af godvillighet 
hjälpa äfven djäknarne i Uleåborg, var det deras ensak, som 
konungen icke kunde förbjuda 1). 

1 ) Tengström, Handl. IV: 35-38 ; Leinberg, Skolv. I: 207. 



DJ,ÄKNELIF OCH DJÄKNEGÅNG. Början �yntes således mycket lofvande, men det varade . icke synnerligen _ länge, innan . segern förbyttes i nederlag. I den mån österbottningarne försågos med . egna läroanstalter stegrades deras fordran att själfva rå om sina socknar, och innan seklet nått sin midt, hade djäknarne i Åbo trängts tillbaka från landskapet på samma sätt som stadens  köpmän, hvilka samtidigt klagade öfver att de nya norrbottniska städerna beröfvat dem den provins, hvarpå stadens handel af gammalt varit ,,fonderad". För gymnasiets djäknar låg landskapet ännu öppet och år 1 637  anslogs till den förberedande skolans underhåll Uleå stad och socken 1). Men redan år 1 64 1  uppgifves Uleå skola ha varit i besittning af djäkneunderstödet från Uleå, Uleåträsk, Ijo, Kemi och Karlö socknar och under de följande åren tillföllo densamma Limingo, Salo och Pyhäjoki. När år 1 64 1  pedagogin i Nykarleby upphöjd�s till trivialskola, tilldelades densamma de sydösterbottniska socknarna upp till Kalajoki. Vid en fördelning, som omnämnes år 1 653 ,  voro samtliga socknar fördelade mellan landskapets egna skolor �). Österbotten var gifvet åt österbottningarne och Åbo domskola hade för alltid förlorat en stor provins. Efter de stympningar Åbo skoldistrikt sålunda gång efter annan underkastats, återstod vid seklets midt endast större delen af Egentliga Finland och Raseborgs län samt några åländska och tavastländska församlingar. Enligt en år 1 668 uppgjord ,,catalogus paroeciarum ad scholam cathedralem aboensem pertinentium" - den första fullständiga sockenförteckning vi äga -uppburo katedralskolans djäknar och lärare understöd ifrå11 följande områden 3) :  

Piikkis hämd : S:t Karins eller N ummis, Lundo, Piikkis, Sagu, Pargas och Nagu. 
Masku härad : Korpo, Rimito, :Masku, Lemo, N ousis, Virmo, Pöyttis, Vårfrukyrka eller Räntämäki. 
llaliko härad : Nyby eller S:t Mårtens, Pemar, Haliko, Uskela, Bierno. Vemo härad : Töfsala. 

1) Tengström, Vita Rothovii s. 33. 2) Svanljung, Österbottens pedagogier kap. I och III ; Bonsdorff, Blad ur Nykarleby historia i Hist. Ark. X: 82 ; Leinberg, Skolv. I: 34, 194, III: 1 10;  Tengström, Handl. IV: 513. 
3) Liber scholre aboensis. 
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Åland : Finström, Sund, Föglö och Kumlinge om sommaren. 
Raseborgs län : Lojo, Tenala, Pojo, Kisko, Sjundeå, Kyrkslätt och 

Esbo. 
Tai,astland : Tammela, Somero, Akkas och U rdiala. 

I förhållande till det vidsträkta viatiseringsområde, som en 
gång legat öppet för Åbo skolas djäknar, bildade dessa 36  kyr
koförsamlingar en återstod. Men de representerade fortfarande 
ett både omfattande och inbringande exploitationsfält, hvarför 
det om skolan med skäl kan sägas, att hon redt sig ganska 
lyckligt ur den farliga ekonomiska konkurrensen med gamla och 
nya bildningsanstalter. Under de fyra årtionden, som föregingo 
stora ofredens våldsamma brytningstid, undergick detta område 
inga väsentliga förändringar. Vid några distributioner anslogs 
visserl igen en och annan socken åt andra. lärovärk ; så erhöll 
pedagogen i Lojo  barnskola någongång Kisko eller Tenala, men 
oftast Sjundeå, som ock slutligen synes ha stannat i hans värjo. 
Men i stället kom vid andra tillfällen Sahalax, som ambulerade 
mellan katedralskolan och skolan i Tavastehus, samt någon gång 
Hammarland. Efter pedagogins i Saltvik förflyttning till Sund 
skedde ett utbyte af nämda socknar. I den sockenförteckning, 
som uppgjordes på sommaren 1 7 10, förmärkes ingen annan olik
het än att Sund ersatts med Saltvik och att Sjundeå fallit bort. 

* 

Innan sockengången anträddes, företogs den s. k. socken
fördelningen, hvarvid lärarene och djäknarne :fingo sig sina be
stämda socknar anslagna. I gymnasium timade denna förrätt
ning under den första eckan af augusti eller någon dag senare. 
I katedralskolan värkstäldes från år 1 668 framåt den andra 
fördelningen alltid i midten af december. Den tidigare fördel
ningen företogs under åren 1 669 - 1 682 mellan den 3 1  juli och 
1 3  aug. samt under åren 1 683 - 1  7 1 2  vanligen i medlet af juli , 
någon gång så tidigt som den 5 och så sent som den 2 1 .  
Efter årstiden kallades dessa fördelningar sommarfördelningen, 
distributio restivalis, samt vinterfördelningPn, distributio hiemalis. 
Socknarna nämdes efter samma grunder sommarsocknar och vin
tersocknar samt djäknarna för-djäknar och efter-djäknar. Att 
vandra om sommaren kallades att kolligera "eleomosynam scho
lasticam in primis" eller " ir.. priori" ; att vandra om julen hette 
att " terminera in secundis" eller " in posteriori" .  - Med popu-

30 
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lärare benämningar titulerades förrättningarna äfven ,,förgång" 
o ch -,,eftergång". . . . 

Sockenfördelningen förrättades af rektor under biskop.ens 
och domkapitlets kontroll samt i enlighet med deras anvisningar. 
Under biskop Eriks sista år synes denna uppsigt ha varit skä
ligen slapp, hvarför djäknarne i sin tidigare citerade böneskrift 
till rikskanslern anhöllo, att ,,dominus episcopus hade tillbörligt 
inseende med hvar socken, huruledes riktigh.et höltes med upp
bördell uti penningar, så att skolan i intet måtto vorde för• 
snellat" 1). $enare finner man , hurusom kapitlet icke en<iast 
utöfvade uppsigt, utan jämväl förfogade öfver socknarnas di:rt.ri
bution mellan stiftets lärovärk samt utan rektors hörande utde
lade socknar åt djäknar, studenter och lärare samt mottog som 
högsta instans klagomål öfver värkstälda skiften. Från år 1 670 
framåt nämna sockenfördelningsprotokollen för katedralskolan 1 att 
förrättningen öfvervarad�s af biskopen eller företogs i samråd med 
honom. Ofta åtföljdes eller företräddes han af en eller ett par 
:medlemmar af kapitlet. Afven världsliga öfverhetspersoner ingrepo 
stundom i fördelningen . När djäknarne i Åbo skola år 1657 
klagade öfver att några s9cknar tagits bort ifrån dem, svarade 
kapitlet, att hans excellens Per Brahe anslagit socknarna till 
akademins reparation, hvarför klagandene upp�anade att söka 
ändring hos honom 2). Stundom inträffade, att socknar utdelades 
åt lärare och djäknar på grund af rekomrnendationsbref från 
högtstälda personer och donationsinnehafvare. !synnerhet begag
nåde sig kyrkoherdar af detta medel att tillförsäkra sina söner 
som studiehjälp djäknepenningarna fran deras församling. 

Vid sockenfö�delningen borde endast fattiga djäkna.r tagas 
i betraktande. Ett kungligt bref af 1 693 betecknade socken
gången som en institution, hvars syfte var att skaffa understöd å.t 
sådana personer, ,,hvilka lust hafva genom studier och bok�iga 
konster att göra sig skicklige och kapable till fäderneslandets 
tjänst, men intet af de medel äro, att de kunna dem fortsatta" 3).  

Framsteg i studier var således ett vilkor och likaså ett klander
fritt uppförande . Mången gång hände, att ett inom eller utan
för skolan begånget felsteg bestraffades med forlust af socken 
eller utsigt därtill. I allmänhet hade de högre klass�rna före-

1) Leiuberg, Skol väsendet III : 36. 
2) ,, III : 82. 
3) ,, i: I :  18. 

.l  
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träde framför de lägre, så att i den mån socknarnas antal min
skades kommo endast de längst hunna alumnerna i åtnjutande 
af hjälpen. Efter akademins upprättande blef det sed att främst 
ihågkomma de till högskolan dimitterade med en hjälp, som det 
hette, "pro vale" . Då i detta hänseende missbruk timat, beslöt 
konsistorium år 1670, ,, att ingen skall få njuta bem:te pro 
vale med mindre han blifver kvar i skolan till dess examen 
hålles, hvilket gemenligen sker den 1 maj eller högst 14 dagar 
därefter ; den som då står examen och sedan blifver deponerat, 
skall ändå i 'nästföljande distributionen få njuta en sockenhjälp, 
men dessförutan ingen". Från år 16 7 0 delades i regeln en 
socken mellan tvänne abiturienter och stundom kunde rättig
heten förnyas vid den därpå följande vinterfördelningen. Hvad 
som sedan blef öfver - naturligtvis sedan lärareite fått sitt -
delades mellan eleverna, så att vanligen två, men ofta 3-4 
djäknar blefvo delaktige af samma socken. I högsta klasserna 
var det icke ovanligt att samma djäknar hugnades både med 
för- och eftergången, och särskildt ansågos notarii berättigade att 
gynnas fram om andra vid distributionen. I mellanklasserna 
torde djäknarne i Åbo, liksom i många andra städer, först ihåg
kommits med ,, eftergången" i någon mindre socken. Senare, 
i den mån de förkofrade sig i flit, kunskaper och godt upp
förande, avancerade de så småningom till högre kategorier, som 
berättigade till högre taxerade socknar och till den mer lukra
tiva "förgången" 1) .  

För att dokumentera sin rätt till sockengång voro djäk
narne skyldiga att medtaga såsom kreditiv ett af rektor utfär
dadt s. k. sockenbref, ,,thema pa.rochiale" ,  som vanligen honore
rades med någon mindre afgift. Sockenbrefvet, som var utfär
dadt på latill och stäldt till socknarnes kyrkoherdar, innehöll 
dels ett intyg öfver att resp. innehafvare var en rätt vandrings
djäkne, dels en uppmaning till kyrkoherden att med faderlig 
välvilja antaga sig djäknarna och innesluta dem i sina försam
lingsboars hågkomst. Som djäknegången var en af en mild öfver
het understödd ordning till skolornas upprätthållande, förhoppa
des rektor, att församlingens medlemmar måtte med varm hand 
och af gladt sinne gifva af årets skörd en ringa del åt djäk
narne såsom belöning för tidigare ådagalagd flit och uppmuntran 
till kommande ansträngningar. Djäknarna å sin sida förbun-

1) Liber scholre aboensis ; Hollander s. 490-491 ; Diarium Gyllenianum . 
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dos att uppträda fogligt och anspråkslöst samt att inom föremtt 
tid, när läseterminen åte_r begynte, _ inställa _ sig till läxorna 1 ). 
Vanligen blef detta lejdebref föredraget från · predikstolen ·:or

samlingen till upplysning. Saknades brefvet skulle supplik.tn
terne behandlas som driftedjäknar och ribalder, hvilka - för 
att anföra Gustaf II Adolfs i det föregående citerade ord -
borde tagas vid hufvudet samt förpassas till kronans häkttlse 
- dem själfom till straff och androm till skådespegel. 

1 ) Tengström, Vita Rothovii s. 29-30 ; Alopaeus, Borgå gymnasii 1ist. 
sid. 22-23. 
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VII. 

Akademins fundation. 

å länge katedralskolan och efter henne gymnasium i Åbo 
utgjorde den högsta lärdomsanstalten i Finland voro 
de ynglingar, hvilka eftersträfvade ett högre mått af 

().,<;,-� lärd bildning, nödsakade att för sin vidare utveckling 
söka sig till högskolorna utanför landets gränser. En del och 
väl de flesta riktade färden till universitetet i Upsala, hvilket 
efter en längre tids lagervall åter försatts · i ett dess höga upp
gift motsvarande skick af Carl IX och Gustaf II Adolf. Så 
infördes i akademins matrikel, enligt Leinberg, under åren 1 6 1 1  -
1 638 inalles 120 ynglingar från olika delar af Finland, de flesta 
från Österbotten och Åbo län. Efter år 1 6 32,  då rikets andra 
akademi öppnades i Dorpat, begåfvo sig många djäknar öfver 
til l denna ort, hvarest intill år 1 640 45 a 48 samt under åren 
1640- 1 648 ett trettiotal studerande finnar kunnat uppvisas. 
Men ett icke så ringa antal från de finska läroanstalterna ut
dimitterade alumner styrde kosan längre bort till Tysklands och 
Hollands vidtberömda fakulteter och kollegier. I begynnelsen af 
reformationstiden hade den lutherska teologin brännpunkt, uni
versitetet i Wittenberg, stått högst i rop bland nordboarne ; se
nare hade det erhållit en medtäflare i det närmare belägna Ro
stock och under de första årtiondena af det sjuttonde seklet 
.begynte det för sin naturvetenskapliga och filologiska forskning 
uppmärksammade universitetet i Leiden att draga till sig lär
jungar från Norden , under åren 16 18-1640 7 såvidt man känner, 
ett tjugutal från Finland 1) .  

1) Jmfr K .  G .  Leinberg, Bid1·ag till kännedomen om finske studerande vid Upsala unive1·sitet i Sv. Litt. Sällsk. ,,Förhand!. och Upps.u V, Finske 
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Färderna till de främmande högskolorna lände utan tvifvel 
den litterära odlingen i landet till synnerlig fromma samt bidrogo 
i mycket hög grad att uppehålla förbindelserna med bildningens 
härdar på Europas kontinent, men de voro mycket kostsamma, 
och om de äfven understöddes såväl med allmänna medel som genom 
bidrag af enskilda personer, kunde de dock i längden icke tillfredställa 
det växande bildningsbehofvet. I den mån skolornas autal till
tog och isynnerhet sedan gymnasium i Åbo börjat sin värksam
het, framträdde alt starkare nyttan och nödvändigheten af en 
egen högskola för Finland. Redan Gustaf II Adolf uppgifves 
ha tagit frågan därom under ompröfning 1) och några år efter hans 
död behandlades densamma inom riksrådet, hvarest den mäktige 
rikskanslern Axel Oxenstierna år 1 6 36 väkte tal om den dor
patska högskolans förflyttning till det för fientliga anfall bättre 
skyddade och äfven i andra hänseenden lämpligare belägna Åbo. 
För akademins upprättande intresserade sig jämväl biskop Isak 
Rothovius samt domkapitlet och hofrätten i Åbo. l\Ien från de 
fromma önskningarnas område fördes planen öfver till värklig
hetens först sedan ledningen af Finlands förvaltning öfvertagits 
af grefve Per Brahe. 

Redan ett par .veckor efter sin ankomst till Åbo, i slutet 
af år 1 637 ,  förmälde den nye generalguvernören i skrifvelse 
till regeringen, att stiftets biskop och domkapitel gjort hos honom 
framställning om behofvet af en akademi i Åbo samt anhållit 
om hans bistånd till värkets fullbordande. Efter att ha tagit 
saken i öfvervägande ville grefven för sin del förorda den gjorda 
ansökningen, enär han öfvertygats om att förslagets realiserande 
skulle lända Kungl. Majestät till odödligt beröm samt hela 
fäderneslandet och isynnerhet Finland till synnerlig fromma och 
båtnad. En väl ordnad akademi skulle förläna landet ett stort 
anseende och ett högt namn ibland främmande nationer samt skänka 
kronan skicklige ämbetsmän, hvilka härintills ofta måst sökas i 
utlandet. På "vackre och bekväme ingenia till bokliga konster" 
rådde ingen brist, lefnadskostnaderna för de studerande stälde 
sig billigare i Åbo än annorstädes och bland gymnasiets lektorer 
såväl som bland hofrättens assessorer kunde dugliga lärare utan 
svårighet erhållas. 
studerande vid utrikes universiteter före 1640 i samma serie X samt Om finske 
mäns studiiresor i äldre tid i Historiallinen arkisto XV; K. Grotenfelt, Suo
malaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640 i Hist. Ark. XIII. 

1) Bilmark, Historia regiae academiae aboensis s. 8. 
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I senare bref återkom grefven gång efter annan till samma 
fråga. Så uttalade han i sin första, år 1 638 afgifna vidlyftiga 
relation om Finlands allmänna tillstånd såsom sin bestämda öfver
tygelse, att landets såväl andliga som timliga välfärd säkrast 
och snabbast befordrades genom upprättandet af en akade mi, ,,ty 
hon föder först ett gudeligt lefverne af sig, drager sina bekvä
maste subjecta utaf åtskillige orter till bokeliga konster och annat 
ärligt J efverne". I ett bref af den 7 januari 1 639 förtäljde 
Brahe, hurusom han allaredan utsett för den nya institutionen 
lämplig lokal i den domkyrkan omgifvande byggnadskomplexen 
samt funnit på staten ett tillräckligt öfverskott för aflönandet 
af professorerne, öfver hvilka han insände en ,,designation".  

Brahes föreställningar, på hvilka vi icke kunna närmare ingå, 
hade till följd, att regeringen redan i oktober 1 638 beslöt sig 
för akademins inrättande ,,emedan - såsom orden lydde - finnarne 
äro ett simpelt folk och de högnödigt hafva att excoleras i exer
citiis theologicis och politicis" ,  och den 26  mai:s 1 640 utfärdades 
fundationsbrefvet för den nya högskolan. I detta bref framhölls, 
hurusom i alla världenes tider skolor och akademier varH ,,lika 
som seminaria och plantegårdar, där utur bokliga konster, gode 
seder och dygder draga deras ursprung och begynnelse till att 
rätteligen blifva lärde och drefne, jämväl utur hvilke alle regi
menter i världen till deras bättre vidmakthållande behöfva till
styrkas och stadfästas" .  I likhet med föregående regeringar, 
hvilka inlagt stora förtjänster om undervisningsväsendet, var den 
närvarande intagen af ,, affektion till frie bokelige konsters ytter
ligare kultur och öfning" .  För att ådagalägga såväl detta som 
sin önskan att befordra storfurstendömets heder och prydnad 
hade hon nu beslutat att ,,öka, förmera och bättra" gymnasiet i 
Åbo till akademi eller universitet, ,,uti hvilket det allgemena stu
dium i alle oförbudne fakulteter, såsom den Hel. skrift, lag och 
rätt, läkare- och andre bokelige konster skole må lärde och drefne 
blifva" .  Akademin skulle ha samma rätt som andra välbestälda 
kristliga akademier att promovera doctores, magistros och bacca
laureos. Professorer och studenter skulle åtnjuta samma privi
legier, fri- och rättigheter, som tidigare förunnats akademi
staten i Upsala, såtillvida nämligen som dessa förmåner kunde 
ha sin tillämpning i Åbo o. s. v. 1) 

1) Jmfr vidare Bilmark, Historia regiae academiae aboensis; Tengström, 
Vita Rothovii; Tigerstedt, Det finska universitetets stiftelse i Fosterländskt al-
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Sedan sålunda frågan blifvit i princip afgjord och regeringens 
nådiga fundationsbref emanerat, återstod närmast att med all den 

· pomp och ståt som gammal sed fordrade och tillgångarna med
gåfvo inviga den nya "värkstaden för dygder och frie bokelige 

hum III; Grot, Calender 1842; Nordmann, Grundläggningen af Åbo akademi i Sv. 
Litt. Sällsk. Förhand!. o. U pps. IX m. m. Fundationsbrefvet (trykt, ehuru icke kor
rekt, af Wilskrnan i Eccles. werk I s. 725 och N ordmann a. a. samt i latinsk 
öfversättning af Bilmark i a. a. och af Ursin i univ. program 1840) är skrif
vet på pergament samt förvaras i universitetets aerarium i ett silfverskrin, 
som åter är inneslutet i ett mahognyskrin. Denna minnesvärda urkund, hvar
af en kopia, utförd i ljustryck i c. t/7 storlek, här första gången meddelas, 
lyder in extenso som följer: 

Wij Christina medh Gudz nåde Sweriges, Göthes och Wendes vthkorade 
drottningh och arffurstinna, storfurstinna till Finland, hertiginna vthi Estland 
och Carelen, fröken vthöffuer Ingermanneland. Göre witterligen: efter som 
vthi alle werldennes tijder derföre är hollet, att scholer och academier ähre 
lijka som seminaria och plantegårder, der vthur bokelige konster, goda seder 
och dygder draga dheres första vhrsprung och begynnelse till att rätteligen 
bliffua lärde och drefne, iämwäl vthur hwilke alle regementer i werlden till 
dheres bättre widh macht bollande behöffue till styrckias och stadfästas; så 
haffue fördenskull i förre tijder icke allenast hedningarna till dhet högsta, 
warit bekymbrade om sådana scholer till stiffta och inrätta, men och på andre 
orter, där någon Gudz kundskap och kännedomb haffner warit, altidh blifiuit 
hollet wedh dhet samma; enkannerligen sedan christendomen begynte till 
lysa vthi werlden, hafwe åthskillige r.hristne konungar och regenter icke 
minder winlagdt sigb der om till, dbet högsta wärderandes och skattandes 
den institution och vptuchtelse, som vthi scholerne först begynnes, sedan 
vthi gymnasier och academierne wijdare kommer till bruk och öfning, wara 
dhe säkraste fundament och med�ll, hwar igenom, såsom härrörande där vthur 
godh politia och ordning, landh och folck i lekammeligh motto kunne bli:ffua 
föreståndne och regerade, så och i alt annat dhet dhem till Gudz rätta kundskap 
till ähra och dygd och till ett christeligit leffuerne tiäna kan läras och vnder
wijsas. 

Att nu alle andre så fremmande som inrijkes exempel förbijgå, är nog
sampt synt och för ögonen, medh hwadh synnerligh nijt, kongeligh ijffuer 
och åhuga Hans Maij:tt wål· sabl. käre hert'ader, konung Gustaff Adolph hin 
store, högstberömmeligh vthi åminnelse, haffuer ibland andre sine heroische, 
loffwärdige acter och gärninger låtit sigh wara anlaget om scholEewäsendet 
här vthi rijkedt i sitt rätta och ordentelige skick att bringa, till den ända 
förnyat och förbättradt academien i Ubsala, sedan en ny academia vthi Dorpt 
i Liffland sampt åthskillige gymnasia här vthi rijkedt funderat och stifftadt, 
men i synnerheet för den finske vngdomen ett gymnasium i Åbo stadh låtit 
anordna, på. dhet scholre wäsendet vthi Finland, som deels war förfallet, 
deels monde stå på lutande fötter, igen motte wara till opbielpa och sättia i 
dhet lagh som Gudz försambling och dhet werldzlige regementedz tienst skä
ligen fordrade och elliest den provinciens nödtorfft icke minder der vtbi war 
interesseradh. 
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konster" till dess höga bestämmelse. Genom reskript af den 30 
mars bemyndigades grefve Brahe att i samråd med biskop Ro
thovius vidtaga nödiga mått och steg, såsom han fann "det bäst 
och med behörligt maner kunna stå till att göra..",  samt att 
tillika fastställa dag och stund för den officiella inaugurationen. 
Denna utsattes först till början af juni, men framflyttades, till 
följd af mellankomna hinder, till den 1 5  juli, då densamma, jämlikt 
grefvens och det nyutnämda akademiska konsistoriets beslut, 

Wij påminnandes oss, hwadh i så motto aff högstbe:te H. M:t berömmeligen är giordt och förordnat, baffue iämwäl tagit denne saken i nådigt betänckiande och aff samma a:ffection beweekte till frije bokelige konsters ytterligare cultur och öfning, så och wårt storfurstendörume Finland till beder och prydnadt nådigst gott funnet be:te gymnasij wilckor att öka, förmehra och bättra och i dess ställe vthi berörde wår stadh Åbo en academiam eller universitet, vthi hwilkedt dhet allgemene studium i alle oförbudne faculteter, såsom den heliga skrifft, lagh och rätt, läkare- och andre frije bokliga konster skolo må lärde och dreffne bliffua, welat nämbna och constituera, som wij här medh och i detta wårt öpne brefs kra:fft bemelte academiam nämbne, constituere och förordne och att man vthi den samma skall må promovera doctores, magistros och bacca.laureos, effter som i andre wälbestälte christelige academier där medh i loffligit bruk är kommet. Wij effterlåte och här medh nådigst samma wårt universitet i Åbo, så wäl professorer som studenter, så lärare som åhörare, att niuta samma privilegier, frij- och rättigheter, som wår academia i Ubsala ähr medh begåffuadh och så wijda dhe till denne äre att tillämpa, effter som wij dhet alt framdeles genom wårt special breff wele förklara. Befalla fördenskull allom dem, som oss medh hörsamhet't och lydno äre förplichtade, aff alle andre respective wänligen och nådeligen begärandes, att dhe bemelte · wårt universitet i Åbo, såsom en werckstadh till dygde1· och frije bokelige konster, i alla motto wele wara bewågne, låta dhet wederfahras sin tilbörlige heder, respect och ähra.1 så och ninta och bruka dbe immuniteter och frijheter wij samme universitet nu hafl'ue giffuit eller och framdeles giffuandes wa.rde. Sådant wij igen emot hwar och en effter dess stånd och wärde wele wetta till ihugkomma och erkänna men dhe wåre göre och effterkomma. der medh, hwadh wår nådige befalning är lijkmätigt. Till yttermehra wisso är detta medh wårt secrets vnderh ängiande och wåre sampt Sweriges rijkes respective förmyndares och regerings vnderskrifft bekräfftadt. Gifföit vthi Nyköping den tiugu siette dagh vthi martij monadh, åhr efter Christi bördh ett tusend sexhundrade på dhet tyratijonde. Gabriel Oxenstierna Jacobus Dela Gardie. Carl Gylldenhielm. Gusta:ffsonn. S. R. Marsk. Riksammiral. S. R. dråttz. Axell Oxenstierna. Gabriel Oxenstiern, frijher1·e S. R. Cantzler. till Möreby och Lindhålm. S. R. Skattmästare. Johan Silfwerstiärna. 
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skulle "med tillbörlig process celebreras". Men dagen skulle icke 
firas all_enast i Åbo, utan jämväl i hela landet begås såsom "en 
särdeles sollenn fest- ·och heligdag" ,  på hvilken pmsterskapet ägde 
att hvar i . sin församling nedkalla Guds välsignelse öfver det 
högt berömliga värket samt beprisa regeringen för dess synner
liga liberalitet och gunst emot Åbo stad och hela storfursten
dömet. 1) 

1 enlighet med faststälclt ceremoniel försiggick den högtidliga 
akten på utsatt dag. En talrik och brokig samling'. af stater 
och korpser, af trupper och borgerskap, af kvinnor och barn 
fylde gatorna och torgen i staden: ädlingar i prålande drägter, 
professorer . och präster i svarta fotsida ämbetskaftaner, myndige 
borgmästare och rådmän samt rika köpmän i enkla vadmalsrockar, 
studenter och djäknar i vida kappor och slokiga hattar, borgar
gardet med gamla, nödtorftigt uppfäjade gevär och bland mäng
de af undrande, stillsamma borgare bistra krigare, som kämpat 
under Gustaf II Adolf vid Breitenfeld och Liitzen eller ärnade 
sig ut för att strida med Torstensson vid Leipzig och J ankowitz. 
Och öfver de festklädda skarorna och de festligt smyckade husen 

. spred en nordisk högsommarsol sitt gyllene skimmer såsom till 
ett tecken af att det värk, hvartill grunden lades, skulle under 
försynens hägnande vård sprida ljus och välsignelse öfver kom
mande slägten och stundande tider. 2) 

Den nya läroanstaltens historiebok, den akademiska senatens 
protokoll, har bevarat en liflig och detaljerad skildring af själfva 
"inaugurationsprocessen" ,  liksom ock af de ceremonier och fest
ligheter, som föregingo och efterföljde densamma. Väl har denna 
skildring tidigare befordrats till tryck och kortare eller längre 
referat af densamma möta oss här och där i litteraturen .  Men 
då den händelse, som däri behandlas, utan tvifvel bör anses 
för den märkligaste, som timade i Åbo under hela det sjuttonde 

1) Tigerstedt, Handlingar rör. Finlands hist. kring medlet af 17:de år
hundr. s. 78-80, Consistorii academici protokoll 12 juni 1640. 

2) Vid detta tillfälle - berättar en deltagare i festen, professo1· Mikael 
Wexionius - ,,syntes Gud och hela naturen hafva förenat sig att höja och 
öka dagens fest, ty icke allenast luften förhlef klar och mild, utan äfven en 
ljuf fläkt, som visade sig värksam vid framddfvande af de smyckade farko
sterna, gaf anledning till framställande af ett skönt skådespel; pukor och 
trumpeter ljödo både från vatten och land, hvaraf skallet återkastades, likasom 
under bifallsyttring, af omgifvande boningar och bärg". Natales academiae 
aboensis. Jmfr Grot, Calender s. 12. 
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seklet, torde en fullständig redogörelse för den minnesvärda dagen 
försvara sin plats äfven i Åbo s t a d s historia. Den lyder i sin 
helhet som följer: 

Academire inaugurations process är tillgången 
som här efter följer: 

Den 14 juli, som var dagen förr än akademin inaugurerades, 
då lät H. Grefl. Nåde med trenne trumpeter och härpukor på 
Åbo torg vid klockan 1 efter middagen H. Kongl. Maj :ts ,  alles 
vår utkorade drottnings, synnerlige gunst och nåde emot stor
furstendömet Finland allom genom slottsskrifvaren tillkännagifva, 
näml. att dagen där efter den 1 5  juli skulle efter H. Kongl. 
Maj :ts och samtlige riksens förmyndares nådige resolution en ny 
konungslig academia här i Åbo insättas på det att landet med 
tiden må af infödde skickelige till allehanda stånd personer desto 
bättre kunna besit tas och försörjas. Inviterades till denne akade
mins inauguration så ädle som oädle, så andelige som världslige. 
Publicerades också en allmän fest- och högtidsdag på samma 
dag gudeligen att hållas. Härom allredo en månad tillförene till 
alle praepositos och pastores af H. Årev:t biskopen aviseradt är. 

D e n  1 5  j ul i  å r 1 6 4 0. 

1 .  När klockan var 7 om morgonen , förfogade sig ridder
skapet, biskopen , adeln , professores, ass�ssores, generalstats per
sonerna, praepositi, pastores, scholarum rectores, krigsofficerarene, 
borgmästarene och :rådet samt de fömämste af borgerskapet och 
1 ,000 ryttare, som vocerade voro, till H. Grefl. Nåde på Åbo slott 
dädan att i process följa H. G. N. till academiae hus. 

2. Först gingo trenne trumpetare och härpukor, de där sin 
tjänst lustigt med all flit gjorde, ifrån slottet. 

3. Sedan gick en adelsman i marskalkens ställe. 
4. Därnäst de yngste och nedrigaste af ad�ln par om och 

sedan efter dem förnämligare adel och ridderskapet, inalles till 
femton par af ridderskap och adeln. 

5. Sedan gick H. G. N ådes egen hofmästare allen·a. 

1) Consistorii academici protokoll, utg. af A. G. Fontell I s. 5-9. En annan, 
i vissa detaljer något utförligare skildring meddelas af Mikael Wexionius i 
Natales academiae aboensis (trykt lti48); en tredje version, hvars ursprung 
är osäkert, finnes trykt i Sv. Lit. Sällsk. �,örhandl. o. Upps. XII, s. 190-198. 
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6. Litet där efter gick academiae depositor med akad. nycklar allena. 7. . Efter . honom 1oco secundi . adjuncti en studiosus med magnifici kjortel, som är gjord af röd sammet och underfordrad med hvit taft. 8. Där näst gick ordinarius adjunctus med acad. sigillo. 9. Sedan acad. notarius med matricula, där uti alle studiosorum nomina skola inskrifvas. 10. Qvrestor acad. med tvänne silfver spiror. 1 1 , Hans Gre:fl. Nåde gen. gubernatoren allena, hafvande på bägge sidor sina uppvaktare med deras bardisaner till personer. 12 .  Reverendiss. dn. episcopus med doctore Aeschillo. 1 3 . Kammareraren och secretarius, hvilka hade H. Kongl. Maj :ts fullmakt om denne finske akad. inaugurerande. 14. Alla professores ordine par om; de äro med excellentiss. dn. doctore 10 personer tillstädes. 15 .  Alla assessores i den konungslige hofrätten ordine. 16 .  Slottslofven, kronones räntmästare, bokhållare. 1 7. Prrepositi, pastores, scholarumque rectores ordine. 18. Borgmästare och hela Åbo stads råd par om. 19.  De förnämsta borgare och studiosi ibland dem, alt som de voro personer till, juxta constit cap. 10. 20. Sedan andre, ehvad stånds personer de vara kunde. 2 1 .  När alle desse kommo ut på borggården vid slottet, gafs svensk lösen med stycken af rundelen. 22.  Ute för slotts porten utom grafven voro de 1 ,000 ryttare i ordning stälde al t neder till sjön, där galejan låg, m�<l hvilken hela processat seglade neder till staden. 2 3. När H. G. N:de med sitt följe steg pä galejan, sköts af galejan tvänne skott, där emot igen svarades ifrån sloitsrundelen 2 gånger. 24. Rytteriet, näml. 1 ,000 hästar, marscherade sakteligen landvägen för åt alt som galejan led till staden, där de alle stälde sig i ordning på torget. 25 .  När H. G. N:de med sitt följe på galejan kom in mot staden , blåstes i alle trumpeterne och slogs på pukorna. 26 .  Sedan när galejan kom under välborne presidentens, herr Jöns Kurcks hus till lands, gafs 2 stycken lös; där stfgo alle till lands och gingo i förra process upp i akademin. De 
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gemene stadsens invånare stodo i deras gevär pa omse sidor å 
gatan med brinnande luntor, och voro de i alles 4 kompanier. 

2 7. När alle, som i processet voro, kommo upp i akademin , 
musicerades där, directore cantus dn. Samuele Hartmanno. 

28. Sedan stannade'. de som buro regalia midt för cathe
dram och höllo acad. insignia eller regalia i händerna. 

29 .  Då steg H. Grefl. Nåde general gubernatoren fram och 
gaf Hen. Kongl. Maj:ts nådige vilja allom tillkänna; berömde 
så landsens sköna lägenhet, talade om den store skadan att ung
domen, så af adel som oadel, icke här i landet vore i framledne 
tider af begynnelsen hållne till loflige boklige konster som 
vederborde öfvade, af orsak efter ingen academia i landet var, 
där de kunde hafva lägenhet att studera, altså månge sköne och 
förnämlige familjer afkomne, ädle ingenia turberade, och de lik
väl förmedelst Guds välsignelse genom studier hade kunnat sig 
förek0mmit, hvilke sig hafva här i landet här och där nederlagt. 
För sådane orsaker skull hafver H. Kongl. M:t vår allernådigste 
drottning och S. R:s högloflige regering nådeligen beviljat, att 
en academia eller universitet måtte här i Åbo insättas. 

30. Sedan lät H. Grefl. N:de genom decanum uppläsa pnbl. 
plenipotentiam eller H. Kongl. Maj :ts fullmakt. 

3 1 .  När dAt var bestäldt, nämde H. G. N:de reverendi s. 
dn. episcopum till acad. vice-cancellarium efter H. Kongl. M:ts 
nådige vilja och befallning. 

32.  Levererades H. Årev:t episcopo alle academiae insignia 
och regalia, vid hvardera en uttydning på latin ; önskade honom 
och alle docentibus et discentibus mycket lycka och välsignelse. 

33. Gjorde så sist H. G. N. tacksägelse till alle, så månge 
som församlade voro, på H. Kongl. M:ts vägnar, att de hafva H. 
Kongl . M:ts vilja hörsamligen efterkommit och sig vid denne 
sollenn inauguration presenterat. Begärde sedan , att de alle 
ville efter välbestälde ärender begifva sig till slottet, där de alle 
på H .. Kongl. Maj:ts vägnar skola med en måltid tillbörligen 
emottagas och trakteras. 

34. Sedan musicerades igen vid pass 1/6 timma. 
35 .  Därefter steg H. Årev:t episcopus upp i, _katedren och 

gjorde en latinam orationem. 
36. Kallade sedan excellentiss. dn. doctorem Aeschillum 

till sig och kreerade honom rect. magnificum, lade på honom d�n 
röde magnifici sammets kjortel och lefvererade honom alla acad. 
insignia och begärde af honom tillbörlig juramentum med detsamma. 

32 
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3 7. Rector magnificus höll därnäst en oration och admo
nerade studiosos till fl.itighet uti studier; lät så acad. notarium 
läsa upp sis.ta · kap. af constitutionibus aca,d;; förmante dem sig • 
där efter att rätta. 

38. Decanus acad. steg sedan in cathedram och gjorde 
gratiarum actionem till Gud den allrahögsta, H. Kongl. M:t och 
regeringen, H. Gref. N:de och excell:ce, rev:do dn. episcopo och pro
cancellario och dn. doctori, som detta värk befordrat och drifvit hade, 
såsom oek till alle hospites, som denne sollennitet hulpo att pryda. 

39. Sist kom generosus dn. Johannes J. Stålhansk och 
höll en gratulatoriam orationem med synnerlig lyckönskan. 

40. Efter allt detta musicerades pro exitu; då gingo alle 
i förre process upp i kyrkan, men insignia acad. lefdes kvar i 
akademin, allenast den kjortelen, som procancellarius lade på 
magnificum, höll magnificus uppå sig och gick där med upp i 
kyrkan, där alle att lofva och tacka Gud genom en skön mu
sicam och predikan, som hölls af H. Arev:t episcopo och acad. 
procancellario. 

4 1 .  Pedellerne klädde ock uppå sig under magnifici oration 
deras röde kjortlar, som cursores eller pedeller vid alle akade
mier hafva pläga, de ock i deres habit hvardera med en spira 
i handen gingo upp fram för magnifico i kyrkan och stodo för 
hans bänk. 

42.  När predikan var ute, begyntes att diskantera på läk
terna :  0 Gud, vi lofve dig etc . . Då musikanterna hade sina vissa pausas in cantu, gafs strax 
tecken ut att de på kyrkogården gåfve någre stycken lös; där 
emot svarades af galejan, som låg i ån . 

Där efter begynte musikanterna igen sjunga och stadsens 
soldater samt rytteriet gåfvo ett salve, alle uti en hop, de 1 ,000 
ryttare först och de 4 fanor af stads soldater där efter. 

Sedan steg acad. nota.rius för altaret och gjorde välsignels!ln; 
där efter pro exitu diskanterades i kyrkan. 

När H. Grefl. N:de gick ut i processat ur kyrkan och &llt 
förrättadt var, gafs åter någre stycken lös på kyrkogården, på 
stadsbron och eljest på galejan; sedan skutte andre gången alle 
ryttare och soldater. 

Allrasist in mot afton vid kl. 4 begåfvo sig alle ridder
skapet och adel, biskopen , professores, assessores, gen. stats I-er
soner, prffipositi et pastores etc., borgm. och råd, äldste af 
studenterne, de förnämste af borgerskapet till slottet till måltl!ds, 
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där alle på Hen. Kongl. M:ts vägnar blefvo härligen trakterade 
och plägade. 

Ändan på sjelfva processet. 
Den 1 7  juli agerades här i Åbo en comoedia, directore 

clariss. dn. M. Michaele W exionio, polit. et histor. professore; 
dagarna där efter höll os några orationes af studiosis." 

Sålunda hade den finska högskolan , såsom Per Brahe ut
trykte sig i ett bref till regeringen, blifvit inrättad "med sådane 
sollenniteter, som sig efter denna tids lägenhet och själfva land
skapets beskaffenhet hafver velat göra låta".  Brahe för hoppades, 
att det nya värket skulle "lända uti förstone Guds dens högstes 
gudomelige namn till lof och ära, E. K. M:ts höga konungslige 
person , förmedelst hvilken detta kristeliga värk således välbetänkt 

Medalj (i sil�ver och koppar) slagen till minne af Abo akademis fundation. 
och utfördt är, till högste beröm och ett kristeligit namn, hela 
fäderneslandet, särdeles den kristeliga kyrka till styrka och 
utvidgelse, [till] många själars underrättelse och salighet samt 
allom uti världslig måtto och i gemen till förkofring, välstånd 
och godo". 1) 

Sin bostad fann det nya lärdomssätet, academia christinaea, 
i samma byggnad i domkyrkomuren, hvarest därförinnan gymna
siet och katedralskolan varit förlagda. 2) Huset var uppfördt i 
tvänne väningar samt inrymde, efter undergången reparation, i 
nedra våningen tvänne auditorier - det lilla, äfven kalladt audit. 
inferius, samt det matematiska - jämte ett mindre rum, hvilket 

1) P. Nordmann i Sv. Litt. Sällsk. Förh. o. Upps. IX : 324-3::?5. 2) Jmfr första bandet s. 1 16-1 18, andra bandet s. 158-154. 
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användes såsom instrumentkabinett, äfvensom i öfra våningen 
auditorium maximum eller superius samt konsistorii plenisal, hvar
till · anslöt sig ett litet s. k� ;,förmak" . · I det stora· auditoriet, 
hvarest förutom föreläsniugar akademiska och synodala disputa
tioner, professorsintroduktioner, inskriptioner och särskilda andra 
akademiska förrättningar plägade försiggå, fanns en tredelad ka
teder samt möjligen från år 167  4 en musikläktare. 1) I konsi
storiisalen, hvilken ursprungligen synes varit afsedd till juridisk 
hörsal, men åtminstone redan på 1 640:talet anlitades för komi
storii sessioner, pryddes väggarna med porträtt af konungar och 
kanslerer samt med professorernes egna konterfäj. 2) Efter att i 
femtio år ha frusit i detta rum funno professorerne det år 1692 
"ej allenast reputerligt, utan ock nyttigt" att låta däri uppsätta 
en kakelugn , "hälst man uti skarpa vintern här uppe sitta skall" , 
men akademins klena kassa medgaf icke beslutets realiserande. 
År 1 708 var det fråga om att anskaffa till salen stolar i st. f. 
kring väggarna uppstälda bänkar. Att det åtminstone under de 
första tiderna icke var synnerligen väl bestäldt med komforten i 
auditorierna, hvilka likaledes saknade eldstad, framgår af en pro
fessors år 1645 gjorda anmälan, att han "för oväder" icke kunde 
föreläsa i auditorium iuferius. År 1 641 ålades en akademiekurs r 
att vidtaga åtgärder, genom hvilka auditorierna skyddades mot 
regnets och snöns inträngande. 3) 

Till akademihuset inkom man genom en mot kyrkogården 
vettande förstuga eller "gång" ,  hvars dörrar enligt ett konsistorii 
beslut af år 1 6  5 9 skulle hållas öppna från kl. 7 -10 före och kl. 
1-4 efter middagen. På väggarna hängde tvänne taflor eller ,,brä
den,"  det ena för professorernas, det andra för studenternas inti-

1) Suomi 1841 andra häftet s. 25. År 1674 framstälde prokansler förslag om ått i audit. maximum invid clörren förfärdiga ,,en altan, hvarest musikanterne kunde va1·a, när någre sollenne actus begingos11
; konsistorium fann förslaget godt och beslöt att med första realisera detsamma, men osäkert är, när detta skedde. Konsist prot. 8 maj 1 674. 

2) År 1659 begärde Jochim Konterfäjare 12 daler k. m. för hvart konte1·fäj om l 1/2 alns höjd och 3 kvart. bredd, som han målade; å1·et därpå lofvade professorerne att hvar efter lägenhet sitta för honom. Konsist. prot. 27 april. 1669, 27 juni 1660. - En del af konterfäjen förva1·ades i biblioteket. Jmfr F. W. Pipping, De bibliothecariis academiae aboensis s. 36-37. 
8) Konsist. prot. 2 okt. Hi41 , 12 nov. 1645, 10 nov. 1 692, 22 febr. 1708; jmfr N. af Ursin, Det finska universitetet s. 43. 



A K A DF:M:I H USET. 249 ----------- ----------------mationer. 1) Innanför ,,gången", under trappan till öfra våningen , var man år 1 660 betänkt på att inreda ett rum för akademins: ae-

rarium eller kista, hvari de främsta dyrbarheterna - sA.som rektors insignier, reda penningar, fundationsbrefvet och andra viktiga urkunder - förvarades, men planen fick förfalla, och kistan förva-
1) Kons. prot. 31 maj 1648, 2 mars 1659, 16 nov. 1 692, 23 apr. 1693. 



250 AKA OEMINS FUN DATION.  

rades såsom förut antingen i kyrkan eller hos en af ränteriin pek
torerne. 1) 

· Tätt intill akademihuset ·på dess vänstra sida tillstötte en 
liten stuga, som år 1 641  uppläts ti ll bostad åt akademiepedel
lerne, men redan år 1 647 såsom kyrkans gamla tillhörighet a.f
stods åt klockaren, hvarefter med akademiemedel en nära kyrkan 
belägen byggnad inköptes till kursorsbostad. Klockarestugan 
återlämnades emellertid år 1 656 till akademin samt apterades 
till karcer eller prubba för studenterne. Tidigare hade denna 
för den akademiska tuktens upprätthållande likaså nödiga som 
flitigt använda inrättning varit inrymd i ,,en liten hvälfd kalk
bod norr om kyrkan",  som måste lämnas af den anledning att 
en spetäl sk käring på eget bevåg inhyst sig därstädes kort ef
ter det kursorn Abraham begagnat rummet till stall. En a.n
nan prubba, ,,drängeprubban", hvilken användes för akademieoe
tjäningen, befann sig under katedralskolan i kyrkomurens nord
västra hörn. 2) I huset näst intill hade år 1 643 rum upplåtits 
för akademins förste bokförare Laur. Jauchius ; fyra år senare 
inrymdes däri akademins bibliotek. 8) På motsatta sidan af 
domkyrkomuren, sannolikt i det hus, som på kartan s. 1 16 i 
första bandet betecknats med F, inreddes på 1 660-talet akademins 
,,granarinm" eller spanmålsboda. 4) För tryckeriet, som inrättades 
år 1642 fanns intet rum inom den domkyrkan omgifvande bygg
nadskomplexen, hvarför detsamma sannolikt inrymdes i boktryc
karens privatbostad. 

Icke längt frän akademihuset, sannolikt pä motsatta sidan 
af häst- eller skoletorget (senare kalladt akademietorget), låg 
akademins krydd- och kålgårdstomt, omnämd redan år 1 643, 
hvarest professor Elias Tillandz omkr. är 1 680 anlade en bota
nisk trädgård för uppdragande af behöfliga medicinalväxter. 6) 

1) Kons. prot. 7 april 1660. 
2) Konsist. prot. 15 sept. 1641, 4 maj 1642, 1!) juni 1644, 27 jan., 23 juni, 

19 juli, 17 nov. 1647, 9 maj 1655, 20 febr., 25 sept. 1656, 23 sept. 1658, 7 juli 
1660, 24 jan. 1681 m. m. Jmfr. Suomi 1841 andra häftet s. 25-26. 

1) Konsist. prot. 8 febr. 1643, 4 juni 1647. 
') År 1666 beslöt konsistorium att till aerarium och grana;rium anvA.nda 

ett gammalt stenhus vid hä<sttorget, hvars inredande år 1669 uppgais ha 
kostat 600-700 dal. k .  m. Prot. 7 o .  21  mars, l6 maj 1666: 3 juni 1007, 3 
nov. 1669. 

6) Konsist. prot. 10 maj 1 643, 4 maj 1649, 7 juli 1662 m. m . ;  Hjelt. Na
turalhistoriens studium vid Åbo univers. s. 24-25. 



VIII . 

Akademins förvaltning och privilegier. 

lim nligt fnndationsbrefvet medgafs, såsom redan nlllndes, 
D akademins lärare och studerande ungdom samma pri

� vilegier� f�i- och rättig_het�r, s�m _tidigare förunna_ts 
-----J J akademm 1 U psala, såtillvida nåmhgen som de "till denne [orten] äro att tillämpa, eftersom vi det alt framdeles genom vårt specialbref vele förklara" . Sålunda utsträktes till den finska högskolan det privilegiibref Gustaf II Adolf den 25 juni 1 625 utfärdat för Upsala universitet och som med några tillägg och förklaringar konfirmerades af drottning Kristina den 22  december 1 646. 1) Den fullständiga innebörden af dessa privilegier och särskildt kännedomen af deras praktiska tillämpning blef emellertid i många år fördold för konsistoriales, h varför desse gång efter annan ingingo till regeringen med erinringar om det utlofvade specialbrefvet. Detta blef vis erligen aldrig utfärdadt, men i stället bekräftades i kungliga bref af åren 1 650, 1 675  och 1685 i allmänna ordalag de npsaliensiska privilegierua, någon gång med det tillägg, att de skulle gälla i den mån de "skäligen läto sig till den orten i Åbo appropriera" . Då regeringen dessutom i enskilda resolutioner på k.onsistorii ansökningar meddelade akademistaten befrielse från vissa allmänna pålagor och besvär, hvilkas fullgörande t-idigare påyrkats af de lokala myndigheterna, kom akademin med tiden i fullt åtnjutande af samma privilegierade ställning, som tillkom den svenska högskolan. Väl kvarstodo i vissa punkter oklarheter, hvarför konsistorium 

1) Trykta. af C. Annerstedt i Upsala universitets historia 1477-1655, 
bihang I: 234-238, 373-�76. 



252 -AKA.I>E1,,IINS FÖ HVAJ,T N I N O  0 1 :H PJ! I VIT,l.;GJF,R.  nu och då nödgades, för att skydda sig mot magistratens och kronobefallningsmännens anspråk, vända sig till professorerne i Upsala med förfrågningar angående de rätta· gränserna för deras fri- och rättigheter, men i r0geln utagerades konflikterna till konsistorii tillfredsställels�. Först mot periodens slut, då det stora kriget tvang myndigheterna att anstränga alla krafter till det yttersta, påträffas bittra klagomål öfver att akademistaten betungades med allmänna bördor och besvär, för hvilka universitetet i U psala var förskonadt. 1) Likasom i afseende å privilegier kom den finska akademin jämväl med hänsyn till sin inre organisation att likställas med den svenska. De konstitutioner, som år 1626  tilldelats den sistnämda, skulle således utan vidare tjäna som norm för den förra med de modifikationer, som betingades af de lokala förhållandena . Men i. hvilken mån dessa påkallade afvikelser från de faststälda statuterna, förblef länge outredt. Af konsistorium gjorda försök att utvärka en reviderad och efter ortens behof lämpad upplaga af konstitutionerna möttes nämligen af samma allmänna svar, som följt på ansökningarna om specialprivilegier, hvarför den praktiska tillämpningen i många stycken kom att bero af de akademiska myndigheterna själfva, af konsistorium och kansler. 2) Längre var mau icke kommen i klarhet, då femton år efter akademins grundläggning de gustavianska konstitutionerna ersattes med nya, bekräftade af Carl X Gustaf den 2 7  juni 1 665. Äfven dessa befunnos i många dPlar obrukbara, hvarför konsistorium år 1 66 1  afsände professor Thuronius till Stockholm för att utvärka regeringens kon firmation å ett af konsistorium marbetadt förslag till statuter för akademin. Afsikten uppnåddes såtillvida som riksdrotseten Per Brahe, i sin egenskap af akademins kansler, tillsatte ett utskott för att behandla ärendet och därefter på grund af utskottets betänkande utfärdade den 20 ju li 1 66 1  i eget namn särskilda konstitutioner för akademin i Åbo. I hufvudsak och mestadels ordagrant följde dessa s. k. Constitutiones 
1 ) Samlingar af kongliga och knnslersbref till Åbo akademi samt consistorii academici protokoll och registratur i Universitetsbiblioteket i Hel ingfors. En utförligare framställning af härmed sammanhängande frågor och akademins förvaltning har af förf. publicerats i S,•enska Litt. Sällskapets Fö1·handl. o. Upps. de] . XIII under rubriken ,,Åbo akademis förvaltning 1640 

-17 13", som i detta kapitel i hufvuddrag refereras. 
2) Konsist. prot. 14. dec. 1642, 19 juni 1645, 4 mars, 15 apr. 1646 m. m; Tengström, Vita Rothovii s. 157. 



KONSTITUTIONER,  253 Braheae texten i de karolinska statuterna, men afveko ock från dessa såväl i ett par hufvudstycken som i en mängd detaljer, hvilka berörde dels förvaltningen, dels undervisningen. I inledningen utsades, att de skulle gälla provisoriskt och att sedan den unge konungen kommit till myndiga år, skulle de underställas hans bepröfvande och konfirmation. Det dröjde; emellertid icke längre än till slutet af 1 6 60- talet, innan dessa konstitutioner i ett par viktiga punkter undanträngdes af de karolinska, och i det konfirmationsbref, som Carl XI den 1 7  sept. 1 675  tilldelade akademin, nämdes de  sistnämda uttryckligen såsom norm och rättesnöre för förvaltningen. Officielt bibehöllo de ock denna karaktär icke blott perioden till ända, utan ännu ett godt, stycke in på  det nittonde seklet. Men den allrådande uniformitetsgrundsatsen till trots fortlefde altjämt på grund af häfd vissa från konstitutionerna afvikande administrativa bruk, hvilka utbildat sig under akademins första tider och sedermera för en kort tid erhållit laglig hälgd genom Brahes kortlifvade statuter. 1) Med stöd af de akademiska konstitutionerna såväl som på grund af de allmänna akademiska privilegierna kom det finska universitetet från första början att intaga en i flera hänseenden själfständig och af det medborgerliga samhället så godt som oafhängig ställning. Det bildade ett samhälle i samhället, en särskild korporation med egen styrelse och finansförvaltning, egen jurisdiktion och i viss mån äfven egen lagstiftning. I spetsen för den lärda institutionen stod kanslern, illustrissimus cancellarius, hvilken utnämdes af kunglig majestät - på ett undantag när - efter af konsistorium upprättadt förslag bland medlemmar af rikets råd. Såsom den förenande länken mellan regeringen och konsistorium företrädde han inför den förra akademins intressen samt frambar dess behof och önskningsmål, men utöfvade ock i förhållande till det senare grann uppsikt öfver förvaltningens riktiga handhafvande och undervisningens jämna gång. Han gaf sitt förord vid lärares och tjänstemäns 
1) Kons. prot. 1 2  okt. 1659, 23 juni 1660, 27 mars, 11 sept. 1661, 15 maj 1667 m. m; k. reskript 17 sept. 1675 samt kanslersbref 21 juni 1681 och 17 maj 1698 bland kongl. o. kansl. bref 1606 -1698; Bilmark, Historia reg. acad. aboens. 26-27; Tengström, Vita Rothovii s. 158-159; Suomi 1845 s. 86. En afskrift af de braheska konstitutionerna förvaras i kongl. biblioteket i Stockholm, en annan i univ. bibl. i Uppsala, De gustavianska konstitutionerna äro tryckta i Annerstedts a. a. bihang I s. 255-285, de karolinska i inbjudningsskriften till prof. Dayidsons installation i Uppsala 1890. 
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2M A K A DEMI NS FÖRVALTNING OCH PRI VILEGIER. tillsättande samt utfärdade själf fullmakt å en del beställningar. Han meddelade tillstånd till promotioner, bilade tvister inom konsistorium samt ägde inakt" att . straffa pliktförgätne lärare och tjänstemän med tilltal och afsättning. Af rektor och konsistorium fälda domar och fattade beslut kunde han taga under sin ompröfning och parter, hvilka icke åtnöjdes med konsistorii utslag, kunde i vissa fall hänskjuta sin sak till hans upplysta afgörande. Till akademins förste. kansler utnämdes år 1 646 efter upprepade ansökningar från professorernes sida grefve Brahe, åt hvilken konsistorium redan år 1 64 1  gifvit det vitsord, att han varit ,, den förnämste drifvande orsak till vårt kollegii sammanfogelse och upprättelse och sedan alltid vår nådige herre och önskelige patron, till hvilken vi hafve icke allenast ödmjuk och stadig tillförsikt hafva kunnat, utan ock alltid i vår åliggande gunstig bevågenhet erfarit" .  1) Under Brahes ständiga medvärkan och uppsikt sattes det akademiska maskineriet i gång, genom hans bemedling förseddes lärare och betjänte med de underhållsmedel, som kronans och landets trånga ekonomiska förhållanden medgå,fvo ; till hans upplysta omdöme och värksamma bistånd vädjade profess0rer och studenter, när svårigheter mötte, som de med egen kraft icke mäktade öfvervinna. Visserligen erhöll den höga omvårdnaden om akademin och dess medlemmar ofta nog karaktären af ett själfrådigt, om ock faderligt förmynderskap, som i hög grad inkräktade på konsistorii och fakulteternas rättigheter. Men om ock professorerne någon gång kände sig illa berörda af sin kanslers tilltag, böjde de sig dock med undergifvenhet under den höggrefliga viljan , hvaraf de själfva i så många afseenden voro beroende såväl för akademins som för sin egen välgång. Sålunda upprätthölls intill Brahes död år 1680 mellan kansler och konsistorium ett synnerligen godt förhållande, prägladt lika mycket af vördnadsfull tillgifvenhet och orubbligt förtroende å konsistorii som af vänskapsfull långmodighet och vetenskapligt intresse å kanslers sida. Endast sällan grumlades det amikala förhållandet för någon tid och vanligen med anledning däraf att professorerne, enligt kanslers uppfattning, visat prof på synnerlig kortsynthet och fördomsfullhet eller när de i öfverhöfvan hög grad skattade åt den traditionella konsistoriella trätsjukan, hvilken på sitt sätt var ett uttryck för tidsandan och så godt som från första början vann insteg vid Åbo akademi. 
1) Konsist. registratur 20 juni 1641 . 
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Vid sådana tillfällen lämnade de välvilliga och kordiala uttryck, 
hvilka i allmänhet förekommo i kanslers bref till konsistorium, 
rum för bistra och skarpa, om ock alltid med lugn värdighet 
uttalade tillrättavisningar. 1) 

Efter Brahe fungerade såsom akademin s kanslerer kansli
presidenten grefve Bengt Oxenstierna 1681-1 686 samt presi
denterna i Svea hofrätt, grefvarne Gustaf Adolf De la Gardie 
1 687-1 695, Lars Wallenstedt 1695-1 703 och Gabriel Fal
kenberg 1 704-17 1 4. Alla stodo de i bästa förstånd med kon
sistorium, men någon nämnvärd kraft utvecklade endast W al
lenstedt, hvilken dessutom är märklig såsom den ende utan 
konsistorii hörande utnämde kanslern, samt Falkenberg, om hvilken 
det vid. valet uppgafs, att han redan under de år (1 696- 1703) 
han innehade presidiet i Åbo hofrätt "alltid betygat ett synner
ligt nöje om akademins flor och öfningar. " 2) 

Närm::ist kansler stod såsom akademins högste styresman å 
orten , ehuru med en något obestämd maktbefogenhet, amplissimus 
procancellarius, biskopen öfver Åbo stift. I kanslers stad och 
ställe ägde denne att i alt görligt biträda rektor och konsistoriales i 
deras plikters uppfyllande, att vaka öfver lärares och lärjungars 
arbeten och lefnadsvandel samt att, när något märkligt inträf
fade, inberätta om förhållandet till kansler. Vid konsistorii 
sammanträden påträffas prokansler mycket ofta närvarande och 
icke blott såsom passiv åhörare, utan vanligen såsom intres
serad deltagare i debatterna och voteringarna, vid hvilka sist
nämda han yttrade sig sedan samtliga ledamöter jämte rektor 
afgifvit sina vota. Vid viktigare frågors behandling ansågs hans 
närvaro i regeln nödvändig, såsom vid upprättande af tjänste
förslag och utdelning af stipendier, likaså vid akademiska sollen
niteter, såsom promotioner, rektorsombyten, profes orsinstallatio
ner m. m. 

Efter prokanslern-biskopen följde i rang och värdighet 
akademins rektor, rector magnificus, på hvilken omsorgen om de 
löpande förvaltning ärendena i främsta rummet hvilade. Honom 
tillkom att hålla uppseende öfver alla till akademistaten hörande 
personers seder, studier och öfningar samt att vaka öfver att 
endast väl dokumenterade och till sina kunskaper godkända 

1) Konunga- och kanslersbref i univ. bibl. ; Tigerstedt, Ur Per Brahes brefväxling I: 1 52--155, 176-177 m. m. 
2) Kons. prot. nov. - dec. 1703. 
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ynglinga.r inskrefvos i akademins matrikel. Smärre förseelser 
af studenter kunde han ensam afdöma med biträde af sekrete
;aren , men . svårare mål skulle han hänskjuta till · konsistorium, 
hvarest han fungerade såsom ordförande. Vidare ägde han att 
vaka öfver att akademins byggnader, bibliotek och tryckeri höl
los i god ordning, att vederbörande betjänte, och särskildt de 
hvilka l, a.de befattning med akademins penningeförvaltning, full

gjorde sina skyldigheter, att 
akademins privilegier höllos i 
hälgd samt att lärarene erhöllo 
sina salarier och studenterne 
sina stipendier. Enär akade
mihuset saknade utrymme för 
särskildt kanslirum, anmäldes 
och expedierades löpan de ären
den hemma hos rektor, som 
därför tilläts att förvara hos 
sig akademins sigill, matrikeln 
och karcersnyckeln, ,, eftersom 
de oftare måste brukas och 
nyttjas� .  

Åbo akademis sigill. Enligt sigillstamp, Om valet af rektor stad-
som ännu bevaras å Universitetet. gade koustitutionerna, att "mag-

nifikatet," skulle ambulera mel
lan fakulteterna, så att efter en teolog skulle en iurist utkoras till 
rektor, efter juristen en medicinare och efter medicinaren en filosof 
tills ämbetet gått laget rundt. Men då ftlosofiska fakulteten räk
nade flere lärare än de andra, skulle för rättvisans skull iakttagas, 
att sedan professorerne i de tre ,,högre" fakulteterna beklädt äm
betet, skulle detta i tur och ordning öfvergå till de ännu återstående 
filosoferne. Utan fullgoda skäl skulle ingen professor vid valet för
bigås, men också ingen tillåtas att utan laga hinder afsäga sig 
uppdraget. 

I Uppsala timade rektorsvalen, jämligt konstitntionerna, tvänne 
gånger om året, i maj och november månader, hvarefter hög
tidligt ombyte, s. k. mutatio rectoratus, försiggick i domkyrkan 
i enlighet med ett vidlyftigt ceremoniel, som afslutades med en 
middagsmåltid för akademistaten och andra honoratiores i den 
nye rektorns bostad. I Åbo åtnöjde man sig emellertid af prak
tiska skäl och med regeringens tillstånd med att välja rektor 
endast en gång om året, under de första tiderna i mars eller 
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april, men från 1 660-talet regelrätt i förra hälften af maj. 
Mutatio rectoratus företogs under 1 640- 1 650-talen vanligen 
under veckan före pingst, åren 1 6 60-1 682 kort före midsom
maren och därefter någon dag efter midsommaren, oftast den 
25-27 juni. Med afseende å den ordning, hvari ämbetet am
bulerade mellan konsistorii ledamöter, tillät man sig icke sällan 
uppenbara afvikelser, hvilka ett par gånger ådrogo konsistorium 
skarpa förmaningar att bättre 
hålla sig till konstitutionernas 
anda och bokstaf. Ofta berodde 
afvikelserna på tillfälliga omstän
digheter af mer eller mindre per
sonlig art, men därjämte och 
isynnerhet under de första tider
na härflöto de af en tolkning, 
som öfver höfvan gynnade de 
äldre professorerne framför de 
yngre och teologerne framför filo
soferne. Under de 40 år den 
aristokratiskt sinnade Per Brahe, Åbo akademis sigill. Efter aftryck i hvilken i allmänhet synes ha gyn- papper i Palmsköldska saml. i 
nat de "högre" fakulteterna, stod Uppsala univ. bibliotek. 
i spetsen för aka demin, fördes 
rektors spira eller "fasces" 14 gånger eller i medeltal hvart tredje, 
stundom hvart annat år af någon bland de tre teologie professo
rerna, medan unde,r samma tid hedern endast 20 gånger träffade 
filosofiska fakulteten med dess sju professorer. Under de sista 
årtiondena af perioden och isynnerhet sedan kanslern Lars W al
lenstedt i tvänne skrifvelser päbjudit en strängare tillämpning af 
statuterna lyckades det filosoferne att göra sig mer gällande, så 
att magni:fikatet tvänne gånger (1 686 - 1 691  och 1 708 - 1 7 1 3) 
kom att stanna hos :filosofiska fakulteten i fem och en gång ( 1697-
- 1 703) i sex år i en fortsättning. Under de 7 4 år, som förflöto 
från akademins grundläggning till dess upplösning, innehades 
ämbetet 6 gånger af juris- och lika ofta af medicineprofessorn. 

Om val af prorektor meddelade de upsaliensiska konstitu
tionerna närmare bestämmelser endast för det fall att konsisto
rium fann det tjänligast att till rector magni:fi.cus utse en 
"persona illustris" ,  d. v. s. någon vid universitetet inskrifven hög
adlig yngling, hvars inflytelserika släktingar man genom denna 
hyllning ville göra sig bevågna. Vid sådana tillfällen skulle 
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den profe�sor, hos hvilken turen att bekläda rektoratet rätteligen 
var inne, utväljas till prorektor, och skulle rektors vanliga sportr 
ler · tillfalla ·honom såsom godtgörelse för den heder . han . nödgades 
försaka. Detta privilegium att vädja till rikets stormän blef 
emellertid utan praktisk betydelse för Åbo akademi. Väl erbjöds 
rector-illustris värdigheten särskilda gånger åt tvänne söner till 
hofrättspresidenten Jöns Kurck och en son till generalguvernören 
Herman Fleming, men anbuden blefvo af de höga fädren i höflig 
form tillbakavisade. 1) 

Vid de tillfällen, då rektor af sj uklighet eller andra or aker 
var förhindrad att fullgöra sitt kall, plägade konsistorium under 
de första tiderna förordna prorektor 1. vicerektor in casu eller ock 
uppdrog rektor åt någon kollega att ,,prestera hans vices" .  Men 
från slutet af 1 660-talet utbildade sig, i öfveren stämmelse med 
1661  års statuter för akademin, den praxis och regel, att vid 
förfall för ordinarie rektor den s. k. exrektor, d. v. s. rektor för 
föregående läseåret, fungerade såsom själfskrifven ställföreträdare. 

Till rektors viktigaste åligganden hörde, såsom redan näm
des, att leda förhandlingarna inom consistorium academic m 
eller senatus academicm,, såsom titeln äfven lydde. Denna myn
dighet, som utgjorde den egentliga härden för akademins förvalt
ning och rättskipning, var fördelad på tvänne afdelningar eller 
instanser, eons. majus och eons. minus, hvilka skilde sig från 
hvarandra dels i afseende å sin sammansättning dels med hänsyn 
till gränserna för sina befogenheter. 

Det större konsistoriet, consistorium majus I. plenum, utgjorde 
den egentliga akademiska senaten, till hvars forum öfverhufvud
taget alla akademiska ärenden af något större vikt och bAtydel e 
hörde, alla sådana frågor, hvilka icke kunde slitas af rektor och 
consistorium minus. Det ägde att föreslå kansler, att välja 
rektor, att upprätta förslag till lediga professurer och andra 
tjänster samt att antaga särskilda lägre betjänte. I kriminella 
mål såväl som i ett antal civila fungerade det såsom domstol 
öfver samtliga till det akademiska samhället hörande per oner, 
från prokanslern och professorerna ned till vaktmästarenes konor 
och handtvärkarenes drängar. Det utöfvade vidare uppsikt öfver 
det sätt, hvarpå lärare och betjänta förhöllo sig i sitt ämbetes 
utöfning och i sin enskilda vandel. Det afplanade tvistigheter 

1 ) Se härom min uppsats ,,Åbo akademis rectores illustres" i Sv. Litt. 
Sällsk. Förhand!. o. Ups. XU. 
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mellan professorerne, tuktade lättjefulla och vanartiga studenter 
samt belönade de dygdige och flitige med stipendier och förord 
till poster i statens, kyrkans eller skolans tjänst. Det vårdade 
sig om akademins byggnader och inrättningar samt om dess in
vecklade och vanligen mycket bekymmersamma ekonomi. Vidare 
utsatte det tider för föreläsningar, årsexamina, promotioner och 
ferier, föranstaltade akademiska glädje- och sorgefester med an
ledning af betydelsefulla tilldragelser inom riket och fädernes
landet, akademin och den kungliga familjen m. m. 

Säte och stämma inom consistorium majus til lkom samtliga 
ordinarie professorer i sådan ordning, att teologerne sutto främst, 
efter dem juristen och medicinaren samt sist filosoferne, till hvilka 
under en kortare tid ( 1663-68) äfven bibliotekarien hänfördes. 
Mycket ofta, ehuru icke regelbundet, bivistades sessionerna af 
akademins kvestor eller räntmästare, hvilken mottog befallningar 
och meddelade upplysningar i ekonomiska ärendeu,  men dessutom 
under längre tider (åtm. åren 1 660-83 och 1 688-93) nu och 
då anträffas såsom medlem af den lärda areopagen, efter tjänsteår 
placerad bland filosoferna. 

Såsom officiel mötesdag betraktades onsdagen, ehuru någon 
fullt stadgad ordning härutinnan aldrig kom till stånd. Ganska 
ofta improviserade rektor konsistorii sammanträden i kyrkan efter 
afslutad morgongudstjänst, någon gång kallade han sina kolleger 
hem till sig, men i regeln möttes professorerne i akademihuset, 
i konsistoriisalen eller stundom i "förmaket" . De ärenden, som 
vid mötena företogos till behandling, voro till följd af konsistorii 
omfattande befogenheter af den mest omväxlande art. Särskildt 
gåfvo frågor angående den ekonomiska förvaltningen - vården 
af akademins hemman och räntor, utdelningen af löner och sti
pendier, processer med uppbördsmännen etc. - rektor ständigt 
återkommande anledningar att �ammanka1la konsistoriales. Oaf
brutet förekommande ärenden voro vidare - utom ämnen, som 
sammanhängde med den akademiska undervisningen, -- ersätt
nings- och fordringsmål, sedlighetsmål, disciplins- och injuriemål 
m. m. Som parterna personligen eller genom ombud instälde 
sig med sina vitnen inför konsistorii bord, kom konsistoriisalen 
esomoftast att förete bilden af en vanlig magistratssession på råd
stugan. An framträdde småborgare, som kräfde studenter för skuld 
eller för obetalad rumhyra; än sökte en kvinsperson rätt mot en 
student, som under äktenskapslöfte "rådt" henne med barn; än 
klagade en hedervärd handtvärksmästare öfver att grasserande 
studenter gjort nattligt inbrott i hans hus; än kunde man 
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skåda ett tiotal studenter eller flere stå till svars för nå n 
na�tl�g _ e�cess e_ller för obstruktion mot konsistorii befallningar 
o. s. v. 

Det mindre akademiska konsistoriet var ursprungligen a.f
sedt att fungera såsom den egentliga. instansen för alla viktigare 
ärenden både af administrativ och judiciel natur, men höjde sig i 
praktiken aldrig till sådan betydenhet. I ordentlig gång bragtes 
det först efter utgifvandet af de karolinska och de braheska. 
konstitutionerna, hvilka begränsade dess myndighet till sådana 
disciplinära och ekonomiska frågor, som icke kunde afgöras af 
rektor ensam, men icke häller ansågos tarfva hela konsi t rii 
sammankallande. I praktiken tillämpades dessa föreskrifter så
lunda, att consistorium minus hufvudsakligast kom att fungera. 
såsom domstol i mål, som angingo slagsmål och öfverfall, sedlig
hetsbrott, gälds pretentioner, arrester o. a. d., men högst sällan 
behandlade frågor angående den akademiska förvaltningen. Det 
sistnämda synes hufvudsakligast ha inträffat under tider, då, så
som under ferierna och de första veckorna af läseterminen, d.et 
föll, sig omöjligt eller ansågs öfverfl.ödigt att söka hopbringa ett 
större antal konsistoriales. Under sådana förhållanden kunde det 
hända att det mindre konsistoriet t. o. m. tog befattning med rätt 
allvarliga saker, så t. ex. med brott, som voro belagda med ända 
till 40 � böter. Men i allmänhet, då mer betydande mål 
förekommo, åtnöjde det sig med att anställa en förberedande 
undersökning, ett slags polisförhör, öfverlåtande domen åt consi
storium majus, till hvilket parter äfven i ö frigt hade rätt att 
vädja. Det mindre konsistoriet kom sålunda att förhålla sig till 
det större dels såsom en ställföreträdande myndighet, dels och i 
allmänhet såsom kämnärsrätten till rådstugurätten. Dess samman
träden höllos vanligen i rektors hus. 

I afseende å sin sammansättning undergick det mindre 
konsistoriet ständiga förändringar och växlingar, ehuru närmare 
föreskrifter , som afsågo att skapa en viss kontinuitet, ingalunda 
saknades. Under 1 650-1 6 7 0-talen finna vi konsistorium årligen 
vid ingången af det nya rektorsåret förordna två eller tre, 
någon gång fyra professorer till assessores consistorii minoris 
med skyldighet att särskildt under ferierna biträda rektor. Men 
då de valde i regeln visade stor motvillighet mot en regelbun
den tjänstgöring, beslöt konsistorium år 1 67 5  att upphöra med 
de årliga valen och att i stället ålägga sina medlemmar att efter 
rektors kallelse "comparera, där de äro hemma och oförh.in-



INSPECTORES. 261 

drade" .  1) Med det adertonde seklets ingång återgick man dock 
till de förra årsvalen, hvilka numera tyktes anses mer bindande 
än förut. Oftast utsågos två, stundom tre bisittare, hvarförutom 
öfriga konsistoriales förpliktades att i mån af behof ställa sig 
till rektors disposition. 

Förutom assessorerne i det mindre konsistoriet plägade kon
sistorium årligen eller när omständigheterna påkallade det utse 
förtroendemän , hvilka ägde att utöfva beständig uppsikt öfver 
vissa detaljer af den akademiska förvaltningen och sålunda un
derlätta den mångsidiga uppgift, som hvilade på rektor och den 
akademiska senaten i dess helhet. Sådana förtroendemän voro 
inspektorerne öfver ränteriet, öfver biblioteket med boktryckeriet, 
öfver stipendiat.erne samt öfver studentafdelningarna. 

De förstnämde, inspectores aerarii et aedi:ficiorum, äfven 
kallade aediles, voro tvänne till an talet samt hade främst till 
uppgift att öfvervaka kves:torns eller räntmästarens ämbetsför
valtning, att granska och veri:ficera hans räkenskaper, att hafva 
uppsikt öfver alt, som inflöt till akademins granarium ( spanmåls
boda) och aerarium (penningekista), samt att hålla akademins 
byggnader i bästa möjliga skick. I regeln synes en sådan ar
betsfördelning förekommit, att den ene fungerade såsom bygg
uadsin tendent eller aedilis, medan den andre hade särskild uppsikt 
öfver drätseln och skatteuppbörden. 

För biblioteket och tryckeriet jämte akademins boklåda 
tillsattes vanligen tvänne gemensamma inspektorer intill slutet 
af 1 600-talet, då biblioteket stäldes direkta under konsistorii 
vård och uppsikten öfver tryckeriet anförtroddes åt, ränteriin
spe.ktorerne. 

Stipendiatinspektorerne, inspectores stipendiariorum, hvilka 
ledde och öfvervakade de enskilda och offentliga disputations
öfningarna med stipendiaterne, utsågo , i likhet med de föregå
ende, för ett år i sänder, under de första tiderna efter rektors
ombytet på sommaren , men från 1 660-talet regelbundet i början 
af vårterminen .  I öfverensstämmelse med de gustavianska kon
stitutionerna utgjordes de intill år 166 1  af en teolog och en 
:filosof, därefter i enlighet med Brahes statuter af en teolog, två 
filosofer samt omväxlande medicinaren och juristen. Som upp-

1 ) Kons. prot. 6-13 juni 1649, 30 juni 1675, 27 juni 1683, 26 juni 1700, 
5 nov. 1703, 30 juni 1708 m. m. 

34 
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draget var aflönadt, blef den i statuterna föreskrifna ambuleri s
principen i regeln mycket noga iakttagen. 

· Irispektoretne öfver· studentafdelningarna; inspectores natio
num, tillsattes för en längre tid framåt till växlande antal. År 
1643, då studentafdelningarna första gången bildades, utsågos 
nio inspektorer, tio år senare åtta, år 1665 tolf samt år 1 679  
elfva. Om deras uppdrag och åligganden få  vi i det följande 
tillfälle att tala. 

Slutligen hörde till det akademiska förvaltningsmaskineriet 
ett antal tjänstemän och betjänta, hvilkas beställningar kvarstått 
i hufvudsak oförändrade intill den dag som är. 

Främst bland dem stod kvestorn eller akademieräntmästaren , 
hvilken utnämdes af kongl. majestät efter af konsistorium upp
rättadt förslag och, såsom redan nämdes, tidtals innehade säte 
och stämma i konsistorium. Till hans tjänsteåligganden hörde 
i allmänhet att vårda sig om akademins egodelar i löst och fast, 
att i behörig tid infordra och tvänne gånger om året till resp. 
lärare och betjänta samt studenter utdela akademins räntor och 
andra intrader samt att öfver inkomster och utgifter inleverera 
till konsistorium dubbla räkenskaper, af hvilka det ena exem
plaret stannade i universitetets arkiv, det andra, försedt med 
prokanslers, rektors och ränteriinspektorernes vidimation, afsä des 
genom kansler till kongl. kammarkollegii pröfning. Öfver akade
mins hemman skulle han hålla vaksam uppsikt, så att de icke 
blott blefvo tillbörligen "excolerade, men agerade och föreståndn�" ,  
utan jämväl "förmedelst hans trogna och ostraffelige aktsamhet 
förbättrade och förmerade". Vid skatteuppbörden biträddes han 
under de första decennierna af en akademiefogde jämte ett par 
drängar och utridare, men år 1 675  vidtogs den anordning att 
kvestor fungerade aJlenast "såsom en inspektor" öfver ränteupp
börden, men den personliga befattningen därmed tillkom tvänne 
akademiefogdar, af hvilka den ene erhöll på sin anpart hem
manen i "nedra" delen af länet, d. v. s. Egentliga Finl.a.nd, 
och N edra Satakunta, den andre "öfre" delen eller sockna.rna 
Öfra Satakunta. 

De skriftliga göromålen vid akademin jämte protokollsfö
ringen i de båda konsistorierna handhades af notarien, från 1 6 60-
talet vanligen kallad akademiesekreteraren, biträdd (från 1 661 )  
af en amanuensis eller vicesecretarius. Som lönen å stat var 
mycket ringa och det tillskott, hvilket lämnades notarie ur 
stipendiifonden för flitiga studerande, icke häller förslog til1 att 



BETJÄNTE. fylla lifsbehofven, förenades år 1 649 sekretariatet med den ena adjunkturen i filosofiska fakulteten, och denna kopulation blef sedermera beståndande intill periodens slut. Under akademins första tider hörde till notariens göromål jämväl vården om akademins bibliotek, men sedan samlingarna betydligt ökats, hufvudsakligast genom privata donationer, bland hvilka Kristina Horns af år 1 646 intog främsta rummet, utnämdes år 1 650 en särskild bibliotekarie. Samma ekonomiska skäl som motiverat notariatets förening med en adjunktur vållade, att tjänsten tidtals ( 1 653 - 58 och 1 666- 68) kombinerades med den andra adjunkturen ; från år 1 690 öfverläts den för en lång framtid såsom bisyssla åt en af professorerne i filosofiska fakulteten. En amanuens eller vice bibliotekarie antogs med begifvande af kansler, hvilken oftast utuämde bibliotekarien, år 1 663 .  För det akademiska tryckets utförande upptogs redan på den älsta staten ordinare lön för en akademieboktryckare, men tjänsten besattes först år 1642, då ett skriftligt kontrakt uppgjordes mellan konsistorium och Finlands förste boktryckare Petrns Erici Waldius. Vid samma tid antogs en särskild akademiebokförare eller bokhandlare Laurentius J auchius, som förband sig att försörja akademin med allehanda nödtorftiga böcker, hvilka icke stridde mot Gud och den rätta religionen , samt att hålla akademins lärare au courant med nyheterna på de stora kulturländernas bokmarknad. Såsom vi redan ur den föregående framställningen inhämtat, arbetade det akademiska boktryckeriet tämligen regelrätt intill periodens slut, medan åter efter J auchii afresa från staden år 1 655 det gång efter annan misslyckades för konsistorium att för längre tid engagera en fast bokförare. 1) Mot periodens slut ökades akademistaten med stadsapotekaren Joh. Albrekt Relau, som år 1 706  antogs under akademins jurisdiktion och försvar. Han stäldes under uppsikt af medicine professorn, som ett par gånger befinnes ha visiterat apoteket med biträde af tvänne professorer. Någon lön å stat ifrågakom icke. Lägst på den administratiYa rangskalan befunna sig slutligen kursorerne ell er pedellerne, vaktmästaren samt vaktkarlarne. De förstnämde, tvänne till antalet och ofta antagna bland äldre studenter, utförde rektors bud och ärenden, vaktade karcern, uppgjorde förteckningar öfver i staden närvarande studenter samt höllo ett vaksamt öga icke blott på studenternes moral 
1 ) J mfr. band I, sid. 680-t.i88. 



264 .AKADEMINS .FÖRVALT.NING OCH PRIVILEGIER.  och uppförande, utan ock på det sätt, hvarpå professorerne uppfylde sina ämbetsåligganden. Vaktkarlarne, vjgiles, hvilka stodo under vaktmäiStarens inseende, hade till sin hufvudsakliga uppgift att under samvärkan med stadsvakten värna den nattliga friden på gator och torg samt att till akademins karcer befordra apollosöner, hvilka förglömt sig på källarene, ,,grasserat" på gatorn a och "turberat" folks nattro. 
* * 

* Den första kapitalstaten för akademin undertecknades redan i oktober 1 638 eller omedelbart efter det instiktelsen af en högskola i Åbo blifvit i princip beslutad. Den slutade med ett totalbelopp af 6 ,026 daler s. m. samt upptog för 3 professorer i den teologiska och 6 professorer i den filosofiska fakulteten 400 daler hvardera, för jurisprofessorn, som tillika skulle vara assessor i hofrätten, endast 300 samt för en medicine professor 450 dal. s. m. i årslön ; för kvestorn eller räntmästaren upptog staten vidare 250 daler, för tvänne adjunkter i filosofiska fakulteten 75 dal. hvardera, för 2 pedeller 25  dal. hvardera samt för en typograf 100 daler. För studenternes räkning reserverades 9 7 6  daler till stipendier och åt stipendiatinspektorerne anslogs en årlig godtgörelse af 1 50 daler. Som denna stat betydligt understeg den för akademin i U psala faststälda och med tiden behofvet af lärarekrafternas förstärkande blef alt större, gjordes å konsistorii sida gång efter annan ansökning såväl om lönernas höjande som om beviljandet af nya anslagsposter. Den kroniska finansnöd, hvari staten befann sig under storhetstiden , gjorde det väl omöjligt att bifalla till alla ansökningar, huru motiverade de än tyktes vara, men i en och annan punkt nödgades regeringen gifva efter. Redan år 1 640 tillkom 7 6 dal. för en akademienotarie, hvarförutom anslaget för fattiga studenter höjdes till 1 ,000 daler. Genom · k. bref af den 23 oktober 1 646 höjdes kvestors lön till 360 dal ., 100 daler anslogos för en akademie uppbördsman , 60 daler åt en vaktmästare och 200 daler bestämdes att utgå till akademins fisens för att användas till akademiehusets, bibliotekets och tryckeriets underhåll. År 1 660 ökades staten med 1 50 dal. för; bibliotekarien och 1 6 6 1  med 400 daler för en sjunde professor i filosofiska fakulteten ; år 1663 höjdes lönen för juris professorn, hvilken numara upphört att tillhöra hofrätten, till 
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450 daler och år 1 684 utanordnades för tvänne exercitiemästare 
300 daler hvardera. Vid seklets slut hade kapitalstaten stegrats 
till 7 ,885 daler s. m. 1) 

Till dessa löner, hvilka enligt tidens sed till allra största 
delen utgingo i naturaliepersedlar efter kronovärdie, kommo för 
professorerne särskilda tillskott: dels i form af smärre sportler 
under den tid de i tur och ordning beklädde rektoratet och 
dekanatet dels och i främsta rummet i form af afkastningen 
från vissa med professurerna förenade prebendepastorat och pre
bendehemman eller boställen. 

I sin egenskap af arftagare till det förra gymnasiet öfvertog 
akademin omedelbart teologie lektorernes gamla pastorat Lundo 
och Sagu och vid samma tid öfverlämnades åt henne därjämte 
Reso församling med Nådendal, hvarförutom Åbo stadsförsamling 
tilldelades förste teologie professorn och, såsom tidigare blifvit 
nämdt, på grund af praxis kom att betraktas såsom annex under 
akademin. År 1 6 5 1  tillkom ytterligare Piikkis församling och 
genom k. bref af 28 nov. 16 60 utbyttes, till följd af socknens 
aflägsenhet från staden , Sagu mot S : t  Marie eller Vårfrukyrka, 
som sedermera utan afbrott stannade under akademin. Utan att 
vilja afstå från sistnämda annex gjorde emellertid konsistorium 
upprepade försök att återfå Sagu och lyckades äfven att utvärka 
löfte om socknens återgång vid första ledighet, men när år 1 688 
denna casus inträdt, vidtogs ett sådant arrangement, att Sagu 
tilldelades superintendenten , sedermera biskop Johan Gezelius d. 
y., medan universitetet godtgjordes med Pemar. 2) 

I främsta rummet voro pastoraten förbehållna professorerne 
i teologi ka fakulteten ; hvad som vardt öfver, sedan desse till
godosetts, tillföll de älste och mest meriterade inom filosofiska 
fakulteten. Meningen synes från första början varit, att hvar
dera af de teologiska professurerna skulle åtföljas af sitt bestämda 
prebende, men många omständigheter gjorde, att afvikelser från 
denna regel icke kunde undvikas, ofta efter strider, som hän
skötos till kanslers eller K. M :  ts höga af görande. Under de 
tvänne första årtiondena af akademins tillvaro innehades, på ett 
par år när, Sagu af andre och Reso med Nådendal af tredje 
teologie professorn. Därefter var S :  t Marie i regeln förenadt 

1) Kronans landsböcker och akademins statsböcker. 2) Konunga- och kanslersbref' till Åbo akademi; Strandberg, Åbo stifts herdaminne. 
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med andra professuren medan Lundo, från år 1 682 omväxlande 
med Reso - Nådendal, vanligen åtföljde tredje professuren. 

· Huruledes ·efter Åbo stadsförsamlings· delning år -1 698 den 
svenska församlingen innehades än af andra än af tredje teologie 
professorn, innan det slutligen år 1 709 tillföll professor prima
rius, och huru den finska församlingen under åren 16  98 - 1  714 
innehades af professorer inom filosofiska fakulteten, känna vi 
redan ur det föregående. 

Såsom filosofiska fakultetens speciella socknar betraktades 
Piikkis och Pemar. I likhet med teologie professorerna sutto 
innehafvarene af dessa socknar såsom medlemmar i domkapitlet 
och åtnjöto i denna egenskap frihet från särskilda extraordinarie 
pålagor, mantals- och boskapspenningar, krigshjälp m. m. för 
sina församlingar. 1) 

För de professorer, hvilka saknade egen kyrkoförsamling, 
utjämnades förhållandet i någon mån genom k. brefvet af c.en 
14 aug. 1641 , som tillerkände såväl dem som kvestor ett bonae
hemman i stadens närmaste omnä jd "till att hafva där deras 
afvel uppå eller att njuta den räntan, som därutaf faller" .  Dffisa. 
s. k. afvels- eller prebendeh�mman kunde brukas antingen af 
åbo eller af professorns eget folk samt innehades för öfrigt 
under frälserätt, hvarför de voro befriade från gästnings-, skjut
nings- och dagsvärksskyldigheter till kronan m. m. 2) Från år 
1 650 utgjordes de af följande åtta hemman om åtta mantal i 
Masku härad : ett hemman i Raunistula, ett i Räntämäki, ett i 
Haihio och 2 i Paimela byar af St. Marie socken , ett hemman 
i Märttilä och ett i Mäkikylä byar af Rusko kapell samti Ingois 
hemman i Reso socken ; år 1663 tillkom ett hemman i Akkola 
by i Merimasku socken. Ordinarie räntan beräknades i krom.ns 
räkenskapsböcker till 267 daler s. m. 

Angående de å staten uppförda lönerna, på hvilka akademi
statens existens naturligtvis främst var bygd, stadgades till 
en början , att de skulle utbetalas med kronans ordinarie }ch 
extraordinarie räntor i Åbo och Björneborgs län på sätt ränt8:'iet 
fann för godt att anordna .  Men detta aflöningssätt stötte s1Lart 
nog på svårigheter och framkallade klagomål från konsisturii 
sida, hvarför regeringen i bref af den 8 juli 1 644 tilldehde 

1) Jmfr band II s. 1 1-12. 
2) K. resol. 15 aug. 1646, 1� mars 1674 ; Bilmark, Hist reg. acad. a). s. 

24, 39, Calov.ii relation i Suomi 1845 s. 84-85. 
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akademin 309 hemman om 186 mantal i Vemo, Piikkis, Masku 
och Öfra Satakunta härad med hela den årliga samt en del af 
den ovissa räntan äfvensom årligen 1 , 1 14 tunnor tiondespanmål, 
som skulle utbetalas ur särskilda kyrkohärbärgen i Masku och 
Vemo härad samt Satakunta. En mängd omständigheter, som vi 
kunna förbigå, vållade emellertid, att akademin icke kom i åtnju
tande af donationen i hela dess omfattning, hvilket åter hade 
till följd, att intraderna icke kunde uppbringas till de behöfliga 
beloppen. Bestormad af konsistorium med ansökningar om hjälp, 
förklarade drottning Kristina år 1 646-, att de hemman, hvilka vid 
tiden för donationens utfärdande legat öde och förlamade, skulle 
ersättas med andra behållna hemman samt att, där misstag insmu
git sig, skulle felen rättas af kammarkollegium. Såsom en förbätt
ring i vilkoren medgafs tillika, att förutom vissa räntan med gärden 
och byggningshjälpen, hvilka tidigare beviljats, jämväl saltpeters
hjälpen från hemmanen skulle tillfalla akademin samt att bön
derne å dessa skulle i afseende å skjutsfärder och utskrifningar 
betraktas som frälsebönder. Tre år senare tilldelades akademin 
rätt till halfva uppbörden af boskaps- och krigshjälperna. 1) 
Genom regeringens och laudshöfdingarnes försorg upplätos nya 
hemman, i den mån de hemföllo till kronans disposition, åt aka
demin, så att hemmantalet slutligen kom att märkbart öfverskjuta 
det, som utlofvats i 1 644 års donationsbref. Enligt 1 680 års 
kronoräkenskaper uppgick sålunda hela antalet akademiehemman; 
af hvilka de allra flesta voro skattehemman och endast ett 
mycket ringa antal kronohemman , till 347 ½ hemman om 2 1 3 1

/1 2 mantal med en ordinarie årsränta, som enligt kronovärdie beräk
n ades till 5 ,228 daler s. m. Af hemmanen lägo 59  ½ hem. om 
4 4 \ 4 mantal i Vemo härad, 30 hem. om 18 3/4mant. i Piikkis 
h ärad, 38 hem. om 28 mant. i Masku härad, 2 hem. om 1 mant. 
i Haliko härad, 1 hem. om 2, .  maut. i Nedra Satakunta samt 
2 1 7  hem. om 1 20 6, 1 2  mant. i Öfra Satakunta öfredels härad. 

vårare än frågan om hemmanen stälde sig uppgiften att 
anskaffa akademin den utlofvade kyrkospanmålen. En del cläraf 
hade tidigare disponerats för andra oundgängliga tarfvor och när 
nöden blef trängande tvangs regeringen att utan vidare tillgripa 
akademins tillgodohafvande, såsom under krigsåret 1 658, då 533  

1) K. resol. för akad. 23 okt. 1646, 23 apr. 1649; K .  bref t. kammarkolleg. 
:?9 aug. 1645; kammarkolleg. t. landsh. Lilliehöök 24 nov. 1645, 28 mars 
W47. Kon. o. kanslersbref' 1624- 1775. 
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tunnor togos i beslag för krigshärens räkning. År 1 660 uppfogs 
å akademins stat endast 494 t: r och under de följande åren 
kimde beloppet icke uppdrifvas mycket ·öfver 600 ·t : r om året. 
För att aflägsna ,, defekten" i staten, resolverade kammarkolle
gium i bref af den 1 2  aug. 1 660, att akademin skulle uppbära 
kronans hälft af de extraordinarie räntorna från akademiehemma
nen - den andra hälften innehölls af akademin på grund af 
privilegierna - samt att det ännu resterande beloppet sk:tlle 
fyllas med kronans inkomst af lilla tullen och accisen i Åbo stad. 
Denna anordning, som fullständigt öfverlämnade akademieht1m
manens räntor till akademin, godkändes af regeringen i resolution 
den 1 juli 1665  med den förändring, att tullmedlen ersattes med 
mantalspengar från Vemo härad, och blef sedan i hufvudsak 
beståndande intill periodens slut. 

Men akademiu var icke behjälpt med att kredit och debet 
gingo ihop i kronans räkenskaper. En nödvändig förutsättn.ing 
för att kammarkollegii och landsböfdingens utanordningar skulle 
lända akademin till båtnad var att medlen värkligen kunde till 
deras fulla belopp uttagas af resp. skattedragare - och denna, 
förutsättning svek, kan man säga, i regeln. Redan under de 
första åren efter akademins fundation visade det sig, att regerin
gen anslagit såväl akademie- som andra bönders betalningsför
måga för högt samt att upphördsmännen endast långsamt kt:nde 
afleverera akademins tillgodohafvanden. 1) Och ju längre det led 
desto svårare blef det ekonomiska trångmålet och desto större 
de afkortningar, som årligen måste företagas i lärares och be
tjäntes löner liksom ock i studenternas stipendier. Alt ilere 
hemman råkade i ödesmål dels på grund af missväxter och tunga 
skatter, dels, efter hvad professorerna föreburo, på grund af van
häfd och misshushållning. Oafbrutet såg sig konsistorium nödsakadt 
att bevilj a frihetsår för ödelagda och upptagna hemman ; så godt 
som årligen måste skatterester afskrifvas eller förmedlingar i 
utlagorna medgifvas. Så afkortades enligt akademins räkenskaper 
år 1644 430 daler för "oförmögne och utfattige, som ej till
fyllest hafva förmått deras utlagor betala för oår och missviixt" ; 
år 1 648 uppgick afkortningen i hemmansräntor och tiondespan
mål till 1 ,795 daler ; för år 1 680 upptog afkortningslängden 
på "alldeles ödes- och afhyste hemman, oförmögne och utfattige 

1) Kcnsist. rogistr. 24 aug. 1':>47, 25 Rpr. 1649, 1 aug. lö68 m. m. 



EKONOMISKT TRÅNGMÅL. 269 

bönder, som ej tillfyllest hafva förmått deras utlagor att betala" , 
2 ,693 daler o. s. v. 

Konsistorium gjorde hvad på detsamma ankom för skatter
nas riktiga indrifvande och akademiehemmanens upprätthållande. 
Så godt som årligen utsändes sensommartiden någon profe sor, 
vanligen en ränteriinspektor, stundom :flere, jämte kvestor och 
sekreteraren att på ort och ställe underrätta sig om tillståndet 
i ett helt fögderi, i någon socken eller på några enstaka hem
man, bilägga stridigheter mellan bönderne och fogdarne samt 
afgifva förslag till befordrandet af gårdarnes kultur. Uppbörds
männen , akademins egna såväl som kronans, tillhöllos att behandla 
bönderne med lämpliga maner och att taga sig till vara för 
egennytta, prejerier och hårdhet å ena sidan, efterlåtenhet och 
slarf å den andr�. Bönderne uppmanades än med mildhet än 
med hotelser om straff för de försumlige och lättjefulle att med 
flit och omsorg vårda sig om jordens skötsel, att införa odling 
af humla, lin och hampa, att bränna tjära, uthugga kvarnstenar 
och öfverhufvud tillgodogöra sig alla de fördelar hemmanen kunde 
erbjuda. 

Kunglig majestät, kammarkollegium och kansler bistodo för 
sin del så godt sig göra lät konsistorium i dess kamp mot det 
tilltagande förfallet på akademiehemmanen. I resolution af år 
1 649 förklarade regeringen, att de bönder, hvilka upptogo aka
demins ödeshernman och därför åtnjöto frihet för afgifterna till 
akademin , jämväl skulle under frihetsårens förlopp vara försko
nade för utskrifningar och extra ordinarie hjälper till kronan . 
År 1 6  7 2 tillsade kammarkollegium landshöfding Harald Oxe 
att vara konsistorium behjälplig ,,i det ena så väl som det andra" 
samt att, närhälst ograverade kronomedel upptäktes, genast till
dela dem åt professorerne såsom godtgörelse å lönen, såframt 
den allmänna landsstaten därigenom icke turberades. År 1 683 
medgaf samma kollegium, att de af konsistorium beviljade skatte
förmedlingarna skulle tillämpas jämväl i afseende å skatterna 
till kronan. 1) Och i början af 1 700-talet genomfördes å akademie
hemmanen en länge efterlängtad och under många år förberedd 
ny skattläggning, som dock, till konsistorii stora missbelåtenhet, 
inskränkte sig till den ordinarie skatten. 2) 

1) K. resol. 23 apr. 1649, kammarkolleg. skrifv. 28 1mg. 1672, 14 dec. 
1G83 m. m. 

2) K. bref t .  landsh. Creutz 1 7  okt. 1684, k.  resol. för akad. 12  okt. 1694, 
kons. prot. 25 sept. 1701 , '.?1 okt. 1 7 10, 13 juni 171� m. m. 

35 
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Men tidernas svårigheter •- de hårda och ständiga missväx
ternaJ de oafbrutna krigen och den till ytterlighet uppdrifna 
beskattningen � trotsade alla ansträngnin·gar . .  När det adertonde 
seklet grydde, hade genom de föregående årens härjningar 48 
akademiehemman om 2 7  mantal råkat i ödesmål ; 32 hemman 
om 1 6  mantal voro upptagna på skattefrihet. De hos bönderne 
innestående resterna upptogos numera - alla afskrifningar obe
räknade - till 1 7,326 daler s. m. Akademistatens ,, resterande 
löningar och fordringar, som ej kunnat utfalla," beräknades i 
början af år 1 700 till 1 7,473  och vid dess slut till 18,680 daler. 
Vid ingången af år 1 7 1 3  hade akademistatens fordringar stigit 
till 1 9 ,759 daler s. m. medan de hos akademiebönderne innestående 
resterna genom afskrifningar nedprutats till 7 ,525  daler s. m. 

Samtliga dessa fordringar blefvo aldrig honurerade. De föl
jande ofredsåren drogo öfver dem ett bredt streck. 

* * 
* 

Förutom den egna styrelsen och den egna finansförvaltnin
gen hörde till de akademiska privilegierna främst den egna 
jurisdiktionen eller domsrätten öfver alla till det akademiska 
ståndet hörande personer, från biskopen och professorerne ned 
till vaktkarlarnes konor och akademiefiskarenes drängar. 

I konstitutionerna utsades uttryckligen , att den akademiska 
rättskipningen skulle vara skild från den borgerliga såväl i 
kriminella som i civila mål, men att vid ransakningar och domar 
rikets allmänna lagar skulle följas såsom rättesnöre jämte kon
stitutionerna själfva. I 1 646 års privilegiibref preciserade detta 
sålunda, att den akademiska jurisdiktionen omfattade såväl 
civilia som criminalia inom en omkrets af sex mil från akade
mistaden och att därunder skulle lyda akademins samtliga lärare 
och tjänstemän, studenter och betjänte, handtvärkare och "alle 
avdre tillhörige" med deras hustrur, barr/ och lagstadde legohjon, 
som uti deras bröd voro. Lifssaker och majestätsbrott voro un
derkastade konungsdom, men i öfrigt skulle alla tvister, irringa.r 
och rättegångssaker, i hvilka nämda personer voro svarande, vare 
sig det gälde "slagsmål, skuldfordran, arfskifte, förpliktelser, 
skällsord, injurier eller annat sådant" ,  angifvas inför konsistorium 
för att af detta förhöras och afdömas. 

Så långt var man ense. Men i afseende å förhållandet 
mellan konsistorii tvänne instanser samt i den viktiga frågan 



JURISDICTIO A C ADEMICA. 271 

om vad och remiss till högre ort divergerade bestämningarna på 
ett anmärkningsvärdt sätt under olika tider. 

Enligt de gustavianska konstitutionerna skulle alla svårare 
tvistemål, hvilka icke kunde slitas af rektor, och mindre brottmål 
afdömas i consistorium minus, från hvilket vad kunde anföras 
hos kansler, då saken öfversteg 10 mark, när akademin utsattes 
för särskild fara eller när häftigare stridigheter, särskildt i mål 
angående religionen, utbrutit. Grofva brott, som åtföljdes af 
dödsstraff eller stympning, skulle ransakas af consistorium majus 
med biträde af slottshöfdingen och några magistratspersoner samt 
därpå i afseende å domen underställas konungen. 1) 

Enligt de karolinska konstitutionerna kunde vad anmälas 
från consistorium minus, som behandlade mindre betydande mål 
af såväl civil som kriminel och disciplinär art, till consistorium 
majus, den egentliga akademiska domstolen, när saken gä lde mer 
än 45 daler s. m., samt från eons. majus till hofrätten i mål ,  
som ·angingo mer än 100 riksdaler. Gröfre brottmål skulle, sedan 
de af konsistorium ransakats och afdömts, hänskjutas till hof
rätten och enda.st sådana mål, som "angingo akademins välfärd 
och bestånd", kunde underställas kansler, som pröfvade dem med 
biträde af ett par biskopar och medlemmar af de höga kolle
gierna. 2) - Brahes konstitutioner, hvilka tillämpades i dessa 
punkter till slutet af 1 660- eller början af 1 670-talet, öfver
ensstämde med de karolinska i afseende å de båda konsistorier
nas juridiska kompetens och rättigheten till vad från minus till 
majus, men skilde sig från dessa hufvudsakligast genom att under 
kanslers domsrätt lägga ett antal mål, hvilka enligt de karolinska 
statuterna bort lyda under hofrättens forum. Från consistorium 
majus skulle nämligen i civila må.I vad till kansler medgifvas, om 
saken öfverskred 200 daler s. m. och 10 daler erlades i vadpennin
gar. Hände sig att kansler afgjorde till honom hänskjutet mål 
under sin vistelse i Åbo, skulle han adjungera hofrättspresidenten, 
landshöfdingen och biskopen, men behandlades ärendet i Stock
holm, skulle de i konst. 1 655 omnämda bisittarene tillkallas. 
Liksom förut kunde i viktigare fall den slutliga utgången af ett 
mål nedläggas i konungens hand. 3) 

1 J Kap. I * 4-6, II � 5, III § 4 -6, IV, tertio § 7-8, VII, § 4-6. 
2

) Kap. I § 4-7, II § 5, HI § 2-4, IV tertio § 7-8, 1 1 ,  VII § 4-8. 
3) Kap. I § 4-7, II § 5-8, III § 2-9, IV tertio § 7-8, 11 .  
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Tillämpade i praktiken undergingo dessa stadganden sär
skilda förändringar och modifikationer, hvilka berodde dels på de 

· lo-kala · förhållandena dels på· olika -tolkningar . af statuternas icke 
alltid fullt tydliga detaljer. Sålunda kom under de två årtionden 
de gustavianska statuterna faktiskt tillämpades den egentliga 
härden för den akademiska rättskipningan att förläggas, icke till 
eons. minus, utan till majus. I gröfre brottmål, som gingo å 
lif och ära, åtnöjde sig konsistorium icke med att värkställa 
undersökning, utan afkunnade jämväl sitt utslag, hvarpå målet 
hänsköts till hofrätten. Om landshöfdingens och magistratsleda
möternes deltagande i dylika ärendens behandling talas icke förr 
än åren 1656--587 då de gamla statuterna rättsligt förlorat sin 
bindande kraft. 1) Ett årtionde senare stäldes, på grund af kan
slersbref af 26 april 1667, akademin under strängare kontroll 
från hofrättens sida i brottmål och kort därefter, åtminstone 
efter utfärdandet af 1 675 års kungliga konfirmationsbref å de 
akademiska privilegierna, hade hofrätten jämväl i civila mål eröfrat 
den myndighet de karolinska statuterna tillförsäkrade densamma. 
- I afseende å utsträckningen af gränserna för den akademiska 
jurisdiktionen utöfver den egentliga akademistaten kom det till 
häftiga meningsbrytningar, hvilka resulterade däri att konsistorii 
domsrätt öfvE\r biskopen med ha.ns husfolk och öfver lärarene i 
katedralskolan teoretiskt erkändes, ehuru den praktiska betydel
sen vardt ringa, hvaremot anspråken på domsrätt öfver akademie
bönderne blefvo tillbakavisade. 2) 

I sammanhang med frågan om den akademiska domsrätten 
föreskrefvo privilegierna af år 1 625, att akademin skulle uppbära 
de penningestraff och böter, som ådömdes akademiska medbor
gare såväl af konsistorium som ock utanför de sex milen af de 
vanliga domstolama, målsägandens rätt dock enligt lag oförkränkt. 
Benådades någon, hvars brott gick å lif ooh ära, med böter, 
skulle dessa likaledes tillfalla akademins fiscus. Och slutligen 
skulle akademin åtnjuta den gamla högadliga rättigheten att vara 
konung öfver sin landbo, d. v. s. att uppbära konungens sa.kören 
äfven af sina landbönder "för hvad hälst begängelse det sker 
och det anten de vid lagmans- eller häradsting eller vår konung-

1) Kons. prot. 8 dec. 1641, 6 maj 1646, 3 nov. 1647, 5 nov., !) dec. 1656, 
18-2'2 april 1657, 17 mars, 2 apr. 1658. 

2) K. P. 4 sept. 1667 , 30 juni 1670, mars-april 1678, juli 1694, 9 okt. 
1701, 8 maj 1703, 22 jan. 1709, 25 febr. 1710 m. m. ; k. resol. ang. Uppsala 
akademi 19 aug. 1607 bl. kongl. o. ka.asleri:,bref 1606-9Et 
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slige hofrätt af dömde varda". Dog en under akademins jurisdik
tion stående person utan laga arfvingar, skulle enl. 1646 års 
privilegier hälften af arfvet tillfalla fiscus ; lämnade han arfvingar, 
skulle 1 0 :  de penningen af hvad som utfördes ur staden icke 
tillfalla stadskassan , utan de närmaste släktingarna. 

Ytterligare hörde till de akademiska fri- och rä.ttigheterna, 
sådana de framträdde i privilegiibref, konstitutioner och kungliga 
försäkringar, ett antal förmåner, hvilka i hufvudsak inneburo 
befrielser från särskilda allmänna utlagor och medborgerliga 
besvär. 

I privilegiibrefvet af år 1625  utsades uttryckligen ,  att pro
fessorer, studenter och alla de hvilka tjänade akademin skulle 
förskonas för "all stadsens tunga, ålagor och besvär". Hus, gårdar, 
trädgårdar och tomter i staden skulle de åtnjuta enligt stadslag 
såsom fullsutne borgare, men utan deltagande i kommunala be
svär, såsom vakt och vård, båtsmanshåll, underhåll af vägar 
och staket m. m. Följde någon åker med tomten, skulle dock 
vanlig afgift erläggas. 

I afseende å tolkningen af förstnämda stadgande rådde 
till en början stor osäkerhet och det varade ett par årtionden, 
innan akademin kom i åtnjutande af de friheter och förmåner, 
som med stöd af samma stadgande tillmätts universitetet i Uppsala. 
Först efter upprepade ansökningar och sedan konsistorium gång 
eft.er annan protesterat mot magistratens och kronouppbördsmän
nens debiteringar lyckades det t. ex. år 1 672  att utvärka en 
kunglig resolution, som befriade professorerna från erläggande 
af mantals- och bakugnspenningar. Friheten utsträktes år 1 683 
till professorsenkor och från år 1 685 ung. ett årtionde framåt till 
alla under akademistaten hörande personer med deras familjer. 1) 

Synnerligen frikostig var den akademiska lagstiftningen mot 
studenterne. Redan år 1 635 hade Kristinas förmyndareregering 
befriat rikets studenter och djäknar från mantalspenningar, enär 
det uppgifvits, att ,,mestedels af dem lefva utaf allmosor och 
allenast kläder på kroppen och några böcker äga".  2) I konsti
tutionerna af 1 655 och 1 6 6 1  utsträktes denna frihet därhän, att 
studenterna skulle åtnjuta immunitet för alla onera publica, kon-

1) K. bref t. kammarkolleg. 31 aug. 1672, 29 mars 1683, k. resol. för Åbo 
akademi juli 1685, för Uppsala akademi 30 jan. 1686 ; konsist. prot. 3 jan., n 
maj 1694. 

2) Leinberg, Handl. rör. finska skolv. I :  ö. 
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tributioner, personella umgälder o. a. d. samt vara fullständigt 
fria från krigstjänst af hvad art och namn det vara månde. 

- Vidare skulle -de åtnjuta rätt a.tt inom sex mils afstånd från 
akademistaden arresteras allenast af akademibetjäningen, utom 
i särskildt svåra fall, att mot borgen undgå karcer för skuld 
och att genom gemensamma sammanskott grunda· en under uni
versitetsmyndigheternas uppsikt stående sjuk- och begrafnings
kassa. Genom de kyrkliga myndigheternas tillmötesgående för
unnades slutligen fattiga studenter - och betjänte - efter döden 
särskilda lättnader i begrafningsafgifterna till domkyrkan . 

Ett för sin tid karaktäristiskt privilegium, som ofta fram
kallade förvecklingar med borgerskapet, var rätten att under 
akademins jurisdiktion och försvar antaga nödigt antal handtvär
kare, hvilka ägde att arbeta för akademistatens räkning samt 
åtminstone tidtals voro skyldiga att för de förmåner de åtnjöto 
erlägga en årlig afgift till :fiscus. I 1 646 års privilegiibref fast
stäldes antalet för Uppsala akademi till fem, näml. muraremästare, 
timmerman, snickare, smed och glasmästare med gesäller och 
drängar. Men förutom dessa anträffas under Åbo akademis 
försvar, om också icke alla samtidigt, bokbindare, figurstickare 
för matematiska :figurers utskärande, väfvare, skräddare, träd
gårdsmästare och :fiskare. 1) 

Ännu icke tillfredsstälda med dessa förmåner, sökte konsi
storiales vid upprepade tillfällen att utvärka ytterligare förbätt
ringar i akademistatens vilkor. Men resultatet motsvarade icke 
förväntningarna. Så :fick konsistorium slutligen afstå från det 
under ett par decennier n ärda hoppet om privi]egium på egen 
källare, ,,där professorerne och andre af akademiemedel kunde 
till nödtorften få vin som behöfves, hälst emedan här isynner
het om våren är ondt om vin" .  2) År 1 6 67  meddelades konsi
storium visserligen tillstånd att vid allmänna landsvägar på aka
demiehemmanen och andra lägliga ställen etablera ,,krögeri och 
värdshus för de vägfarandes räkning", men vi ha icke funnit några 
bevis för att dessa inrättningar värkligen skulle kommit till stånd. a) 

i) J mfr. band I s. 548. 
2) Konsist. registratur 9 juli 1641, protok. 12 okt. 1659, 23 jan., 11 sept., 

22 okt. 1661, 9 maj 1663 m. m.  
8) Bilmark, Rist. regiae acad. s. 26 ; k .  bref t .  Herman Fleming 14 

aug. 1667. 



NYA FÖRMÅNER. INTRÅNG PÅ DE GAMLA. 275 

Och det var icke nog med att konsistorium gång efter 
annan erinrades om att de privilegier och förmåner, som förun
nats genom privilegiibrefven och konstitutionerna, borde anses 
tillräckliga för det vetenskapliga odlingsarbetets upprätthållande. 
De många och sköna privilegierna hade sina afundsmän och 
mot tåndare, hvilka icke upphörde att i dem skåda en kränk
ning af deras goda rättigheter och intressen och hvilka ofta företogo 
sig att med egen hands rätt korrigera förhållandena. Mot hofrät
ten samt borgmästare och råd anfördes gång efter annan, att 
de antastat eller groft ,, violerat" den akademiska domsrätten ; de 
senare beskyldes dessutom för att ofta ha affordrat akademiska 
medborgare personella utlagor och besvär, för hvilka de enligt 
privilegierna bort vara skyddade. Liknande beskyllningar rik
tades nu och då mot landshöfdingen och kronans befal lningshaf
vande. Om handtvärksämbetena i staden förmäldes, att de gång 
efter annan förgått sig emot akademins handtvärkare, misshandlat 
dem själfva och bemäktigat sig deras värktyg m. m. I allmän
het satte konsistorium hårdt emot hårdt och synes äfven som 
oftast ha förskaffat sig rättvisa hos kansler, till hvilken man 
var van att taga sin tillflykt i nödens stund. 



IX. 

Professorerne och den akademiska 
lärdomen. 

';(� ' r:0: � rofessurerna inom resp. fakulteter voro, såsom redan 
/ �� nämdes, från början tre i den teologiska, en i den ju-

, c.5 ridiska och den medicinska samt sex i den filoso:fiska. ·---.__ __ _. De teologiska benämdes rätt och slätt professio prima-
ria, secunda och tertia (äfven prof. locorum communium) 3amt 
voro icke allenast de främsta i afseende å rang och värdighet, 
utan jämväl de i ekonomiskt hänseende bäst stälda, hvarförn.tom 
de ofta nog bildade det sista trappsteget till biskopsstolar :nom 
riket. Filosofiska fakultetens professurer voro : en i politik och 
historia ( ethices, politices et historiarum prof .), en i logik, neta
fysik och poetik, en i vältalighet (eloqnentiae prof.), en i gre
kiska och hebräiska (lingvarum prof.) , en i matematik samt en 
i fysik och botanik. Denna stat blef fullkomligt orubbad mom 
de tre ,,högre" fakulteterna samt undergick inom :filosofiskt fa
kulteten endast ett par förändringar. År 1 650 utbröts p)esin 
från logices professuren, förenades för en tid med vältaligheten, 
men erhöll år 1 655 en egen representant, hvars uppgift främst 
gick ut på att lära ungdomen att skrifva latinsk värs. Ntr år 
] 665 professuren i fysik fjärde gången besattes, utströks bota
niken från dess officiella läroområde, men öfvertogs kort tid där
efter, utan något särskildt förordnande, af medicine profe$oren 
och odlades därefter hufvudsakligast såsom en hjälpvetensk1,p åt 
medicinen. Ansökningar om förstärkning i professionernas antal 
saknades visserligen icke, men d6 förlöpte fruktlöst, l ikso:rn ett 
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par försök att genomföra en ändamålsenligare fördelning af de 
olika läroämnena professorerne emellan 1). 

Förutom professurerna hörde till de ordinarie lärarebefatt
ningarna ända från akademins stiftelse tvänne adjunkturer inom 
filosofiska fakulteten, hvilkas innehafvare i hufvudsak ägde att 
biträda professorerne vid disputationsöfningar samt vid korrigering 
af scripta. Åfven för de öfriga fakulteternas räkning var kon
sistorium tidtals betänkt på adjunkturers inrättande, men till 
följd af ekonomiska orsaker fingo planerna gång efter annan 
förfalla. Först år 1 698 hugnades genom kunglig resolution teo
logiska fakulteten med en ordinarie adjunktur 2) ,  men på grund 
af förvecklingar, som vi kunna förbigå, blef denna tjänst besatt 
först tio år senare, då dess förste inuehafvare förseddes med 
Piikkis församling. Inom juridiska och medicinska fakulteterna 
fingos inga adjunkturer till stånd. 

Då sålunda regeringen visade sig ohågad eller oförmögen 
att bifalla till fiere nya läraretjänsters inrättande, tillgrep man, 
till en början sporadiskt, men sedermera regelbundet, utvägen 
att förstärka lärarekrafterna genom utnämning af extra ordinarie 
professorer, hvilka meddelade såväl enskild som offentlig under
visning, ofta såsom biträden åt eller ställföreträdare för skröpliga 
eller af andra göromål än de rent akademiska upptagna ordi
narie professorer. Flertalet förekom i :filosofiska fakulteten, hvar
est en del tillika innehade adjunkur och så godt som alla 
med tiden avancerade till ordinarie professur. Vid teologiska 
fakulteten anstäldes under perioden sju e. o. professorer, bland 
dem tvänne, hvilka samtidigt innehade ordinarie professur i filo
sofi.ska fakulteten. I juridiska fakulteten kunna vi räkna tvänne 
e. o. professorer, af hvilka den ene (Michael W exionius-Gyllen
stolpe) tillika var ordinarie professor i politik och historie. Inom 
medicinska fakulteten påträffas ingen e. o . professor. Väl in
gick konsistorium år 1 662 till kansler med anhållan om en 
extra medicus, till hvars afiöning stadens borgerskap utlofvat 
bidrag, men ehuru ansökningen förnyades tre år senare icke 
blott i akademins, utan jämväl i domkapitlets, hofrättens och 
magistratens namn, ledde den till intet resultat - om till följd 

1) Jmfr vidare ,,Åbo akademis förvaltning 1 640-17 1 3" kap. V. 
2) K. resol. t. grefve Wallenstedt 23 maj 1698. 

36 
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af brist på lämplig person eller af andra skäl, måste lämnas 
oafgjordt 1). 

· För deri studerande ungdomens · öfningar · i · främmande· språk 
samt i fäktkonst och dans antogos redan på 1 660-talet af kon
sistorium språk- och fäktmästare, hvilka till en början voro ute
slutande hänvisade till inkomsterna af sin praktik, men genom 
k. bref af den 22 sept. 1 684 uppfördes å akademins ordinarie 
stat. För undervisningen i sång antogs ett par gånger en recto1· 
cantus och vid periodens slut omnämnas såsom extra exercitie
mästare en ritmästare och ett par dansmästare 2) .  

Angående de åligganden , som tillkomma professorer och 
adjunkter, lämnade konstitutionerna utförliga föreskrifter, hvilka 
icke blott hänförde sig till undervisningens allmänna art, läro
metoderna och lärokurserna, utan därjämte meddelade särskilda bud 
och förmaningar angående detaljerna af lärovärksamheten. Främst 
angåfvos de gränser, inom hvilka representanterne för olika dis
cipliner borde röra sig, och de ämnen de i främsta rummet ägde 
att behandla i sina föreläsuingar, men dessutom angåfvos de för
fattare, hvilka borde följas vid undervisningen, samt det tids
mått, som till förekommande af vidlyftigheter fick egnas tolkningen 
af resp. auktorer och lärokurser. För undvikandet af kollisio
ner lärarene emellan utsattes t. o. m. de timmar af dagen, som 
föreläsarene i olika ämnen borde välja, samt de auditorier, i 
hvilka de borde meddela sin visdom. Årligen vid tiden för 
vårterminens utgång tryktes och uppspikades på intimationstaflan 
i förstugan eller "gången" den s. k. elenchus prelectionum, som 
meddelade upplysningar om resp. lärares värksamhet under det 
följande arbetsåret. 

Såsom allmän regel för undervisningen gälde, att i föreläs
ningarna inga meningar fingo föredragas, hvilka icke godkänts 
af K. M:t och de akademiska myndigheterna, samt att endast 
erkändt goda auktorer och lärometoder blefvo följda. Redan 
under akademins första tider gaf konsistorium professorerne det 

1) Fagerlund o. 'rigerstedt, Medicinens studium s. 1 5-16. 
2) Jmfr. vidare Åbo akademis förvaltning 1640-1713 kap. V. År 1665 

samtykte Per Brahe, på förslag af biskop Gezelius, till att utnämna en e. o. 
professor i tyska språket, hvilken främst ägde att undervisa söner af adeln 
samt dem h vilka utbildade sig till krigspräster och finska pastores i de liv
ländska städerna ; men någon vidare åtgärd hördes icke af. Tigerstedt, Ur 
Per Brahes brefväxling I:. 148- 149, 160--162. 



UNDERVISNINGENS ALLMÄNNA. KAR.A.KTÅB. 2W vänliga rådet "att hvar och en professor aktar sig för allting därföre, att han icke något nytt proponerar till den _ändan, att han skulle synas något mera eller bättre kunna göra än de andra, där af tvifvelsutan förargelse och osämja kan sedan förorsakas" .  År 1 645 föreskref konsistorium vidare, att utan K. M:ts och kanslers speciella befallning andra auktorer icke fingo föredragas än de i konstitutionerna uttryckligen nämda samt att ingen måtte "lasta gamla autorum gode meningar och sin egen eller någon ny autoris mening eller opinion envisligen publice defendera, utan där så hände, att något fel funnes i de gamle autoribus, sådant må man i bästa måtto uttyda och därjämte sin grundade mening di�cipulis kungöra, att de sedan måge eligera den som bättre synes om saken döma". År 1 689 tillsade kansler grefve De la Gardie professorerne att rätta sig efter en af K. M:t, med anledning af stridigheter vid Upsala akademi mellan anhängare af Aristoteles och Cartesii läror, afgifven resolution, enligt hvilken all sådan frihet inom :filosofin skulle vara förbjuden, "som i någon måtto strider emot vår kristeliga tro och lära eller det som den heliga skrift där om innehåller, såsom ej häller hvad eljest uti biblen omröres under någon filosofisk kritik lätteligen må dragas, emedan det som utöfver den kristeliga tron och lära i biblen förmäles merendels är skrifvet Guds undervärk och allmakt eller Guds folks härlighet till att visa och beteckna". I öfrigt skulle, förklarade konungen, det vara filosofin tillåtet "sanningen. med goda skäl och experimenter att utleta och styrka samt alle 10:flige vetenskaper att föröka". Dock skulle så väl docentes som discentes taga sig till vara att de bedrefvo sina studier "med en tjänlig modesti och höflighet, så att icke någon illvillighet, trätsamhet och ogrundad ensinnighet att hålla vid de gamla dogmater eller nyfikenhet att uppfinna nyheter må löpa där under samt onödige kif och förargelige ordeträtor med förbittringar emot hvar andra där af uppväxa, hvilket alldeles länder det hälsosamme uppsåt af studiernas förbättring till högsta men och fördärf och af oss ingalunda lärer tålas" 2). Och liksom professorerne skulle taga sig till vara för villfarande meningar och altför själfständiga åsigter, så skulle de 
1) Konsist. prot. 14 maj 1642, 22 januari 1645. 2) Kanslers�ekreteraren P. Schefier t. konsist. 7 maj 1689 bl. Kongl. o. kansl. bref 1606-1698 f. 187, 1624-1775 f. 174. 
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ock undvika invecklade utläggningar och subtila spekulationer, hvilka fåfängt upptogo tiden och öfverstego lärjungarnes fattnmgsför.i:någa. Så tillsades · år 1 645 professor · l\fartinus Stodius att alldeles afstå från "prolixiteter och parergis uti prelectionibus och med dem sina auditores inga] edes onerera'' 1). Klart, åskådligt och utan omsvep skulle lärdomen bibringas eleverna och så snabt som möjligt skulle kurserna föras till slut. För professorerna i filosofiska fakulteten ansågs i regeln ett år tillräckligt för kursens genomgående och på samma tid beräknade de braheska statuterna, att förste teologie professorn skulle medhinna en stor del af gamla testamentets skrifter enligt originaltexten samt dessutom hufvuddragen af den heliga historien från världens skapelse intill Kristi födelse. Åt andra teologie professorn, som läste öfver Nya testamentets skrifter och den heliga historien efter Kristus, medgafs tre år och samma tidsmått kunde i nödfall disponeras af tredje professorn, som dock i regeln borde afsluta sin kurs i dogmatik på två år. Den juridiska kursen beräknades taga två år i anspråk, den medicinska tre år 2). I enlighet med anvisningar, som gåfvos i konstitutionerna och prelektionskatalogerna, pågick undervisningen under större delen af året med kortare afbrott under julen och påsken samt ett något längre under sommaren. Statutenligt borde jullofvet, feriae natalium Ohristi, sträcka sig från Thomasdagen (21/ 1 2) till trettondagen och påsklofvet, feriae paschales, från palmsöndagen fjorton dagar framåt ; sommarferierna, feriae caniculares, skulle enligt de uppsaliensiska konstitutionerna omfatta rötmånaden eller hunddagarna (23/7-24/ s), enligt Brahes statuter tiden från PeterPa,ulsdagen (2%) till Bartholomaeidagen (2"/8) .  I värkligheten gjordes emellertid ständiga undantag, genom hvilka sommarferierna faktiskt kommo att upptaga omkr. tre månader eller därutöfver och julferierna förlängdes med ett par veckor. 3) Officielt upprätthölls fordran på årsarbetets upptagande omedelbart efter Bartholomaeidagen och såväl lärare som lärjungar erinrades regelbundet vid läseårets utgång att stämma möte i 
1) Konsist. prot. 9 okt. 1645. 
2) <;onst. carolinae cap. XIX, braheae cap. XVIII. 3) Ar 1677 försökte Gezelius d. ä. nedbringa fe1·ierna till 12 veckor om 

året, såsom Brahes statuter föreskrefvo, men konsistorium invände, att det var 
ogörligt till följd af studenternes frånvaro. Konsist. prot. 12' maj, 80 juli 1677 ; 
Lagus, Circulärbraf I :  279 1 289. 
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hörsalarna vid nämda tidpunkt. Men i regeln begynte studen
terna att infinna sig först i begynnelsen af september och där
efter plägade ytterligare några veckor förflyta, innan det lärda 
maskineriet kom i full gång. När rektor genom kursorerne och 
andra erhållit kännedom om att ett skäligt antal studenter åter 
visat sig i staden, sammankallade han, vanligen i medlet af 
september 1), studenterne genom offentligt anslag, programma, till 
allmänt möte, coetus studiosorum, som hölls i auditorium maxi
mum. Vid detta tillfälle lämnades närmare underrättelser om det 
förestående arbetet, de tillstädeskomne räknades och förmanades 
till flit och goda seder m. m. Omedelbart därefter uppspikade 
resp. föreläsare sina intimationer. I medlet af oktober, från 
1 680:talet först i början af november - således en rund tid 
efter det föreläsningarna vidtagit - värkstäldes sedermera den 
offentliga inskrifningen , inscriptio lectionum, hvarvid stud.enterne 
och särskildt de, hvilka åtnjöto understöd eller förberedde sig 
till akademiska examina, ägde att anmäla sig til l  vederbörande 
lärares föreläsningar och öfningar. I medlet af december (c. 10  
-16  dec.) upphörde arbetet fullständigt och några dagar där
efter uppspikades tillkännagifvande om akademins ,,resignation". 

Till vårterminens lärda mödor kallades den studerande ung
domen att inställa sig efter Henriksmässomarknaden (1 9/1), men 
samma orsaker, som vållat uppskofvet under höstterminen, hade 
till följd, att föreläsningarna sällan vidtogo före slutet af januari 
eller början af februari. Under påsken timade det första af
brottet, som synes statutenligt ha omfattat veckan före och 
efter påskdagen 2), .och det andra följde icke lång tid därefter 
under gångedagsveckan, då professorerna upptogos af årsexamina 
med sina kollegianter. Vissa tider fortsattes därefter kollegierna 
ett stycke in på juli 8), men i regeln synes läsningen ha afstan
nat till midsommaren, ofta omkr. 1 5  juni. Intimation om att 
akademin skul1e ,,sättias" eller ,,resigneras" uppslogs dock först i 
slutet af juni eller de första dagarna af juli och samtidigt upp
spikades elenchus prelectionum för det följande läseåret. 

1) Stnndom nämnes, att man först afvaktade ,,skutornas ankomst" till 
staden, ty med de till höstmarknaden komna båtarna (jmfr band I: 500) följde 
vanligen studenter från knstorterna och från 'verige. 

2) K. P. 10 mars 1651.  
3) K. P. 1 5  juli 1641 1 16 juli 1647, 6 juli 1667, 23 juli 1685 . 
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Föreläsningsdagarna voro desamma som i gymnasium : mån
dag, tisdag, torsdag och fredag ; onsdagar och lördagar voro för
behållna ·  åt öfriingat och konsistorii sammanträden. · I ·  a.llmänhet 
synes arbetet vidtagit kl. 8 f. m., men en och annan föreläsare 
började kl. 7 och tidtals, isynnerhet under den varmare och lju
sare årstiden, bestegs katedern redan kl . 6 ;  1) kl. 5 eller senast 
kl. 6 e. m. rådde åter stillhet i lärosalarna. - Om studenternes 
deltagande i kollegierna stadgade 1 626  års konstitutioner, att 
hvarje student skulle taga del i lingvistiska öfningar samt i 
tvänne föreläsningskurser. Konstitutionerna af 1 655 och 1 6 6 1  
gjorde deltagandet i åtminstone en teologisk kurs obligatoriskt 
för alla dem, hvilka åtnjöto eller eftersträfvade stipendium, för
beredde sig till teologisk examen eller :filosofisk grad samt ön
skade erhålla konsistorii förord till regeringen eUer högtstälda  
personer. Så noggrant som möjligt var skulle professorerna vaka 
öfver att detta iakttogs, hvarför de voro skyldiga att hos konsi
storium eller dekanus anmäla de försumlige och lättjefulla till 
bestraffning. 'fillika skulle de ha omsorg därom att studenterna 
i god tid bestämde sig för valet af lefnadsbana och att de icke 
hängåfvo sig åt flere och svårare studiikurser än som lämpade 
sig för deras förmåga, ålder och lefnadsvilkor 2). Öfver profes
sorernas större eller mindre flit med föreläsningar och annat ar
bete skulle i allmänhet rektor och dekanus hålla uppsigt, men 
vid några tillfällen, då föreläsarene antagligen låtit en större 
försumlighet komma sig till last, resolverade konsistorium, att 
kursorerne skulle uppteckna och för rektor anmäla "dem utaf 
professorerna, som uppå assignerade och bestämda stunder sig 
från akademin absentera" 3). 

Till föreläsningarna anslöto sig på det närmaste disputa
tionsöfningarna, hvilka voro dels enskilda dels offentliga.. De 
förra anstäldes Hf resp. föreläsare med åhörarene, särskildt med 
de mindre försigkomne samt med dem, hvilkas vetgirighet in
skränkte sig till en allmän bekantskap med den akademiska vis
domen. De senare delades i 1 66 1 års konstitutioner i ,,sollen
nes seu inaugurales" ,  hvilka åsyftade vinnande af lärd grad eller 
tjänst vid akademin, "ordinarii et annuae", hvilka borde hållas 
af hvarje professor för exempels skull åtminstone en gång om 

1) K. P. 25 okt. 1655, 2 maj 1660, 7 mars 1666, 3 nov. 1669 m. m. 
2) Const. carol. cap. XX, braheae cap. XIX. 
3) K. P. 29 okt. 1645, 26 sept. 1660. 
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året, men ganska allmänt för ummades, samt sådana, hvilka för
an staltades af inspectores stipendiariorum eller andra för studen
ternes, särskildt stipendiaternes, öfning i vetenskaplig stridskonst. 
Berättigade att disputera publice under eget presidium voro pro
fe sorer, adjunkter och magistrar, hvaremot alla andra ägde att 
bland fakultetens professorer utkora åt sig en preses. Lika litet 
som i föreläsningarna tilläts någon att i disputationerna fram
komma med påståenden, som stredo mot religionen och allmänt 
erkända sanningar eller hvilka kommo buller och oro åstad. 
Icke häller tilläts någon att i afhandlingen indraga satser och 
läror, som hörde till annan fakultet än den auktor själf till
hörde och inom hvilken disputationen försiggick. För undvi
kande af kalamiteter skulle därför hvarje disputation, som fram
lades till offentlig granskning, först uppvisas för dekanus, i vissa 
fall för fakulteten, för undergående af censur. Officiella dagar 
för disputationerna voro onsdagen och lördagen inom alla fakul
teter utom den teologi ska, som förfogade öfver fredagen 1). 

För de kunskaper, som inhämtades under föreläsningar och 
öfoingar, ägde studenterne och särskildt bland dem stipendia
terne att göra reda vid de offentliga årsförhören, examina anni
versaria, som föranstaltades på våren, i regeln under gångedags
veckan, och vid hvilka hvarje föreläsare var skyldig att pröfva 
sina kollegianter i närvaro af prokansler och sina kolleger inom 
fakulteten. Enligt konstitutionerna af år 1 6 2 6  skulle dessutom 
månatliga förhör, examina menstrua, anställas, meu då de om
nämnas i konsistorii protokoll endast en gång 2), får det anses 
för sannolikast att de aldrig kommo i bruk eller att de snart 
upphörde. .Äfven de årliga förhören blefvo ofta försummade i 
trots af täta förmaningar såväl till patres som cives att ställa 
sig konstitutionerna till efterrättelse. Då de dessutom hade den 
olägenhet med sig, att de för en tid afbröto undervisningens 
jämna gång, framstäldes vid särskilda tillfällen inom konsisto
rium förslag om deras upphörande, men ehuru förslaget en gång 
vann själfva prokanslers, den myndige och inflytelserike J oh. 
Gezelius d.  ä:s understöd, slutade det hvarie gång med P- tt man 
stannade r, vid gamla maneret" 3). 

1) Const. Carolinae cap. XVIII, Braheae cap. XVII. 
2) K. P. 22 febr. 1 643. 
8) K. P. 16 apr. 1663, 9 o. 16 maj, 10 okt. 1666, 24 apr. 1689, 13 apr. 1692, �2 1:1.pr. 1693 m. m. ; Tigerstedt, Ur Per Brahes brefvexling I: 144-145. 



284 PRO.i'ESSOilERNE OCH DEN AKADEM ISKA LÄRDOMEN. På grund af de insikter studenterne presterade vid disputa-. tionsöfningar och årsförhör tilldelades dem såsom belöning först offentliga st1pend.ie·r, . hvilkå ·växlade ·mellan· lQ .:.- 30· dal. s; m. · om året, samt med tiden betyg af fakulteten eller konsistorium jämte rekommendationer till tjänster inom kyrkan , skolan eller den världsliga förvaltningen . Några ämbetsexamina i egentlig mening kände konstitutionerna icke till. De enda examina, som komma i fråga förutom de redan nämda årliga kunskapsprofven, voro de, hvilka aflades för vinnande af akademisk grad och hvilka omfattade dels enskilda förhör inför fakultetens lärare dels offentliga uppvisningar : disputationer, orationer och prelektioner. Rätt att utdela graden tillkom samtliga fakulteter, men utöfvades egentligen endast af filosofiska fakulteten, som vid 2 1  promotioner före akademins upplösning tilldelade magistervärdigheten (honores magisterii philosophicos), såvidt utredas kunnat, åt inalles 370 äreborne och högvällärde herrar filosofiekandidater (plurimum reverendi, clarissimi atqve doctissimi domini). 1) Inom juridiska fakult6ten torde promotioner icke förekommit oftare än åren 1 650, då Michael W exionius och Johan Gartzius, samt 1 660, då Olaus W exionius mottogo juris doktors värdigheten .  Något oftare utdelades på grund af  K.  M:ts och kanslers utnämning teologie doktors värdigheten åt teologie professorer, meu osäkert är, huruvida den rätt till utdelande af licentiatoch kandidatgrad, som konstitutionerna af 1 655 (cap. XVII) och 1 6 6 1  (cap. XVI) :medgåfvo teologiska fakulteten , någonsin blef utöfvad. I medicinska fakulteten förekom veterligen ingen promotion under hela tidehvarfvet. Såsom promotor i filosofiska fakulteten fungerade i enlighet med 1626  års konstitutioner dekanus intill slutet af 1 650:talet, men därefter ambulerade, jämlikt konst. af 1 65 5  och 166 1 ,  uppdraget i tur och ordning bland fakultetens ledamöter. In0m teologiska och juridiska. fakulteterna förrättades promotionen af prokansler vid de tillfällen , då fakulteten icke förfogade öfver någon doktor bland sina ledamöter. 2) 
* * * 

1) Renvall, Filosofie magistrar 1643 - 1827. 
2) Kongl. bref 16 maj 1650, kons. prot. 8 dec. 1659, 12 apr., 9 maj, 7 juni 1660, 30 maj, 12 juni 1661, G apr., 21 juni, 8 nov. 1 665, 1 1  juni 1666 ; Tengström, Chronolog. förteckn. s. 1 1 9- 12'.:S m. m. 
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Om betydelsen af det odlingsarbete, som utfördes vid Åbo 
akademi under den period vår skildring omfattar, kan endast en 
mening råda. Under ett krigiskt tidehvarf, då folkets krafter 
spändes till det yttersta för bevarandet af rikets politiska stor
het och då svåra missväxter år efter annan sköflade frukterna 
af hårda mödor och idog sträfvan; var Åbo akademi vår bild
n ings bästa värn och fäste, den härd, vid hvilken Finlands lärda 
och äfven dess vittra odling njöt frid och hägn medan tidens 
stormar rasade utanför. Här vid världens nordligaste högskola 
utfördes ett stilla och allvarligt arbete i den mänskliga odlin
gens tjänst, ett ihärdigt och pröfvande arbete, som icke öfver
raskade genom resultatens glans eller mångfald, men hvars fruk
ter framträdde i en stigande allmän bildning samt ett stegradt 
intresse för själens odling och för lifvets högsta frågor. Här 
samlade sig, såsom Per Brahe förutsagt, ,, de bekvämaste subjecta 
utaf åtskillige orter till bokeliga konster och annat ärligt lef
verne". Här danades ett släkte af präster och civile tjänstemän, 
hvi]ket i insikter öfverträffade den föregående tidens och hvilket 
i regeln med bättre kraft och större sedligt allvar gick att fylJa 
de växlande uppgifter, som pä olika banor mötte den forne stu
denten efter afskedet från katedern och hörsalarna. 

Men huru högt vi än skatta den uppgift Åbo akademi, 
"florentissimum Athenamm Aboense", hade sig förelagd och den 
befruktande invärkan hon utöfvade på Finlands kulturella ut
veckling, få vi icke bilda oss en altför hög föreställning om 
halten och värdet af den vetenskapliga produktion, som vid 
henne såg dagen. Den period, som föregick stora ofreden, var i 
många hänseenden en nydaningstid, utmärkt genom många goda 
ansatser, men ock bel, äftadt med uppenbara brister och svag
heter. 

Granska vi närmare de vetenskapliga prestationerna, sådana 
de framträda i mängden af dissertationer och akademiska till
fällighetsskrifter, finna vi nämligen, a.tt de i allmänhet präglas 
af brist på själfständighet och originalitet. Väl saknas icke 
arbeten , hvilka utmärkas af kritisk kärpa och själfständig om
dömeskraft och af hvilka ett och annat gjorde sin författare be
kant utanför hemlandets gränser. Andra finnas, hvilka röja en 
omfattande lärdom och stundom en rent af häpnadsväckande för
trogenhet med de mest skilda kunskapsgrenar. Men det all
männa intrycket är och förblir, att den vetenskapliga produk
tionen och således äfven den vetenskapliga undervisningen - för 
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286 PROFESSORERNE OCH DEN A K A DEMIS�A LÄRDOMEN. hvilken den förra var dels ett uttryck dels ett underlag - till största del bestod i ett mekaniskt upprepande af länge kända · sanningar · eller villfarelser, i · ett flitigt, men · osjälfständigt kompilerande af meningar, som uttalats af antikens läromästare, eller af teser och läror, som framstälts af epigonerna under medeltiden och af den luterska teologins målsmän under reformationens tidigare skeden. Hågen för och kärleken till vetenskaplig forskning förefunnos nog ; på arbetande krafter rådde häller icke brist och bland professorerne funnos några, hvilka kunnat intaga ett hedrande rum vid högskolor med större rykte och med större anspråk på lärarekapacitet. Men forskningsmetoderna voro i hög grad bristfälliga och den traditionella vördnaden för ett stort vetenskapligt namn värkade hämmande på forskningens frihet. Då därtill kom, att de litterära förbindelserna och det vetenskapliga utbytet med det öfriga Europa voro svaga och tillgången till behöflig litteratur i regeln var knapp, kunde det inträffa, att man på vissa områden, inom hvilka nyligen märkliga upptäkter blifvit gjorda och nya epokgörande teorier framstäl<l.a, ännu lefde i föreställningar och åskådningar, hvilka längesedan öfvergifvits af utlandets lärde. Särskildt framträda dessa svagheter inom de exakta disciplinerna : matematiken och naturvetenskaperna, hvilka ännu vid denna tid voro forskningens stjufbarn och hvilkas utveckling reglerades och hämmades alt efter som hänsynen till andra vetenskapers och särskildt den allrådande teologins intressesfärer kräfde det. Såsom representanter för matematiken anträffa vi Simon Kexlerus (t 1 669), Petrus Laurbecchius (t 1 705), Johannes Flachsenius (t 1 708), Magnus Steen (t 1 69 7) och Lars Tamme-linus (t 1 733), af hvilka Laurbecchius och Tammelinus slutade sin bana såsom biskopar, Flachsenius såsom primarius theologiae professor. Efter sin tids måttstock berömliga och dugande män , hvilka utgåfvo läroböcker, kompendier och dissertationer i aritmetik, geometri, trigonometri, astronomi och kosmografi, kunde dock ingen bland dem gifva större flykt åt sitt ämne. Man höjde sig under deras ledning, anmärker en författare, knapt till den ståndpunkt, hvartill matematiken bragts af de gam.le ; man citerade af äldre arbeten knapt andra än Euklides' Elementa och åtnöjde sig hufvudsakligast med etymologiska. förklaringar, indelningar och definitioner af begreppen. Inom astronomin ha.de man visserligen gjort bekantskap m�d Copernici lära, men f&nn 



NATURV ETENSKA PE UNA. 287 den kättersk och omfattade fortfarande den gamla geocentriska åskådningen . I afseende å Copernicus delade väl mången den uppfattning, som uttalades af Flachsenius, att hans teori icke kunde anses nog värdig för kristna människor, ty i afseende å Guds värk var en gudomlig utsaga mer värd än alla människoförnufts skarp innighet 1). Likaså stod man tillbaka inom fysiken, hvilken betraktades som en blandning af naturlära och filosofi.. Dess studium grundade sig hufvudsakligast på filosofiskt-dogmatiska spekulationer och endast i ringa mån på observation af naturföreteelserna. I allmänhet var ämnet be1äftadt med misstänkliga omständigheter 

Namnteckningar af professorerne Simon Kexle1·us, Petrus Hahn och Elias Tillandz. och en. och annan forskare, hvilken djärfdes blicka något djupare in bakom naturens dolda förlåt, häjdades i sin ifver af den vetenskapliga slentrianens påpas liga väktare. När år 1 678 magister, sedermera eloqventiae professor Daniel Achrelius påbörjade utgifvandet af sina "Contemplationes mundi" ,  hvilka. äfven innehöllo fysikaliska betraktelser, möttes han af protester från en del konsistorii ledamöter, hvilka ville förhindra arbetets fortsättande, "eftersom en del däruti repugnerar aliis saniornm philosophomm dogmatibus, han ock därjämte införer nova principia och mer sådant, som synes fac. phil. vara emot och skäligt att 
1) Slotte, Matematikens och fysikens studium vid Åbo universitet s. 1 -34 ; Jmfr vidare Dahlbo, Uppränning till m11.t�matikens historia i Finland. 
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corrigera". Då sålunda tidsandan afgjordt låg emot empirisk 
. forskning, var det icke att undra öfver, om professorerna i fysik 

- Georg . Alanus (t 1 f f64 ss. teolog. prof.), Abraham · Thauvo
nius (t 1679 ss. biskop i Viborg) , Andreas Thnronius (t 1 665), 
Andreas Petrams (t 1 694 ss. f. d. teol. prof.) och Petrus Hahn 
(t 1 7 1 8) -· icke mäktade att höja "studium physicum" till nå
gon högre nivå. ,,I mekaniken och optiken kom man icke ut
öfver det som var bekant från äldre tider1 medan de öfriga 
branscherna af fysiken voro så godt som okända" ,  yttrar den 
förf. vi nyss citerat. Om de framsteg fysiken gjort genom Kepp
ler, Galilei, Newton m. fl. hade ma.n en högst ytlig kännedom 
eller ock lefde man i ljuf okunnighet om desamma 1) .  

För n aturalhistorien hade vid statens uppgörande någon 
särskild representant icke medgifvits, utan företräddes dess stu
dium af physices professorerne, hvilka i sina opera omnia lika 
ofta behandlade frågor från biologins och den organiska naturens 
område som spörsmål af fysikalisk art. Åfven förekom det att 
l ärare inom andra discipliner biträdde unga naturforskare vid 
deras arbeten eller själfva, den akademiska monopolandan till 
trots, inläto sig på naturhistoriska utläggningar. Så ventilera
des år 1656 under juris professor M. W exionii presidium en gra
dual-afhandling om växtriket ; på 1690:talet presiderade poeseos 
professor Ruden vid granskningen af ett par afhandlingar med 
ämnen ur djurens värld och under åren 1 678-1 682 publicerade 
eloqventiae professor Achrelius sina redan nämda "Contemplatio
nes", hvilka innehöllo rätt anmärkningsvärda uttalanden om den 
organiska naturen . Från 1670:talet öfvertogs botanikens stu
dium af medicine professorerna, bland hvilka Elias Tillandz ut
gaf ett par för sin tid värdefulla floristiska arbeten. Natural
historien saknade sålunda icke sina odlare och vänner, och med
gifvas bör, att några prestationer inom dess gebit buro spär af 
skarpsinne och god iakttagelseförmåga. Men i det hela taget 
hämmades alla märkligare framsteg genom förvända metoder och 
blind auktoritetstro. I stället för att undersöka och iakttaga 
själfva naturen, studerade man med förkärlek naturföremålen så
dana de förekommo i folktron och litteraturen, den klassiska 
såväl som den modärna. Det på empirisk forskning grundade 

1) Slotte s. 1 ,  jmfr vidare s. 34-60 samt Hjelt, Naturalhistorians stu
dium s. 26 m. m. 



l\l J.;DTCINEN.  289 

studiet af enskilda företeelser i den organiska naturen fick van
ligen vika för allmänna betraktelser och skolastiskt-spekulativa 
reflektioner öfver lifvets och naturens lagar, hvarvid man ängs
ligt aktade sig för att rubba en uppfattn ing, som stöddes af ett 
vördadt vetenskapligt namn eller accepterats af den kyrkliga 
dogmtron 1). 

Med den naturvetenskapliga forskningen sammanhängde på 
det närmaste den medicinska. Intet ovanligt var nämligen, att 
författare, hvilka behandlade företeelserna inom naturen - eller 
rättare lagarna för desamma - därjämt� inläto sig på frågor 
från medicinens, fysiologins och anatomins gebit. Däremot var 
den vetenskapliga produktivitet, som förekom inom medicinska 
fakulteten ytterst obetydlig, liksom ock antalet medicine stude
rande vanligen mycket ringa 2) .  Af de fem medicineprofessorerne 
- Erik Achrelius (t 1670), Elias Tillandz (t 1 693), Lars Braun 
(1 693-98, t 1 7 30), Nils Wallerius (t 1 704) och Petter Hielm 
(t 1 7 1 5) - publicerade den förste och den siste under sin vistelse 
i Åbo intet enda akademiskt opus och äfven de öfriga egnade 
sig tämligen odeladt åt praktisk värksamhet. Största ryktbarhet 
bland dem alla förvärfvade sig Tillandz, hvilken utöfvade en 
omfattande läkarepraktik och dessutom inlade stora förtjänster 
om läkarekonsten genom inrättandet af en botanisk trädgård och 
ett eget laboratorium för medikament äfvensom genom det ini
tiat iv han tog till öppnandet af ett sjukhus för spetälske i Kup
pis . Stort uppseende väkte han, då han år 1 686 utförde den 
första af de tvä före stora ofreden i vårt land företagna 
obduktionerna på människolik - en högtidlig akt, till hvars öf
vervarande rector magni:ficus i ett latinskt program inbjudit ve
tenskapens idkare, gynnare och vänner emot en entree af 1 
� S. m. 8) 

1) Jmfr Hjelt, Naturalhistorians studium s. 1 - 50. 
2) År 1680 anmälde prof. Tillandz, att han icke erhållit några åhörare till sina föreläsningar. År 1693 gjo1·des an liknande anmälan af prof. Braun, hvarför konsistorium uppdrog åt nationsinspektorerne att inom sina resp. nationer eligera och föreslå något kapabelt subjectum, som ville slå sig på medicinens studium mot erhållande af akademiskt stipendium. Ett "extractum registrum auditorum", uppgjordt d. 5 nov. 1689, upptager dock för medicinska fakulteten 16 namn. Kons. prot. 18 f'ebr. 1680, 1 1  okt. 1693, registr. 1 600-99. 
8) Fagerlund o. Tigerstedt, Medicinens studium s. 13-63 ; jmfr Hjelt a. a., F. J. Rabbe, Elias Tillandz i Finlands minnesvärda män, samt detta arbete band I s. 2(33 -264. 
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Vända vi oss från de matematisk-naturvetenskapliga stu
. d�erna till öfriga discipliner, finna vi den minsta lifaktigheten 
inom juridiska . fakulteten. "  Visserligen . ha.de man vid · a.kadem.ins 

Professor Johan Stiernhöök. Autotypi efter oljeporträtt 
i Universitetets juridiska auditorium. 

stiftelse haft lyckan att se fakultetens enda lärostol besatt med 
den redan då berömde Johan Olofsson Dalecarlus (adl. Stiernhöök , 
t 1 6 75 ss. tit. hofråd), hvars år 1672 trykta arbete "om svear-



JU RlDLKEN. nes och götarnes gamla rätt" blef af grundläggande betydelse för den nordiska rättshistorien. Men Stiernhöök kallades inom kort till andra värf och lämnade universitetet år 1 64 7.  Efter honom följde några rätt dugande män : Michael Olsson Wexionius (adlad Gyldenstolpe, tillika politices et historiarum professor, 
t 1 6 70 ss. hofrättsa.ssessor), om hvilken det hette på hans graf, att han i hög grad bidragit till att dana den utmärkta ämbetsmannagenerationen under Carl XI, vidare hans bror Olaus W exionius (t 1671 ), Axel Kempe (tidigare politices et historiarum prof., t 1682), Erik Falander (adl. Tigerstedt, tidigare lingvarum prof., t 1 6 70 ss. hofrättsassessor) samt Mathias Swederus (t 1 72 l )a Men ingen bland dem kan tillmätas någon större betydelse såsom odlare af rättsvetenskapen. De föreläsningar de höllo och de disputationer de utgåfvo till den studerande ungdomens tjänst behandlade hufvudsakligast spörsmål af rätts- och moralfilosofi.sk art. Etiken och naturrätten proklamerades såsom hufvudvetenskap medan de exempel, som nu och då togos från rättslifvet, hufvudsakligast afsågo att belysa nämda discipliners innerliga samband med den positiva rätten. De mästare jurisprofessorerne och deras icke altför talrika lärjungar följde voro Aristoteles, Pufendorf, Hobbes och främst Hugo Grotius, hvilken sistnämde en längre tid var bosatt i Sverige och genom den personliga beröringen haft tillfälle att inom riket ytterligare befästa sitt rykte såsom rättsvetenskaplig auktoritet. ,,Ex ductu Hugo Grotii" föreläste Gyldenstolpe öfver Aristoteles' etik samt komponerade siua afhandl ingar ,,de prudentia" ,  ,,de temperantia" och andra mänskliga dygder. Efter Grotius modellerade Kempe sina disputationer ,,de bello" ,  ,,de caussa exemplari" ,  ,,de summo bono" etc. och samma mästares tankar - jämte Pufendorfs och Hobbes' - genomgingo de tio små disputationer, som utgåfvos af Mathia s  Swed rus, den siste juris professorn före stora ofreden 1). Det etiska momentet var likaledes det centrala i historieundervisningen . Historien var eu hjälpvetenskap, ur hvilkm politices et historiarum professor eller, såsom han äfven nämdes, ethices, politices et ·historiarum professor hämtade vissa lärdomar för ett dygdigt lif samt exempel till belysande af de politiska vetenskapernas system. Historieprofessorns föreläsningar upptogo, såvidt man numera af de få bevarade programmen kan sluta , 

2) Liljenstrand, J nridikens studium s. 9-4::?. 
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hufvudsakligast kommentarie.r öfver Grotius, Pufendorf m. fl. 
lärare . i statsrätt, vidare utläggningar öfver etik och naturrätt, 

Professo1· Michael Wexionius-Gyld.enstolpe. Autotypi efter 
pennteckning i Kongl. biblioteket i Stockholm. 

men mycket litet historia. Och när föreläsaren någon gång, mest 
i privata föreläsningar, öfvergick till behandling af människo
slägtets framfarna öden , stannade han väl merendels i de antika 



HISTORIEN. 

eröfrarefolkens rika bataljhistoria. Den vetenskapliga produk
tion, som utöfvades af historieprofessorerne - Michael W exio
nius, Axel Kempe, Samuel Gyldenstolpe (t 1 6 92 såsom f. d. 
häradshöfding) , Anders 'Wanochius (t 1 700 såsom teolog. prof.) 

Magister, sedermera professor och biskop Daniel Juslenius. Autotypi efter porträtt i Borgå domkapitel. 
och Johan Munster (t 1 7 14) - eller tillkom under deras au
spicier, måste under sådana förhållanden i främsta rummet om
fatta de moraliska och etiskt-politiska grundbegreppen samt först 
i andra rummet historien. Bland den ringa mängd af histori
ska alster den akademiska litteraturen före stora ofreden har att 
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erbjuda förtjäna knapt fiere än trenne arbeten att numera upp
märksammas, nämligen professor Michael W exionii "Epitome 
descriptionis · Sveciae, Gothiae, Fenningiae et su bjectarum pro
vinciarum",  trykt i Åbo 1 650, Daniel Juslenii (t 1 752 såsom 
biskop i Skara) år 1 700 under Monsters presidium för vinnandet 
af magistergrad utgifna "Aboa vetus et nova" - båda geogra
fiskt-etnografiska arbeten med historiska uppgifter och utlägg
ningar samt i det föregående af oss citerade - äfvensom teolo
gie professorn Petrus Bångs (t 1 696 såsom biskop i Viborg) 
kyrkohistoriska värk "Priscorum Sveogothorum ecclesia seu hi
storia ecclesiastica de priscis Sveo-gothicae terrae colonis", ut
gifvet under åren 1 673- 1 675  i 2 1  akademiska dissertationer. 

Granska vi närmare metoden och andan såväl i dessa den 
historiskt-politiskt-geografiska forskningens chefs-d'oeuvre som 
ock i andra historiska småstycken af mer eller mindre efemär 
art, finna vi, att de alla präglas af tvänne karaktäristiska drag : 
tillgifvenheten för hembygden jämte sträfvanden att med åsido
sättande af ämnen ur den utländska historien behandla inhemska 
motiv samt den på en gång naivt kritiklösa och storartade be
undran, som egnades rikets politiska maktställning. I Åbo -
liksom i Uppsala - drömde historikerna om en längesedan för
fluten storhetstid, en föregångare till den närvarande tiden , un
der hvilken den skandinaviska norden , Finland inbegripet, intog 
en dominerande ställning bland Europas stater, var, såsom 
redan J ordanes uppgifvit, "vagina gentium et officina populo
rum". Vanliga historiska bevis för en dylik periods tillvaro 
hade man inga, men man trodde sig finna ett rikt historiskt 
källmaterial i den ljudlikhet, som förekom mellan en mängd ord 
i de nordiska samt de klassiska och orientaliska folkens språk. 
Vidare ansåg man sig fullt berättigad att lyssna till sagans och 
mytens underbart frästande skildringar ur det förfl.utnas natt 
och slutligen tillgrep man fantasi och vanlig logisk slutlednings
konst till att fylla de luckor i bevisningen språket och sången 
lämnade. Sälunda blef det möjligt att genomtränga Nordens 
historia intill tidernas första morgongryning, då kort efter synda
floden :finnarne - enligt somligas förmenande ett semitiskt enligt 
andras ett indoeuropeiskt folkslag - tågade mot Norden under an
förande af Noaks son Magog, slogo sig ned i sitt närvarande 
hemland och grundade ett mäktigt rike, styrdt af visa och kri
giska konungar, hvilka förde sina segrande vapen öfver Finskt. 
viken och ÖaMrsjön. 
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Sitt mest pregnanta uttryck fann detta kritiklösa, af 
storhetsdrömmar mättade historiserande i Bångs nämda arbete, 
som på 484 sidor gifver en till sitt syftemål lika allvarlig 
som till innehållet konstruerad framställning af den sveogo
tiska kyrkans historia från Adam till Ansgarius. Med förnuf
tet och den heliga skrift såsom källor samt tidens skolastiska 
logik såsom skyddsvapen mot de klentrogne skildrar Bång full
komligt obesväradt, huru allas vår stamfar Adam i egen person 
inveg och inspekterade den kristna kyrkan i Sverige, huru efter 
syndafloden, som dränkte de första sveogoterne, en ny stam in
vandrade under Magog och dennes son Getharus, huru bland 
andra notabiliteter aposteln Paulus gjorde en tripp till Norden 
o. s. v. En egendomlig slump fogade, att samma år som Hi
storia ecclesiastica. afslutades i Åbo, utkom i Uppsala första delen 
af ett sekulararbete, som tä:flade med, för att icke säga öfver
träffade, Bångs arbete i dårskap, snille och missledd patriotism 
- Olof Rudbecks af en hänförd samtid beundrade, men af ef
tervärldens kritik söndersmulade "Atlanti.ca" 1). 

Bland lärarene i teoretisk filosofi, logices et metaphysices 
professorerne ,  intogs utan någon gensägelse främsta rummet af 
den mångsidige och snillrike, redan i blomman af sin ålder bort
rykte Andreas Thuronius (t 1 665, tillika professor i fysik), åt 
hvilken det vitsord en gång gafs i konsistorium, att han ,,kan 
förestå hvad profession det vore uti facultate philosophica" 2). I 
likhet med :flertalet af samtida filosofer anslöt han sig till den 
melanchtonska skolasticismen, som han utvecklade vidare i tvänne 
stora arbeten : ett metafysiskt kompendium samt en lärobok i 
logik. Båda dessa arbeten, hvilka utgåfvos i den för tiden 
öfliga dissertationsformen, buro vitne om en omfattande beläsen
het samt ett ovanligt skarpsinne, men de utmärktes till:ka af 
spetsfundiga hårklyfverier och subtila abstraktioner, hvilka måste 
förefalla en senare tid likaså gagnlösa som öfverdrifna. De be
traktades emellertid, såsom en författare uttrycker sig, ,,såsom 
själfva vishetens orakelsvar" samt utöfvade ett stort inflytande 
på den filosofiska forskningen så väl i Åbo som vid de sven
ska universiteten. De förskaffade ock Thuronius af en främ-

1) J mfr vidare Schybergson, Historiens studium s. 10-32, och Råbergh, 
Teologins historia s. 63-71 .  

2) Konsist. prot. 20 sept. 1665. 



296 PROFESSORERNE OCH DEN A.KADE.MISKA. LÅ RDOMEN. 

mande kritiker de smickrande epiteten ,,sidus patrioo" (fäder
neslandets stjärna) och ,,Fennis splendens corona" (finnars ly
sande krona). I Thuronii · anda undervisades · och bearbetades 
den teoretiska filosofin vidare af · hans efterföljare : Jakob Flach
senius (t 1 696 ss. teol. prof.), hvilken utgaf ett ,,collegium lo
gicum" på mer än ettusen sidor, Simon Tolpo (t 1 7 1 1 ss. teol. 
prof.), hvilken ifrigt bekämpade den cartesianska filosofins insteg 
vid universitetet, samt Johan Rungius (t 1 704 ss. superinten
dent i Narva) och Gabriel Juslenius (t 1 724 ss. teol. prof.). 
Thuronii läror och definitioner gingo likaledes igen i de logiska 
och metafysiska partierna af biskop J oh. Gezelius d. ä:s omfat
tande ,,Encyclopaedia synoptica" äfvensom i filosofiska dissertationer 
utgifna under presidium af Michael �Wexionius-Gyldenstolpe, Axel 
Kempe, Anders W anochius m. fl. lärare i andra fack 1). 

Namnteckningar af professor Petrus Bång och magister 
Daniel Juslenius. 

En synnerligen mångsidig värksamhet utöfvade de trenne 
professorerna i döda språk : eloqventiae, poeseos och lingvarum 
professorerna. I mycket vidsträkt mått begagnade de sig af den 
rättighet, som konsistorium är 1 645 tilldelade eloqventiae och 
lingvarum professorerna : att röra sig på den filosofiska fakulte
tens hela område (,,vagari per universam philosophiam" 2). Dels 
förmedlade och bekräftade del genom sina lingvistiska supposi
tioner de lysande upptäkter den historiska vetenskapen gjorde 
inom en dittills okänd forn tidsvärld ; dels åter behandlade de i di
sputationer och föreläsningar ämnen ur moralens och rättsfiloso
fins område och någon gång hände, såsom redan blifvit nämdt, 

1) L. Hammarsköld, Hist. anteckn. rör. det philosophiska studium i 
Sverige s. 58-81 ; Tengström, Chronolog. förteckn. s. 112-1 14, 144-146, 167 
-169 m. m. 

2) Konsist. prot. 28 juni 1645. 
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att de själfva utarbetade eller med sitt presidium understödde 
afhandlingar i fysik, botanik och zoologi. Men i främsta rum
met ordnade de sin lärarevärksamhet och sin vetenskapliga pro
duktion så att de betjänade den teologiska fakulteten. Följden 
af detta vagerande blef, såsom I. A. Heikel framhåller, att språk
studierna "underkastades samma torra, formalistiska och bundna 
behandling, som kännetecknade den ortodoxa teologin, den nyare 
tidens skolasticism" .  Såväl den profant-klassiska som den heliga 

Namnteckningar af professorerna Andreas Thuronius och 
Daniel Achrelius. 

litteraturen inordnades under ett schema af retoriskt-logiska. di
stinktioner, som afsåg att hindra hvarje urspårning från de en 
gång för alla faststälda banor, i hvilka språkforskningen borde 
röra sig. Och särskildt hade filologerna att akta sig för hvarje 
tolkning, som kunde leda till heresi, ty - såsom seklets stora läro
mästare Enevald Svenonius uttryckte sig i ett arbete, kalladt 
"Det tillfångatagna förnuftet eller fastmer Ofningsskola för det 
mänskliga förnuftets fångande",  - profana ämnen skulle njutas med 
måtta, så att de ur dem hämtade lärorna icke stredo mot skrif
ten, mot kyrkan, mot sundt förnuft, mot samvetet och mot an
ständigheten. 

Särskildt hade denna förmaning sin betydelse för lingvarum 
professorerne, hvilkas rad öppnades af den för sina kabbalistiska 
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funderingar misstänkte Martinus Stodius (1640-54, t 1 676) .  
Dem ålåg det att tolka jordens älsta och mest vördnadsvärda 
språk, de språk, på hvilka den Heliga skrift blifvit upptecknad 
efter den Helige andes diktamen. Viktigast bland dessa var 
hebräiskan, Guds och englarnes idiom, som talades i det jordi
ska paradiset och som äfven skulle talas i det himmelska. I 
andra rummet kom dotterspråket grekiskan, som i regeln stude
rades i Nya testamentets dialekter. Till den språkliga forsknin
gen anslöto sig filologiskt-antikvariska utredningar af i Skriften 
omtalade företeelser och begrepp. Under ett okritiskt tidehvarf, 
som medgaf de vidunderligaste teorier och antaganden, ledde 
dessa till upptagandet af de mest växlande ämnen, af hvilka en 
del måste synas vår tid rent af löjliga. Så ventilerades under 
Simon Paulinus' (t 1691 )  inseende undersökningar om det ur
sprungliga språket, under David Lunds (t 1 7 29 ss. biskop i 
W exiö) presidium dissertationer om paradiset, om arkens fönster, 
om judarnes vakthus, under Isaac Pijlmans (t 1 707  ss. eloqv. 
prof.) presidium om Nebukadnezars förvandling, om öfversteprä
stens mantel, om saltstoden och om det himmelska språket, un
der Abraham Alani (t 1 7 20 ss. teol. prof.) presidium om judar
nes kläder i öknen, om Gog och Magog, om Ziporas blodbrud
gumme m. m. 

Näst den Hel. skrifts grundspråk följde i rang och värde 
romarspråket, som redan i skolan fått sig anvisadt ett så viktigt 
n1m i undervisningen. Det representerades af eloqventiae pro
fessorn, som enligt konstitutionerna ägde att undervisa i retorik 
såväl teoretiskt enligt Aristoteles, Cicero och andra stormästare 
som praktiskt genom flitiga tal- och skriföfningar, samt poeseos 
professorn, hvilken skulle, med största möjliga anslutning till 
Virgilius, Horatius och andra förnäma skalder, lära ungdomen 
att skrifva latinsk värs. 

Bland de åtta eloqventiae professorer, som förekommo före 
stora ofreden , har Heikel stält i främsta planet Martinus Milto
paeus (t 1 6 7 9) och Daniel Achrelius (t 1692) ,  af hvilka den 
förre utgaf ett för tiden synnerligen omfattande och lärorikt 
retoriskt arbete, kalladt "Institutiones oratoriae" ,  samt en "Synop
sis grammaticae latinae" ,  den senare publicerade tvänne hand
böcker i retorik, hvilka röja vissa försök att frigöra sig från 
den vanliga schematiska framställningen , hvarförutom han gjorde 
sig förtjänt af att hafva " infört ett öfver det formelt retoriska 
betraktelsesättet gående reelt, studium af de romerska. författa-
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rene". Ofriga professorer i ämnet voro Johannes Terserus d. y. 
(t 1 649) broder till biskopen och illa känd såväl för sin försum
lighet som för sina äktenskapshistorier, Samuel Hartman (t 1 653), 

Professorn och kyrkoherden i Åbo stads svenska församling 
Torsten Ruden. Fototypi efter litografi i Kongl. 

biblioteket i Stockholm. 

tidigare rektor i katedralskolan , Enevald Svenonius ( 1 654-60), 
hvilken skar sina främsta lagrar inom teologiska fakulteten, 

• 
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Christiern Alander (t 1 704), Isaac Pijlman (t 1 707) samt Is
rael Nesselius (1 707-1 7 1 6 , t 1 7 3 9) .  Poeseos professorerna 
voro Ericus ·Justander (t · 1 667); hvars· oäkta börd väkte betänk
ligheter bland kollegerne i konsistorium, Petter Laurbecchius, 
hvilken tidigare innehaft e. o. professur i matematik, föreläste 
en tid "vissa partes in jure" vid sidan af poesin samt genom
gick . alla teologie professurerna, David Lund (1 688-9 1),  Tor
sten Ruden (1 692 - 1 706) samt Anders Prysz (1 706-46). Värk
sammast på sin post var måhända Ruden , hvilken framträdde 
såsom lycklig skald både på latinska och svenska språket, ut
talade för sin tid djärfva tankar om skaldekonstens frigörande 
från den teologiska tidsandans förmynderskap , nitälskade för ett 
rent svenskt skriftspråk samt behandlade i ett antal disputatio
ner ämnen ur mytologin och fornkunskapen, icke blott den klas
siska, utan ock den nordiska. I likhet med sina tvänne före
gångare Lund och Laurbecchius var han under några år kyrko
herde i Åbo. 1) 

Komma vi så sist till teologin, hvilken såsom vetenskaper
nas vetenskap tronade högt öfver alt annat mänskligt vetande. 
Hon gaf den egentliga prägeln åt de akademiska studierna, för
fogade öfver öfriga vetenskaper såsom hjälp- och vasalldiscipli
ner samt fastslog tid efter annan gränserna för forskningens 
frihet. I främsta rummet - ehuru äfven andra faktorer med
värkat - var det hänsynen till de teologiska intressena, som 
betingat akademins grundläggning, och om dessa intressen äfven 
med tiden förlorade något af sin aktualitet, fortforo de dock 
ännu vid periodens slut att beherska alla andra. I rang och 
värde stodo teologie professorerna högst inom den akademiska 
senaten, liksom de ock i ekonomiskt hänseende voro de bäst be
tryggade, hvarför det icke var att undra öfver, om de teologiska 
professurerna utgjorde målet för öfriga universitetslärares mer 
eller mindre öppet uttalade ä:flan och trånad. 

Och liksom de profana vetenskaperna lydigt ordnade sig 
under den teologiska forskningen, så beherskades åter denna från 
universitetets stiftelse af en särskild riktning, som plägat kallas 
ortodoxi eller ortodoxism. Denna, som hade sin härd vid de 
protestantiska universiteten i Tyskland, främst Wittenberg, gick 
ut på att i minsta detalj fastslå den lutherska kyrkans tro och 

1) Heikel, Filologins studium s. 32-1 18 ;1 Tengström, Chronolog. för
teckn. m. m. 
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lära, att värna denna mot alla tvifvel och angrepp samt att 
konstatera den a priori antagna falskheten i hvarje annan reli
giös åskådning. Teologin blef sålunda hufvudsakligast dogmatik ; 
kyrkohistorien kultiverades i högst ringa mån - dess enda värk
liga frukt var Bångs redan citerade Historia ecclesiastica ; exe
gesen hade nog sina idkare, men den förlorade sig, såsom Rå
bergh uttrycker sig, "i de enskilda bibelspråken utan att öppna 
ögat för den gudomliga uppenbarelsens inre sammanhang och 
skriftens hela lifsåskådning". 1) Grunden för den teologiska forsk
ningen var naturligtvis den Heliga skrift, men vid sidan häraf 
hyste ortodoxin blind vördnad för den i bekännelseskrifterna och 
senast i Liber concordiae faststälda teologiska traditionen och de 
evangeliska koryf eerna i reformationens hemland. Denna aukto
ritetstro - till sin art i allo lik den katolska -- försvårade 
eller omöjliggjorde all själfständig vetenskaplig värksamhet, för
dömde såsom förmätenhet och lögn alla "noviteter" såväl på det 
teologiska som andra läroområden samt förledde ortodoxins bä
rare till en hatfull stridslystnad och inbilsk själftillräcklighet, 
som kastat en slagskugga öfver riktningens onekliga förtjänster 
och öfver dess anhängares ärliga sträfvan att på sitt sätt bi
draga till Guds rikes fullkomnande på jorden. 

Såsom banbrytare för den ortodoxa riktningen vid Åbo 
akademi kan man betrakta professorerne Sveno Wigelius (t 1 653  
ss. kyrkoh.) och Nils Nycopensis (t 1664 ss. biskop i Viborg), 
af hvilka den förre utgaf en ,,anglographia" med 50 teser om 
englarna. Hos båda var det för riktningen utmärkande speku
lativa, systematiserande draget det förherskande, medan åter den 
andra hufvudegenskapen, den ortodoxa polemiken, ännu i mindre 
grad framträdde. Denna åter erhöll sin förnämsta och ryktba
raste representant i småländingen Enevald Svenonius, tidigare 
omnämd såsom kyrkoherde i Åbo, hvilken på grund af sin stora 
auktoritet i dogmfrägor såväl som genom sin sega och hätska 
kamp mot annorlunda tänkande i hemland.et och utlandet en 
tid kom att framstå såsom den lutherska statskyrkans storinkvi
sitor, rikets teologiska denunciator ex professo .  

Genom grundliga studier, bedrifna vid inalles 24 universi
tet, förberedd till det akademiska lärarekallet, utvecklade Sveno
nius såsom professor först i vältalighet och sedermera (1 660-

1) Råbergh, Teologins historia s. 18. 
39 
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1 687) i teologi en lärdom och produktivitet, som t. o. m. under 
detta polyhistorernes tidehvarf måste slå enhvar med häpnad 
och beundran. I 300 disputationer med teologiskt, - filologiskt 
och filosofiskt innehåll samt därtill i 2 ,497 predikningar förde 
han ett oafbrutet utrotningskrig mot alt och alla, som enligt 
hans tanke afveko från den Heliga skrift. Omdömets skärpa, 
stilens och tankegångens klarhet, kunskapernas mångfald och för
utom alt detta ett ärligt sträfvande efter sanning i lif och lära 
gåfvo styrka åt hans ord samt väkte förtroende till hans person. 
Men med de stora förtjänsterna parade sig stora fel : personlig 
fåfänga, egensinnigt rätthafveri samt en stundom brutal hänsyns
löshet mot olika tänkande. I sitt mest förtjänstfulla arbete 
"Synopsis theologica" ,  ur hvilket tidens prästgenerationer insöpo 
sitt dogmatiska vetande, uttalade han öfver andra kristna kyrko
samfund det allmänna omdöme, att de saknade de rätta kän
netecknen för en sann Kristi kyrka. I andra afhandlingar 
förliknade han Rom vid Babylon och påfven vid den af Petrus 
(I. v.) omnämda babyloniska skökan ; i kalvinismen och syn
kretismen såg han ,,en horisk kristendom" och dess anhängare 
ansåg han icke ens värda att kallas lutheranernas bröder, ty, 
förmenade han, "huru kunna väl de vara våra bröder, som h .  
o. h .  vanhälga vår broders och Herres Jesu Kristi testamente" ?  
Den enda sanna läran fanns i den lutherska kyrkan : "likasom 
Kristus hängde emellan tvänne röfvare, så :finnes i kyrkan 
den rena jungfruliga läran mellan tvänne ytterligheter, å ena 
sidan puritanismen, å den andra synkretismen ; den förra är en 
son af öfvertron, den senare en fader till ateismen." 1) 

Kring Svenonius och hans stränga ortodoxi fylkade sig en 
rad af samtida och efterföljande teologer af andra och tredje 
rang, såsom Georgius Alanu , Petrus Bång, Jakob och Johannes 
Flachsenius, Andreas Petraeus, Anders W anochius, Anders Hassel
qvist m. fl. Knappast någon - biskop Terserus endast undanta
gen - vågade öppet motsäga honom i dogmatiska ting och i 
alla hufvudstycken rådde fullständig endräkt inom teologiska 
fakulteten. Men om ock alla i teorin stälde sig på en mer 
eller mindre strängt ortodox ståndpunkt, gafs det dock - och 
i synnerhet mot periodens slut - dem, hvilka sträfvade att 
emancipera sig från ortodoxismens ensidigt spekulativa och pole
miska anda, från dess kalla dogmtro och torra formalism och 

1) Råbergh, a. a. s. 37-59. 
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hvilka fordrade, att kyrkans män skulle i högre grad vinnlägga 
sig om att framkalla ett varmare kristligt lefverne. Tron 
på bekännelseskrifternas sanning var för dem icke nog ; i for
men borde ett lefvande innehåll ingjutas, ty kristendomen 
skulle icke vara endast en munnens bekännelse, utan tränga 
till hjärtan och njurar samt uppenbara sig i lif och gärning. 

Till denna riktning, hvilken blifvit kallad den bibliskt-prak
tiska, har man med större eller mindre skäl hänfört trenne af 
akademins prokanslerer, hvilka tillika värkade såsom den stude
rande ungdomens läromästare, näml. Eskil Petrams och de båda 
Gezelierna, äfvensom teologie professorerne Abraham Thauvonius, 
Nils Tunander (t 1 679), Petrus Laurbecchius, Johan Rungius (t ss. 
superintendent i Narva 1 704) samt David Lund. Den förstnämde 
utgaf, förutom ett antal dissertationer i tidens maner, exegetiska 
och homiletiska utläggningar af de kyrkliga perikoperna, om 
hvilka Råbergh intygar, att ,,de utöfvat ett djupt inflytande på 
predikovärksamheten inom den finska kyrkan och där grundat 
en homiletisk sed, som fortärft sig till senaste tider". Gezelius 
d. ä. utgaf likaledes till teologiestuderandenes och prästerskapets 
tjänst homiletiska utläggningar öfver böndagstexterna äfvensom 
ett s. k. breviarium, som meddelade en sammanfattning af det 
dogmatiska, etiska och praktiskt teologiska vetande en prästkan
didat vid denna tid ansågs behöfva. I synnerhet det sistnämda 
arbetet bar vitne om förf:s personliga fromhet och hans önskan 
att rikta sina lärjungars blickar från teologiska spekulationer på 
den praktiska tillämpningen af Kristi lära. Den yngre Gezelius 
egnade sig likaledes åt förbättrandet af tidens predikokonst, 
hvarvid han särskildt sträfvade att befria predikningarna fråll 
mängden af för åhörarene obegripliga dogmatiska utläggningar 
a la Enevald Svenonius samt vinnlade sig särskildt om att höja 
och befordra studiet af den Heliga skrifts grundspråk. Det senare 
målet nåddes främst genom det under den äldre Gezelius påbör
jade och af den yngre fortsatta s. k. gezelianska bibelvärket, 
hvaraf nya testamentet utkom i tryck under åren 1 7 1 1  - 1 7 1 3, 
det gamla först åren 1724-1728. 

En särskild ståndpunkt i teologiska frågor intogo professorn, 
sedermera biskopen Johannes Terserus samt adjunkten Isak Laur
becchius, om hvilkas afvikande meninger vi få tillfälle att tala 
i ett annat sammanhang. 1) 1) Jmfr. vidare Råbergh, Teologins historia ; Tengström, Gezelius d. ä:s och d. y:s minne m. m. 

->----
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Studenterne. 

1 f/. li�� �1 är en månad _efter akademins sollonna inauguration den 
, c första mönstrmgen af studenterne ägde rum, visste pedel-
'1 C/ lerne, som hade räkningen sig anförtrodd, att förmäla, 
-;==-; 1 att endast 44 studenter infunnit sig samt att af dem 

hälften ännu skulle ,,till sina socknar förresa" .  Ånnu under 
de första höstmånaderna gick det trögt med tillväxten, men i 
november kunde konsistorium med glädje konstatera, att r

1
nume

rus dagligen syntes blifva större" 1). Under följande vårtermin 
ökades tillflödet med sådan fart, att vid det första rektorsårets 
utgång, enligt ett ännu bevaradt register till den år 1827 för
störda äldre universitetsmatrikeln, 249 studenter inskrifvits i 
akademins ,, albus". Under de följande åren af 1 640-talet imma
trikulerades, enligt samma källa, årligen i medeltal 6 1  studenter, 
under 1650-talet 60, under 1 660-talet 65, under 1 670-talet 79 ,  
under 1680-talet 83 samt under 1690-talet 85 studenter eller 
inalles under ären 1 640-1 699 4,52 1 studenter. Under de första 
åren af det stora nordiska kriget höll sig siffran ännu vid 80 a 
90 om äret, men nedgick sedan småningom, så att under rekto
ratsåret 1 7 10 accessionen utgjorde allenast 23,  1 7 1 1  39,  1 7 12 
52.  Inalles inskrefvos under de 13  krigsår, som föregingo aka
demins upplösning, 733  studenter, således ett för tidens förhållan
den synnerligen stort antal, hvilket åtm. till någon del finner 
sin förklaring i den studenterne medgifna, alltid högt skattade 
friheten från krigstjänst. 2) 1) Konsist. prot. 17 aug., 18 nov. 1640. 

2) Lagus, Åbo akademis studentmatrikel I s. VI-VII. Faktiskt torde antalet inskrifne studenter varit något större än som ofvan angifvits, emedan matrikeln sannolikt icko alltid skC:-ttes med fullkomlig noggrannhet. 



ANTAL OCH FYSIONOMI. 

Till sin allmänna fysionomi erbjöd korpsen af studenter 
samma prägel, som vi tidigare funnit utmärka gymnasiets och 
katedralskolans ynglingaskara. Det vida öfvervägande antalet 
af dem, som fylde bänkarna i det gamla skolhuset, utgjordes af 
bondestudenter, hvilka med sönerne till präster och borgare täf
lade om de lärda mödornas pris. Men vid sidan af dessa yng
lingar utan anor och med själftagna tillnamn - hvilka enligt 
tidens sed ändades med det grekiska -ander eller det romer
ska -us, - ius och -ensis - påträffa vi ett icke så ringa antal repre
sentanter för Finlands och Sveriges adel. Så inskrefvos under 
det första rektorsåret vid akademin medlemmar af ätterna Fleming, 
Horn , Stålhandske och Jägerhorn och under följande år inför
des i matrikeln representanter för ätterna Kurck, Stiernkors, 
Tavast, Lilliehöök, Bonde, Creutz, Sparre, Forbes, Mellin, Sabel
hjärta, Baranoff, Falkenberg, Carpelan, J ordan, Qvanten, m. m. 
I lärdomens annaler lämnade de unga ädlingarna, hvilka bland 
andra förmåner åtnjöto frihet från afläggande af den statutenliga 
studentexamen inför :filosofiska fakultetens dekanus, dock knapt 
andra spår efter sig än sina lysande ättenamn, som prydde sidorna 
i nationernas matriklar. Efter en kort studiitid, hvarunder 
mången till följd af sin ungdom ännu stod under ledning af 
en åtföljande preceptor eller mentor, öfvergingo de vanligen till 
den militära banan eller inträdde i de centrala ämbetsvärken, 
öfverlåtande platserna på parnassen åt sina plebejiska medkolle
gianter. Många funnos, hvilka endast till namnet hörde stu
dentkorpsen till. 

Spörjer man efter de vid akademin inskrifne studenternas 
hemorter, öfverraskas man af att finna, hurusom under de första 
tiderna en ovanligt stor del af studentkorpsen utgjordes af yng
lingar frän svenska sidan, de flesta från Småland , Värmland och 
Östergötland. Något år synes kontingenten af nyinskrifne sven
skar, sävidt utredas kunnat, t. o. m. varit större än af finnar 1). 
Så upptager den af Lagus restaurerade universitetsmatrikeln 
bland 1 87 under det första rektoratsäret inskrifna 7 1  svenskar 
(mest värmländingar och småländingar) mot 93  finnar (och 23 , hvil-
kas hemort icke angifves), under läseåret 1 64 1  39 kända svenskar 

1) Ang. den i några arbeten för�kommande missuppfattningen , att d� 
svenska studenterne under akademins första tider skulle utgjort flertalet, 
se min uppsats ,,Åbo akademis förvaltning" i Sv. Lit. Sällsk. Förh. o. 
Upps. XIII s. 209-210. 



STUDE-NTERNE. 

mot 32 finnar (och en utan angifven hemort), år 1 642 20 sven
skar mot 27  finnar (och 4 u. a. h.) , år 1643 43 svenskar mot 
37 finnar (och 10 u. a. h.) o. s. v. · Denna starka tillströmning 
af svenska element berodde dels på lättheten för ynglingar från 
de svenska kustsocknarna att med köpmansskutor, som besökte 
Finland, göra öfverfarten till Åbo, hvarest lefnadskostnaderna 
ansågos billigare än i Uppsala, dels på hoppet att vid det unga 
universitetet gynnas med bättre stipendier samt, med förord till 
akademiska och andra lägenheter, dels och icke minst därpå 
att isynnerhet inom den första uppsättningen af professorer de 
flesta voro till börden svenskar. Mot seklets slut hade visser
ligen relationen mellan svenskar och finnar märkbart förändrats, 
så att de förra befunno sig afgjordt i minoriteten, men ännu 
hände det årligen att ett eller ett par tiotal alumner från rikets 
hufvudland styrde kosan till Åbo för att lyssna till de finska 
muserna. 1) Enligt ännu bevarade nationsmatriklar - hvilka 
dock såsom senare upprättade icke få anses för fullständiga -
inskrefvos under åren 1 640 - 1 7 1 3  följande antal studerande i 
tvänne af de svenska nationerna : den småländska och den sveo
gotiska. Småländska Sveogotiska nationen. nationen. 

Rektorsåren 1640- 49 53 34 

" 50- 59 40 1 6  

" 60- 69 49 20 

" 70- 79 98 25 

" 80- 89 84 36 

" 90- 99 86 18  

" 1700-17 1 3  53 8 

" 1640- 1 7 1 3  -462 -- 157  

Bland de  infödde studenterne utgjordes, såsom man kunde 
vänta sig, största procenten af ynglingar från Åbo och Björne
borgs län ; därnäst i ordningen torde följt österbottningarne, 
ett eller ett par tiotal om året, samt nyländingarne och tavastlän
dingarne. Från östra Finland, Viborgs och Nyslotts län, var 
tillflödet under de första årtiondena ringa, men ökades under 

1) Så inskrefvos, enligt Lagus, under rektorsåret 1685 åtm. 24, år 1690 åtm. 35, år 1695 åtm. 14 svenskar i akademins mat1ikel. 
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årens lopp, så att detsamma mot seklets slut i det närmaste 
kunde mäta sig med accessionerna från andra landskap. Att 
noggrant angifva tillströmningen från olika landsdelar låter 
numera icke göra sig och faller häller icke inom vår uppgift, 
men för jämförelses skull må följande siffror anföras, hvilka 
utvisa antalet studenter, som införts i de enda ännu bevarade 
finska nationsmatriklar från denna tid, den borealiska, den sata
kundensiskai, den österbottniska och den viborgska studentna
tionens : 1) 

Åren 1640-1713 i Borealiska, Satakunta, Öster
bottniska och Viborgska nationernas 

matriklar införda studenter. 

-

I 
Rektorsåren i Boreal. I Satak. Österb. Viborg. : 

I 

I 
1 640 - 49 I 55 6 1  7 1  1 3  

50- 59 47  44 79  25 

60- 69 I 37  74  57  40 

70- 79 I 36 87 7 1  85 

80-- 89 
I 

39 71  99 83 

90 - 99 
I 

38 82 1 12 90 

1 700- 1 7 1 3  I 59 90 98 1 25 

Summa I 3 1 1  I 509 587 461  

Såsom af det föregående framgår, voro studenterne från 
akademins första tider fördelade efter hemorten på särskilda af-

1) Matriklarna förvaras, i likhet med de två svenska nationernas, i univ. 
biblioteket. Do begynna visserligen med årtalet 1640, men ha blifvit upp
rättade först senare, hvarför de på långt när icke kunna anses för kom
pletta. Anmärkas må, att till den borealiska nationen hänfördes studenter 
från de norr om Aura å belägna socknarna inom Egentliga Finland äfven
som från Åland, Korpo och Nagu skärgårdssocknar. Till viborgska natio
nen hänfördes förutom ,,savolaxare" ,,karelare'' och ,,viborgare" äfven alnm
ner från Ingermanland, Estland och Livland. Ang. matriklarna se närmare 
Lagus, Studentmatrikel I s. XVI följ.  
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delningar eller, såsom de vid denna tid kallades, "nationer" eller 
,,landskap". Deras tillkomst grundade sig på ett konsistoriibe
slut af år 1 643, hvari det hette, · att emedan studenterne befun
nits vara försumlige i sina studier och mycket oregelbundet be
söka de offentliga föreläsningarna, skulle vissa inspectores förord
nas , ,öfver hvart landskap, hvilka sedan skola tillse, hvad de, 
som den inspectori om betrodde äro, hafva för händer". Mot slu
tet af året hade frågan om nationsindelningen avancerat så långt, 
att nio professorer utnämdes att ,, esomoftast gifva akt uppå sine 
ombetrodde landskapers studiosos, hvad de hafva för händer och 
huru de sig i sina studier förhålla". De landskap eller grup
per af studenter, hvilka vid denna första nationsindelning stäldes 
under resp. professorers inseende, voro följande : l :o  aboenses, 
2:o västgötar och värmländingar, 3:o västmanländingar och dal� 
karlar, 4:o uppländingar, östgötar och helsingar, 5 :o småländin
gar, 6:o norr- och söderfinnar, 7 :o nerikingar, 8:o åländingar, 
nyländingar och österbottningar, 9:o sörmländingar. 1) 

Denna första fördelning af studenterne på sex svenska och 
tre finska ,,landskap'\ hvardera under sin inspektor, undergick 
under följande årtionden upprepade förändringar dels därigenom 
att nya nationer tillkommo, dels sålunda att studenterne inom 
de gamla grupperades på annat sätt. Så stäldes år 1 65 3  
nyländingarne under särskild inspektor samtidigt som väst
götarne förenades med småländingarne, nerikingarne med värm
ländingarll e äfvensom aboenses med söder- och norrfinnarne samt 
satakundensarene. År 1 658 erhöllo österbottningarne och smålän
dingarne, år 1 67 9  stockholmarene, år 1680 tayasterne och år 1 693  
angermanni rätt att bilda egna nationer under särskilda inspek
torer. År 1 665 utnämdes inspektorer för tolf nationsförenin
gar (1 :o austrofiunar, nyländingar, karelare och ingermanländin
gar ; 2:o småländingar, kalmarboar, öländingar, gotländingar, hal
ländingar, skåningar och blekingar ; 3 :o västmanländingar, dal
karlar och västerbottningar ; 4:o öst- och västgötar med väster
bottningar ; 5:o uppländingar och gestrikare ; 6:o nerikingar och 
värmländingar med dalkarlar ; 7 :o stockholmare och sörmländin
gar ; 8:o österbottningar ;  9:o nordfinnar ; 10:o austrofinnar och 
aboenses ; 1 1 :o satakundensare ; 1 2 :o åländingar och tavaster) ; 
år 1679  för elfva. I början af 1 700 :talet synas följande na-

1) Kons. prot. 2i febr., 22 nov. 1 643. 
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tioner haft egna inspektorer : aboenses, australes, boreales, ny
landi (måhända i förening med föregående), ostrobotni, satacun
denses, tavasti, viburgi, smolaudi, ostrogothi samt vermelandi 
och angermanni 1) . 

Någon närmare sammanslutning mellan nationerna förekom 
icke och var icke häller medgifven, enär den ansågs medföra 
vådor för den akademiska administrationen. Dock saknades icke 
tillfällen, vid hvilka studenterne konsistorium ovetande eller i 
strid med dess uttryckliga förbud samlades till allmänna möten 
för att diskutera någon fråga för dagen eller för att inlägga en 
samfäld protest mot någon a.f konsistorium vidtagen åtgärd. Så 
hände sig år 1 658, då konsistorium och landshöfdingen med an
ledning af förefallna oordningar skredo till åtgärder, hvilka anså
gos kränkande för studenterne, att desse höllo hemliga samman
komster, åtminstone en gång vid Tavasttullen, samt fattade re
solutioner, som inlevererades till konsistorium. Tillställningen 
hade till följd, att den förmodade ledaren straffades med relega
tio in perpetuum och öfriga deltagare i demonstrationen fäldes 
till böter. 2) 

Om inspektorerne för landskapen har det redan nämts 
(s. 26 1), att de utsågos af consistorium academicum, och företogs 
utnämningen, på ett par undantag när, utan föregående utta
lande från studenternes sida. Till deras åligganden hörde, så
som redan sades, att hålla uppsigt öfver st,udenternes flit och 
lefnadsvandel, hvarför de skulle ett par gånger under terminen 
hålla mönstring med sina pupiller, underrätta sig om deras för
hållanden så i ett som i annat afseende, utdela goda råd, var
ningar och näpst, utjämna förekommande stridigheter, upprätta 
förteckningar öfver nationens medlemmar o. s. v. Genom en kung
lig förordning af den 1 9  dec. 1 696 förpliktades de att årligen 
vid nyårstiden inleverera till kansler en förteckning öfver de stu
denter, ,,som uti hvar fakultet mest signalera sig genom idke
sam studering och ett dygdigt comportement". Vidare ägde in
spektorerne att fungera såsom ett slags medlare mellan konsisto-

1) Konsist prot. 16 nov. 16!'i3, 24 nov. 1668, 11 okt. 1665, 1 okt., 8 nov. 
1679, 16 apr. 1680, 11 okt 1693, 25-30 nov. 1700 m. m. Jmfr. vidare Lagus, 
Åbo akademis studentmatrikel I s. XI-XV ; Granfelt, Västf. afdeln. hist. 
s. 9-11 ; Snellman, Pohjal. osak. historia I s. 37-38. 

2) Ignatius, Eräs yliopistolaismeteli Tnrussa 1600:luvulla (Kirj .  kuu
kauslehti 1867). 

40 
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rium och studenterne, framföra det förras bud och befallningar 
samt såvidt i de_ras förmåga stod befordra de senares intressen 
och önskningsmål. Och slutligen skulle de vaka öfver att natio
nens kassa eller fiscus icke användes på oriktigt sätt, att äldre 
studenter icke maltraiterade de yngre, att fattiga studenter blefvo 
nödtorftigt hulpna samt efter döden ärligt begrafvade. 1) 

En god hjälp vid sina plikters uppfyllande hade inspekto
rerne i landskapets ,, älste" eller ,,seniores", hvilka omnämnas 
första gången år 1 6 53.  2) Desse utsågos till växlande antal 
bland nationen s i insikter och ålder mest avancerade medlemmar 
samt ägde i allmänhet att vårda sig om nationens ekonomiska 
angelägenheter. Bland dem framträdde särskildt kuratorn -
äfven kallad ,,prooses" eller endast , ,senior" - hvilken väl i 
regeln var den till akademiska tjänsteår älste inom seniorernes 
kollegium och förordnades än af inspektor än af konsistorium 3). 
Enligt de statuter, som år 1645 uppgjordBs för Smålands nation 
vid Uppsala universitet och som äfven följdes af samma nation 
i Åbo, skulle denne senior eller kurator hafva vård om natio
nens kass9, och matrikel, med inspektors bifall sammankalla 
seniores eller hela nationen till rådplägningar och möten 7 fungera 
såsom custos vid den s. k. depositionsakten, anmäla inför inspek
tor förseelser ibland studenterne, öfvervaka yngre studenters kol
legiibesök samt vid behof handleda dem i deras studier och 
lämna dem erforderlig handräckning, om de utsattes för något 
slag af trakasserier m. m. 2) 

Troligt är, att vid de möten , som på inspektors eller seni
orernes tillskyndan höllos, oftast i inspektors hus, literära och 
intellektuella sysselsättningar i form af disputationer öfver teolo
giska och filosofiska teser icke voro främmande. Men i främsta 
rummet torde de disciplinära angelägenheterna tagit uppmärk
samheten i anspråk och jämte dem frågor af ekonomisk art. Så
som redan de älsta konsistoriiprotokollen upplysa, disponerade 

1) Jmfr. S nellman a. a. I: 39-40 o. 56-63 samt min uppsats Åbo akademis förvaltn. i Sv. Lit. Sällsk. Förhand!. o. Upps. XIII: 1 58-159. 1) Konsist. prot. 7 dec. 1653. Granfelt uppgifver (a. a. s. 22), utan att nämna källan, årtalet 1649. •� Snellman I s. 46-47, Granfelt s. 24-26. 4) Afskrif't af dessa statuter ingår i småländska nationens matrikel i univ. biblioteket. I svensk öfversättning meddelas statuterna i J. G. W. Palmbergs 11Smålands i Upsala studerande nr..tions historia" s. �-
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resp. nationer öfver en kassa eller fiscus, som hopbragts inom 
landskapet genom frivilliga bidrag och med tiden genom offici
ella afgifter (inskrifningsafgifter, afgift ,,pro felici reditu", för 
lycklig återkomst, böter m. m.). Hvad som sålunda inflöt använ
des till understöd åt fattiga studenter, till uppköp af böcker 
för utlåning, till hyra för nationens bänkrum i kyrkan , till he
dersskänker åt inspektor samt - i trots af upprepade förbud -
till mer eller mindre stormande , ,convivia" på Simolas, Merthens 
eller någon annan gouterad krogvärds källare. 

Frågan om nationskassans användning torde i likhet med 
andra afdelningsangelägenheter ha i hufvudsak hvilat på natio
nens seniores och kurator under inspektors öfveruppsikt. Men 
mot slutet af sjuttonde seklet finna vi redan antydningar om 
att ett visst inflytande medgafs jämväl nationens öfriga med 
fulla akademiska medborgarerättigheter utrustade ledamöter, de 
s. k. juniores, om hvilka det blifvit sagdt, att de utgjorde natio
nern as kärnfolk, som studerade, drack öl, slogdes och pinade 
novitierna. Däremot saknades hvarje spår till inflytande hos de 
sistnämde, landskapens yngsta alumner, hvilka intogo en nästan 
rättslös ställning, för hvilka ,,studentens lyckliga dagar" till en 
första början utgjorde ett enda martyrskap, en oafbruten följd af 
förödmjukelser och lidanden. 

När en från skolan utdimitterad eller genom privat under
visning förberedd yngling anmälde sig hos rector magnificus, 
hänvisade denne honom till filosofiska fakultetens dekanus för 
undergående af mogenhetsexamen. Aflopp denna lyckligt, blef 
nykomlingen öfverantvardad åt den s. k. depositor, en af kon
sistorium bland magistrarne eller de äldre studenterne utsedd 
förtroendeman, hvilken ägde att afsluta. det af dekanus påbör
jade snilleprofvet med en s. k. deposition. Denna akt, hvilken 
borde . äga rum på universitetet och i dekani presence, var ur
sprungligen af symbolisk natur samt åsyftade att genom vissa 
ceremonier befria den unge studenten från laster och svagheter, 
hvilka icke tillätos vidlåda ,,ljusets riddarvakt", men urartade 
ganska tidigt till en likaså narraktig som motbjudande och för 
den unge recipienten plågsam tortyr. 

Efter den emancipation från djuriska lidelser, hvaraf depositio
nen skulle vara en sinnebild, följde den s. k. novitie- eller penaltiden, 
som vanligen torde fortgått tvänne terminer. Under denna tid voro 
novitierna stälda under uppsigt af äld.re kamrater, hvilka borde in
viga dem i akademiska hemligheter samt genom goda forma-
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ningar och eget föredöme inympa i dem :flit och andra dygder. 
I många fall var denna uppsigt både nyttig och nödvändig, 
sym�erligen som :flera ynglingar inskref vos - vid akademin .vid en 
mycket tidig ålder, men i ännu fl.ere fall artade sig detta de 
äldre kamraternes förmynderskap eller penalism till ett olidligt och 
brutalt tvång på de unga studenterne. Vid hot af straff voro 
desse ålagda att icke blott underkasta sig akademins disciplins
och studiireglementen, utan ock att som tjänande bröder, ett 
slags famuli , gå de äldre kamraterne tillhanda. De skulle un
der novitietiden gå torftigt klädda ; i kyrkan, i akademin m. fl.. 
ställen skulle de afstå de bästa platserna åt sina äldre kamra
ter, i ord och åthäfvor visa dem tillbörlig vördna d samt, när 
desse fordrade det, utföra för deras och nationens räkning hvarje
handa vaktmästare- och tjänaresysslor. Vidare skulle de visa 
sin erkänsla för de lärdomar de mottagit eller komme att mottaga 
genom att ett par gånger med ymnig traktering förlusta sina 
förmyndare, om de ock därigenom tvungos att gifva ut sin enda 
fyrk eller sätta sin sista skjorta i pant. Det första dryckes
laget, det s. k. kornutölet eller cornutaria, hölls omedelbart efter 
depositionen, det andra ett halft år senare och det sista, det 
s. k. absolutionsölet, vid novitietidens utgång. Det gick vid alla 
dessa konvivie.r hett till under sköldarna ;  ölet och mumman 
:flöto i strömmar, sinnet hetsades upp och när gästerna icke 
pröfvade sin styrka på hvarandra, :fingo de uppassande värdarna 
tjäna som objekt för deras munvighet och kraftproduktioner. 

I ännu högre grad än själfva depositionsakten gåfvo de 
under novitietiden begångna excesserna anledning till ingripanden 
från universitetsmyndigheternas sida. Tid efter annan ålades 
seniores och juniores att skonsamt umgås med sina yngre kam
rater, att icke tillfoga dem kroppslig skada eller öfver höf
van taga deras tid i anspråk. De för mången novitie ruine
rande kornut- och absolutionsölen förklarades otillåtliga och del
tagarens i dryckesgillena straffades tidt och ofta med böter, ka.r
cer och relegation. Men det visade sig omöjligt för konsistorium 
i Åbo, liksom i Uppsala och Lund, att genom reglementen stäfja 
och moderera missbruken så länge själfva bruket erkändes och 
tolererades. Depositionen och penalismen med deras vackra syf
ten i teorin och brutala öfvergrepp i praktiken hade nämligen 
sin rot och sin näring i en rå och för ceremoniväsen böjd tids
anda samt kommo med åren att utgöra en altför integrerande 
del af det akademiska samfundslifvet för att kunna häjdas an-
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norlunda än genom utomordentliga medel. Slutligen tillgrepos 
äfven dessa, när Carl XI i kungörelse af den 1 1  november 169 1 
förklarade ,, depositions- och penalväsendet" vid rikets samtliga 
universitet för framtiden afskaffadt och de unga studenterna be
rättigades att omedelbart efter statutenligt aflagd mogenhets
examen åtnjuta fulla akademiska rättigheter, ,, så att ej häller 
någon besynnerlig och för detta vanlig ritus initiationis eller 
absolutionis skattas här till nödig och mycket mindre något 
gästebud och drickesmål tillåtas måtte" .  I skrifvelse af den 1 5  
dec. s .  å. till consistorium academicum i Åbo tillfogade kansler, 
grefve Gustaf Adolf De la Gardie, att ingen framdeles skulle få 
kallas penal eller ,, vara förbunden med kläd bonaden att visa 
någon åtskilnad ifrån de äldre studerande personer eller dem 
såsom penal tjäna och uppvakta" . 1) Följden af detta stränga påbud 
synes visserligen ha varit, att depositionsakten värkligen upphörde 
- åtminstone nämnes den icke vidare - men penalismen fort-
lefde tämligen oförändrad intill universitetets upplösning. 2) 

Om studenternes ekonomiska förhållanden betyga talrika 
uppgifter, att desamma icke voro bättre än de flesta djäknars. 
Samma kamp mot nöd och brist, hvilken börjats i katedralsko
lan och gymnasium, fortsattes vid akademin , hvarför alla utvä
gar måste tillgripas för det nödiga underhållets anskaffande. Åt 
de flitigaste och mera avancerade kunde konsistorium utdela 
inalles 48 stipendier, fördelade på tre klasser, och för särskildt 
begåfvade ynglingars räkning förekom på akademins stat ett 
mindre anslag, de s. k. pecuniae diligentiorum, hvilka dock van
ligen användes till andra ändamål. I landets kyrkor uppburos 
på stora fester och böndagar kollekter för obemedlade studen
ters utrikesresor 3), hvarjämte, såsom nyss nämdes, från natio
nernas kassor mindre understöd utdelades, när stor nöd var å 

1) Konunga- o. kanslersbref. 2) I Uppsala förekommo depositionerna ännu år 1716. Om dem och penalismen se vidare Fontell - Dahlström, Consistorii Acad. Aboensis äldre protokoll I-III, Elmgren, Litteraturbladet 1852 s. 366-68, Granfelt s. 27-38, Snellman I kap. Il-IV samt för de svenska universiteten Annerstedt, Upsala univ. hist. I: 380�384, 387-388 ; Weibull, Lunds universitets hist. I: 1 29 samt resp. nationshistoriker. af Lewenhaupt (Upplands nation), Eneström och Swederus (Westmanlands-Dala), �lmberg (Smålands), Warburg (Göteborgs), Lind (Wärmlands), Gustafsson (Gotlands), Åberg (Stockholms), Scheele (GestrikeHelsinge) m. m. 
3) Åbo Tidn. 1792 N:o 15; Lagus, Circulärbref I:  73, 89, 93, 140, 183, 365. 
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färde. Åt de yngsta studenterne gaf ännu djäknegången i de 
vid skil�mässan från skolan utdelade socknarne Cnpro vale") ännu 
en första hjälp, och troligt är, att mången student äfven senare 
betjänade sig af den gamla seden att vandra ostiatim. 1) Likale
des fortforo de musikaliskt begåfvade inom studentkorpsen att 
på skoldjäknarnes maner förlusta stadens borgerskap med sång 
uch spel på bröllop, begrafningar och festliga samkväm. 2) Sär
skildt inbringande voro de offentliga skådespel eller , ,komedier", 
som gåfvos af studenterne ända från akademins instiftelse och 
hvilka af stadsboarne gouterades såsom de nästan enda konst
njutningar man var i tillfälle att åskåda. Vidare förekom det 
allmänt, att studenter under terminerna meddelade undervisning åt 
borgerskapets barn eller att de togo kondition hos någon för
mögen familj ute på landsbygden. 3) Denna senare plägsed med
förde naturligtvis stort förfång för studierna, enär mången stu
dent på detta vis i åratal afhölls från akademin. Men ännu 
betänkligare var, att en och annan student, i strid mot borger
skapets privilegier, företog sig att föröka sina små ressurser genom 
att i hemlighet bedrifva köpenskap. Särskildt ökända för detta 
olaga näringsfång voro de gifta studenterne, hvilka konsistorium 
vanligen sökte att aflägsna från akademin, om det ock medgafs, 
att det icke ,,kunde vara- akademin nesligit som i sig själft är 
ärligit". 4) 

Men huru de fattiga studenterne än begagnade sig af den 
allmänna hjälpsamheten och hvilka utvägar de än tillgrepo för 
behofvens fyllande, upphörde nöden aldrig att trycka. 6) Huru 
utgifterna än nedtryktes och huru mycket studenterne än 
trängde sig ihop i borgarenes små kyffen och ,, portrum" ,  
saknades altjämt tillgångar till det uödtorftigaste och sär
skildt till uppköp af undervisningsmaterial. Att det oaktadt 
så mången fattig student kämpade sig fram till magistergraden 

1) Konsist. p1·ot. 1 1-15 sept. lö63; Lagus a. a. I: 183. 
2) Så talades i konsistorium år 1694 om tvänne studenter, hvilka spe

lat hos handlanden Joh. Schultz på hans ,,trycktaffel''. År 1 705 åtalades en 
stndent för att han genom spel på bröllop och andra samkväm gjort förfång 
åt organisten Settegast och ordinarie musikanten Lesle. Kons. prot. 31 aug. 
1694, 2!5 okt. 1 705. 

8) Se t. ex. N. af Ursin, Det finska univQ.rsitetet s. 37. 
') Kons. prot. 15 febr. 1660. 
6) I konsist. prot. 15 mars 1643 talas om en fattig faderlös student, 

som saknade skor på fötterna. och hade lånat de kläde!', han bar, af andra. 
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eller till mindre kräfvande examina, hvilka förde till kyrkans 
eller statens tjänster, vitnar om den oku:fliga seghet och uthål
lighet, den förmåga af lidanden och umbäranden , som utmärkte 
tiden. Det var ett hårdt släkte, som från vaggan blifvit vand 
vid torftighet och som därför äfven lyckades att med ringa medel 
hålla den vetenskapliga forskningen uppe under en hård tid, då tim
liga intressen voro nära att undantränga alla andra och då de 
ständiga krigen hotade att sköfla en spirande kulturs späda brodder. 

Det var dock icke allenast i själfuppoffringens och försa
kelsens konst de fa ttiga studenterne visade sig såsom värdiga 
söner af sin tid. Tyvärr framträdde deras samhörighet med 
tidehvarfvet äfven på ett sätt, som ingalunda är egnadt att väcka 
vår medkänsla och beundran och som t. o. m. kunde motivera 
en afgjord förkastelsedom öfver den akademiska ungdomen , om 
vi icke toge hänsyn till den allmänna miliö, mot hvilken 
tidens akademiska lif aftecknar sig. 

Vi ha i den föregående framställningen nu och då haft 
tillfälle att påpeka - och vi skola i nästa afdelning återkomma 
till detta ämne -- hurusom råhet och förvildning i sederna ut
gjorde ett karaktäristiskt drag hos den svenska storhetstiden och 
huru samma folk, som i utlandet offrade sitt lif för höga ideer, 
i hemlandet hängaf sig åt excesser af hvarjehanda slag. I detta 
afseende voro studenterne i ordets fulla mening barn af sin tid, 
och den hårda kamp de fingo bestå för studierna var icke eg
n ad att mildra utbrotten af en obändig natur. Väl sökte de 
akademiska myndighetl:'rna, såvidt i deras förmåga stod , att med 
lämpor såväl som med �traffdomar och hot förmå studenterne att 
i seder och lefverne tillämpa de ädla tankar och djupa sannin
gar, som de mottogo af sina läromästare. I de akademiska kon
stitutionerna, hvilka till denna del plägade terminligeu uppläsas 
för studenterna, upptogs ett långt kapitel af allmänna mora
liska bud och speciella disciplinära föreskrifter angående studen
ternes förhållande under studiitiden. Tidt och ofta ålade kon
sistorium nationsinspektorerne att hålla sina pupiller i tukt och 
förmaning och nägon gång, när synnerligen svåra klagomål in
lupit, läste själfva kansler lagen för de felande eller utvärkade 
nya stadganden , som kompletterade disciplin�reglementet och 
skärpte straffen för dess öfverträdande. 1) 

1) N u  och då erinrades borgarene om att de icke fingo, vid hot af pantens förlust, sälja åt studenter öl, vin eller tobak mot pant af böcker och 
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Men det var som att tala för döfva öron. Det förgick 
icke månget . konsistoriisammanträde, på hvilket de vördige fäd
ren i majus eller minus icke hade att behandla något brott mot 
den goda ordningen. Oftast var det fråga om skymford, som 
växlats kamrater emellan, eller om trätor, som ledt till munslag, 
hårdrag och smärre blodviten. Sådana mål räknades till baga
tellerna och afslutades vanligen med ett försonande handslag in
för professorerne. Men ganska ofta hade det ock händt, att 
trätan urartat till vildt slagsmål och att de anklagade gjort bruk 
af den långa värja, som utgjorde studentens vanliga följeslagare, 
ehuru konsistorium gång efter annan sökte att förekomma dess 
bruk i hvardagslag. An togos studenterne med hvarandra, än 
åter pröfvade de sina krafter på stadens borgare och när det 
riktigt gälde att hedra sig, korsades värjan med stadsvaktens 
bardisaner eller någon hemkommen krigsbusses skarpa svärd. 
Oftast trätte och slogdes man på vinstugor och ölkällare, men 
när efter några tömda krus och ,,utdruckna" pipor tobak kro
gens väggar kändes för trånga och dess luft för kvaf, gaf man 
i fria luften, på gator och torg, lopp åt sin öfversvallande hand
lingskraft. Råkade då en försenad borgare eller en vandrande 
gesäll att tangera studenternes bana, var det ett under, om sam
manträffandet aflopp utan ,,krakeel" , ,,perlament" eller ,, vexatio
ner". När ingen lefvande motståndare syntes till, roade man 
sig med att ,, vandra grassatim" gata upp och gata ned, skrå
lande och huggande värjorna i borgarenes portar och tillstängda 
fönsterluckor. Stundom företog man sig pojkstycken af mer 
öfverdådig än farlig art, såsom när en hop studenter en vinter
afton år 1 694 anstälde en stockeld på Hästtorget, nedrefvo ett . 
plank därinvid och affyrade några pi tolskott i luften. 1) Men 
all denna fröjd var ringa mot den tillfredsställelse man kändP, 
då det lyckats att bryta sig in i akademin8 prubba för att rädda 
några instängda kamrater eller när man med väpnad hand stor-

kläder (Rådst. prot. 14 febr. 1642, kons. prot. 26 jan. 164�, 3 nov. 1647 m. m.) Den 13 jan. 1692 emanerade en allmän kungl. förordning, som b,iöd, att studenter, hvilka ertappades på källare och gator från augusti till april efter kl. 9 {\. m och från april till augusti efter kl. 10 e. m., skulle arresteras af stadsvakten samt insättas för 8 dagar på vatten och bröd. Om studentlifvet i Uppsala och Lund se Annerstedt, U ps. uni v. hist. I: 384 -- 387 ; Weibull, Lunds univ. hist. I: 134-135 samt tidigare citerade nationsbistoriker. 1) Konsist. prot. 27-28 ma·,·s 16D4. 
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mat "kortgardet" (corps de gardet) och utjagat den därstädes 
posterande borgarvakten , bland alla stadens filistrar den förhatli
gaste motståndaren till den akademiska friheten. 

Konsistorii protokoll öfverflöda af skildringar om dylika 
bragder, hvilka vitna om en bristande kultur och en ännu out
vecklad uppfattning om det fl kademiska ståndets plikter och fri
heter. Vanligen fäldes svarandene till böter och karcer, mindre 
ofta till relegation på kortare tid och mycket sällan till förvis
ning för alltid. Om straffen för slagsmål och dryckenskap kan 
i allmänhet sägas, att de, bedömda efter senare tiders måttstock, 
voro ovanligt milda. Man förvånas rätt ofta öfver det und
seende och den långmodighet, som gång efter an nan visades no
toriska drinkare och slagsbultar, äfven när desse, såsom stundom 
hände, vägrade att ställa sig konsistorii dom till efterrättelse. 
För det sjuttonde seklets konsistoriales framstodo de bacchan
tiska excesserna mindre såsom uttryck för en fördärfvad natur än 
såsom yttringar af ungdomligt öfverdåd och ungdom"1ig obetänk
samh�t, hvilka förgingo med tiden. Och sant är, att en stor 
del och kanske de flesta af de disciplinära förseelserna icke få 
betraktas såsom bevis på depravation , utan såsom tidslyten, åt 
hvilka hela samhället skattade. Många af hjältarne från kro
garna och gatukravallerna försvunno visserligen i okända öden 
och gingo sannolikt under, men många, och ingalunda de spa
kaste, anträffas senare såsom nitiska och af församlingarna högt 
värderade själasörjare, såsom duktiga tiänstemän eller såsom med
lemmar af den lärda areopag, inför hvilken de under sin Sturm
und Drangperiod stått till svars för brott mot akademins disciplins
reglemente. 

Strängare än öfver yttringarna af brutalitet och nordiskt 
kämpalynne utföllo konsistorii domar öfver de förseelser, som be
gingos mot det sjette budet och hvilka i rätt talrik mängd om
talas i protokollen. Höga böter och relegation för kortare 
eller längre tid voro det vanliga straffet och ofta, när en 
kärlig förbindelse medfört synliga följder, sökte konsistorium 
förmå den tilltalade studenten att med äktenskap legalisera för
bindelsen äfven om denna ingåtts med någon bland stadens 
mindre välkända konor. 

41 
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Men vi kunna icke vidare dröja vid de skiftande och i 
många stycken fängslande yttringarna af det akademiska lif , som 
pulserade i Åbo intill stora ofredens hemska dagar, då de för
skrämda muserna flyktade undan för österns vilda härskaror och 
den heliga elden utsläktes på bildningens härdar. Redan den 
allmänna framställning vi i det föregående velat gifva af akade
min och dess odlingsarbete har ställvis fört oss in på detaljun
dersökningar, hvilka höra en särskild Åbo akademis historia til l .  
Vi  lämna därför akademins lärosalar och studenternes torftiga 
kamrar för att öfvergå till den framställning af tidens anda och 
seder, som ännu förestår, innan det värk, som varit oss före
lagdt, blifvit bragt till ända. 
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I. 

T r o  o c h v a n t r o. 

1 / '/ \ 
tonde seklet 1 Fmland och Sverige vissa allmänna ka-

r�·- iksom hvarje �nn�n historisk pe�iod �rbjuder det sjut-

l \ � , raktärsdrag, vissa i ögonen fallande egendomligheter, 
I � hvilka icke blott röja sig i det o ffentliga lifvet och 
den politiska utvecklingen , utan jämväl trycka sin prägel på den 
borgerliga sammanlefnaden samt afspegla sig i samhällsklasser
nas seder och dagliga vandel. Väl kan det anmärkas, att samma 
eller liknande karaktärsdrag igenfinnas i en mer eller mindre 
utpräglad form jämväl under föregåeude och efterföljande tids
perioder, hvarför de icke kunna betraktas såsom tidehvarfvets 
uteslutande tillhörighet. De härflyta nämligen i grunden ur 
vissa egenskaper hos den mänskliga naturen , vissa dygder och 
svagheter, hvilka i högre eller lägre grad kunna uppvisas hos 
alla tider. Men med hän yn till de säregna former, i hvilka 
des�a egenskaper framträda, liksom ock på grund af den inten
sitet de utvisa och det inflytande de utöfvat på den allmänna 
kulturutyecklingen, kan det med fog sägas, att särskildt nägra 
bland dem gifvit färg och prägel åt tidens anda under det sjut
tonde seklet samt att de i sin mån bidragit till att dana det 
allmänna skaplynne, som i många hänseenden åtskiljer den sven
ska storhetstiden, de stora krigens och den höga maktutvecklin
gen� tidehvarf, från föregående och efterföljande århundraden. 

Vi ha under fortgången af detta arbete haft tillfälle att 
framhålla flera karaktäristiska yttringar af tidens anda och åskåd
ning samt att uppvisa de ledande ideer, hvilka beherskade ut
vecklingen på olika områden, det administrativa och ekonomiska 
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såväl som det andliga och litterära. För så vidt våra källor med
gifvit det, ha vi tillika sträfvat att utreda, i hvad mån den 
r-ådande tidsandan, sådan den afspeglade sig i den . offentliga lag-:
stiftningen, trykte sin prägel på samfundslifvet och rättsförhål
landena i Åbo stad. Så ha vi vid framställningen af den bor
gerliga och af den kyrkliga förvaltningen uppvisat, huruledes 
förhållandet mellan de styrande och de styrde kännetecknades å 
de senares sida af brist på initiativ och företagsamhet, å de för
ras åter af ett myndigt förmynderskapssystem samt ett långt 
drifvet reglementerande, hvilket icke ens lämnade lifvet i hem
men oberördt. Ur de afdelningar, hvilka behandlat handeln och 
handtvärket, har det framgått, huru den administrativa mentors
andan manifesterade sig inom det ekonomiska samfundslifvet, huru 
den systematiskt bekämpade individernas fria själfvärksamhet och 
huru den föresta.fvade ett antal lagar och förordningar, hvilka 
ända till de minsta detaljer reglerade köpillannens och i ännu 
högre grad handtvärkarens kamp för det dagliga brödet. Vid 
framställningen af katedralskolan och gymnasiet ha vi haft till
fälle att skildra tidens pedagogiska uppfattning och i de nyss 
afslutade kapitlen om akademin ha vi i korthet karaktäriserat 
det allmänna skaplynnet hos den lärda odlingen och dess främsta 
målsmän i staden. Nu och då, i den måu de föreliggande frå
gorna gifvit därtill anledning, ha vi slutligen meddelat spridda 
upplysningar om  lifvet i hä]g och söcken, om sederna och lef
nadssättet bland borgare och ha.ndtvärksmän, bland skolans fat
tiga djäknar och akademins själfrådiga studenter. 

En del af de drag, hvilka känneteckna tidens anda och 
åskådning, ha tecknats med all den utförlighet materialets be
skaffenhet medgifvit samt hänsynen till ämnets betydelse och 
framställningens åskådlighet tykts oss fordra det. Men förutom 
dessa partier återstå ännu andra för tiden karaktäristiska sidor, 
hvilka hittills blifvit antingen h. o. h. lämnade å sido eller en
dast helt flyktigt och i allmänna ordalag kunnat beröras. Dessa 
ännu ofullbordade partier tillkommer det oss att fylla, innan det 
mångskiftande lif, som pulserade i den finska hufvudstaden under 
Sveriges stormaktstid, framträder i allsidig och fullständig be
lysning. 

Främst böra vi då utförligare än som hittills kunnat ske 
karaktärisera den kyrkliga anda, som låg öfver tidehvarfvet och 
som utöfvade ett bestämmande inflytande 11å flera af lifvets vik
tigaste förhållanden. I sammanhang dfi.rmed skola vi framhålla 



TIDSANDAN. 327 de svagheter, som vidlådde tidens religiösa uppfattning och hvilka i en icke ringa mån förminska aktningen för densamma. Sedan skola vi beröra den allmänna sedligheten och förseelserna däremot, hvarefter vi böra redogöra för några af tidens mest i ögonen fallande lyten : brutaliteten i ord och gärning, böjelsen för dryckenskap och däraf härflytande excesser, rangsjukan och det under seklets senare hälft framträdande lyxbegäret. Så skola v i  lämna några strödda upplysningar om tidens offentliga nöjen och fester för att slutligen ända afdelningen med en skildring af de seder och bruk, hvilka, såvidt numera kunnat utredas, anknöto sig till familjelifvets viktigaste tilldragelser : den heliga döpelsen , bröllopet och den sista hädanfärden. 
* 

Såsom vi redan känna, var det sjuttonde seklet den stränga renlärighetens och den religiösa ofördragsamhetens tidehvarf. Hardt nära dess ingång hade Uppsala kyrkomöte fastslagit statskyrkans bekännelse och deltagarene i mötets beslut hade skingrats i det glada hoppet, att efter de irringar, som förekommit, Sverige omsider hade blifvit en man och att alla nu hade en Gud. Icke långt därefter hade striden mellan protestantism och katolism kommit till afgörande inom rikets gränser och konung Sigismund, den katolska reaktionens lydiga värktyg, hade af rikets ständer förklarats sitt svenska konungadöme förlustig. Men med dessa segrar hade faran för den evangeliska kyrkan ingalunda blifvit afvärjd. I påfvarnes gemak, i det kungliga. palatset i W arschau, i jesuitkollegierna i Braunsberg och Olmutz smiddes i hemlighet, men med stor ifver planer, som gingo ut på Nordens återbringa.nde under den katolska läran. Med ord och svärd, med kulor och diplomatiska noter fortsattes längs hela den katolska linien det heliga kriget mot det lutherska och kalvinska kätteriet och det kräfdes en människoålder af blodig kamp, innan den katolska och den protestantiska världen räkte hvarandra handen till försoning. - Inom riket hyste man länge farhågor för försåtliga stämplingar mot statskyrkan och förrädiska anslag mot monarkens lif. Öfveralt spanade man efter förklädde jesuiter och hemliga papistiska agenter, hvilka ville vrida spiran ur Carl IX:s och Gustaf Il Adolfs händer för att öfverlåta den-
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samma åt konung Sigismund och genom honom åt den romerska 
Antikrist samt Loyolas kringsmygande lärjungar. Och farhå
gorna voro icke ogrundade. . Petrus Petrosa greps år · 1 606 för 
mordförsök mot Carl IX ; professorn Johannes Messenius häkta
des för hemliga förbindelser med polackarne och vidgick i fän
gelset, att all hans lutherdom endast varit sken och skrymteri ; 
en och annan misstänkt präst och kunglig tjänsteman bragtes 
inför domstolen att bekänna, att han i utlandet afsvurit sig sin 
evangeliska tro o. s. v. 

Farorna ute och hemma gjorde det nödvändigt att ständigt 
hålla sig på vakt mot de främmande trosbekännelserna och de
ras anhängare. Någon fördragsamhet mot olika tänkande ansågs 
under sådana förhållanden icke kunna komma i fråga, icke ens 
där hvarje misstanke om kyrklig och politisk propaganda var 
utesluten . Religionsstadgan af år 1 6 1 7  ålade vid hot af strän
gaste straff alla papister, som förglömt sig i riket, att förpassa 
sig därur. Enhvar som idkade studier vid katolska kollegier 
förklarades biltog öfver hela riket och samma dom utlystes öfver 
den fader eller målsman , som befordrade slika studier, liksom 
ock öfver alla dem, hvilka från evangelii rena lära afföllo till 
den papistiska. Senare, när faran från katolicismens sida kunde 
anses öfverstånden och stadgan förlorat sin raison d'etre, höll 
man af gammal vana och ingrodd ofördragsamhet på de gamla 
förbuden. Mot kalvinisterna förfor man visserligen icke lika 
summariskt ; man i cke blott tillstadde, utan äfven gynnade deras 
inflyttning till riket, men man upprätthöll jämväl mot dem en 
trång och hänsynslös intolerans. Särskildt voro prästerne ifriga 
före pråkare för genomförandet af en undantagslös uniform.itet i 
kyrkliga ting och regeringen fann sig särskilda gånger föranlå
ten att i stadgar och plakat angående religionen gå deras vilja 
till möte, om hon ock sökte att något mildra den praktiska till
lämpningen af de stränga påbuden. Att dessa icke förfelade sitt 
ändamål, framgår bl. a. af 1663  års plakat angående religionen, 
hvari den milde och barmhärtige Guden hembäres en ödmjuk 
tacksägelse för att han 77 vår kristelige kyrka inom våre gränser 
så nådeligen här till dags bevarat hafver, särdele nu en runn 
tid och så månge år bortåt, att hon är för all falsk och kät
tersk lära och skadelige noviteter vorden obesmittad och däri
genom en sådan enighet och samdräkt i lära och kyrko eder 
erhållen, att få äro ibland kristenhetens församlingar omkring 
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oss och uti andre kristne regementer, som härtill jämförde· kunna 
sig af en slik Guds nådegåfva berömma". 1) 

Samtidigt som man genom att förmena främmande tros
bekännare fri religionsöfning sökte att skydda land och folk 
mot den papistiska surdegen och de kalvinska villfarelserna, 
sträfvade man å andra sidan att med de medel , som stodo kyr
kan till buds, ingjuta hos undersåtarene evangelii rena anda och 
inplanta hos dem en orubblig tro på de lutherska dogmerna, så
dana dessa framträdde i de lutherska bekännelseskrifterna och 
senast i den på 1 6  64 års riksdag efter många strider godkända 
konkordieformeln. I fullmakter för biskopar, präster och lärare 
tillhöllos desse att både själfva bekänna och för andra förkunna 
,,Guds saliggörande ord rent, klart och oförfalskadt alldeles efter 
den älste oförändrade augsburgiske konfession och som det uti 
den profetiske och apostoliska skrift är författadt och repeteradt, 
lärdt och förkunnadt, utan någon superstition eller människlig 
påfund".  2 ) I religionsstadgarna erinrades biskopar och konsisto
rier om att icke befordra någon till ämbete i kyrkans och sko
lans  tjänst eller till lärare i privata hus, hvilken icke i lära och 
lefverne ådagalagt sig äga den ,,rätte och sandskyllige religion" .  
Alla som vunnit ett läro- eller predikoämbete tillsades att lära 
sina åhörare af högre och nedrigare stånd ,,icke allenast till att 
väl begripa, förstå och göra besked för vår kyrkas symbola, kon
fession och doctrina catechetica med de förnämste och till hvart 
catechismi stycke tjänliga skriftenes rum, utan ock med flit läsa 
den helige skrifts historier och med devotion och vördnad göra 
sin gudstjänst såväl offentligen med Guds församling å kyrko
dagar som ock hemma i husen eller ock därutanom till land och 
vatten".  3) 

Men det var icke nog med att den lutherska läran inpräg
lades i folkets sinnen ren och klar, utan superstition och mänsk
liga påfund. Vid sidan af denna. uppgift älåg det de kyrkliga 
myndigheterna att med synnerlig ifver arbeta på upprätthållan
det af en sträng och värksam kyrkotukt, en' utvärtes gudaktig
het samt ett äfven i yttre måtto vankfritt församlingalif. I detta 
afseende gingo kyrkans fordringar mycket långt, och de många 

1) Stiernman, Stadgar m. m. ang. religion s. 93-94 ; jmfr. vidare Anjou, Svenska kyrkans historia ifrån Upsala möte s. 162-184, 433-447. 
3) Tengst1·öm 1 Vita Rothovii s. 1 1 ,  1 14; Waaranen, Samling af urkunder. 
3) Stiernman a. a. s .  65-66, 101-102 m. m. 
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förordningar, som afsågo ändamålets befrämjande, åtföljdes, lik
som plakaten angående religionen, af hotelser om stränga straff 
för de tredskande och . ohörsamme. 

Ur den föregående framställningen känna vi Rothovii och 
Gezelii ordningsstadgar för det kyrkliga lifvet i Åbo samt rege
ringens påbud om sabbatsbrott. Vi ha ur dem funnit, huru 
strängt man upprätthöll fordningarna på söndagens hälgande, 
huru nattvar.ds- och kyrkogångsplikten endast i trängande fall 
fick försummas, huru resor samt jakt- och fi.skfärder under tide
gärden voro belagda med höga penningeböter samt intagande af 
föda före kyrkobesöket betraktades som brott mot god ordning. 1) 
Och liksom man kompletterade det tredje budet med hotelser om 
straff sökte man ock med liknande medel att hålla det andra 
och det sjette i respekt. 1687 års stadga om eder och sabbats
brott ålade föräldrar och husbönder att vaka öfver att eder och 
svordomar icke förekommo i deras hus samt tilldelade församlin
garnas själaherdar och kyrkoråd rätt att straffa de felande med 
tilltal, böter och kyrkoplikt. Öfvades synden i Guds hus, skulle 
den brottslige straffas med böter från 50 till 100 daler s. m. 
eller vid bristande tillgång med uppenbar skrift samt fyra sön
dagars sittande i stocken. Öfvades uppsåtelig svordom vid folk
rika sammankomster eller på gator och gränder, utgjorde bötes
beloppet endast hälften. vordomar på källare skulle af krog
värden anmälas inför vederb. domstol. Lyckadas det icke att 
med böter och fängelse afvänja en syndare från hans vanart och 
arghet) skulle den oefterrättlige skiljas från gudfruktigt och är
bart folks umgänge och vid synnerligen grof hädelse kunde t. 

o. m. land förvisning och dödsstraff tillgripaf;. 2) 
Det är uppenbart, att en dylik, af hotelser och traffdomar 

utmärkt metod att befordra ett kri tligt församling lif, om det 
ock bar skenbart goda frukter, icke saknade sina svaga sidor. 
Hos mången måste den alstra en utvärtes värkhelighet, som in
värkade menligt på det inre troslifvet. Skenet kom ,  såsom na
turligt var, att tagas för värklighet, munnen ' bekännelse för 
hjäirtats. Utvärtes korrekthet i kyrkliga frågor jämte ett nog� 

1) Jmfr. s. 104-121 .  Till belysande af den rådande strängheten i sistsagda afseende förtjänar måhända ännu att nämnas, att domkapitlet år 1659 dömde en dräng från Nagu till kyrkoplikt för att han »druckit» några pipor tobak innan han gick till nattvarden. Åbo Tidn. 179� n:o 33. 1) Stiernman, ommerceföi-ordningar IV : 992-996. 
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grant åtlydande af kyrkans bud och förbud fingo icke sällan 
gälla såsom kriterier på god kristendom . 1) 

Men frånsedt dylika svagheter, hvilka, icke höra allenast det 
sjuttonde seklet till, råder intet tvifvel därom, att en stark reli
giositet och en djup vördnad för den gudomliga världsordningen 
utmärkte tiden . En oskrymtad och allvarlig, om ock något kärf 
och intolerant kristendomsanda beherskade samhället och familje
lifvet, och om denna anda äfven gaf sig vissa uttryck, hvilka 
måste betecknas såsom tadelvärda och äfven motbjudande, bör 
den dock alltid ihågkommas såsom tidehvarfvets stora dygd, sek
lets yppersta järnsida. 

Att med uppgifter ur tidens handlingar närmare precisera 
och belysa, i hvad mån denna för tiden karaktäristiska anda 
genomträngde de generationer, hvilka lefde och dogo i Åbo, låter 
svårligen göra sig. Får man tro biskop Rothovius, skulle det 
kristliga församlingslifvet lämnat mycket, öfrigt att önska såväl 
vi'd den tidpunkt biskopen öfvertog stiftet som ock många år 
senare. Och otvifvelaktigt är, att fall förekomma, hvilka gåfvo 
Rothovius anledning att tvifla på den kristliga andan hos en 
del af församlingens medlemmar. Kort innan han anlände till 
Åbo hade domkapitlet i skrifvelser till K. M:t och rikskanslern 
Axel Oxenstierna konstateret, att grofva synder och laster togo 
öfverhanden, att inom staden förekommo "många uppenbarligen 
ogudaktige och obotfärdige, alla hälsosamma förmaningars förak
tare, hvilka antingen platt intet gå i församlingens gemenskap 
eller om några af dem gå, så gå de till att märka orden och 
sedan förtala predikanter och lärare ;" några funnos, hvilka före
gäfvo sig vara kalvinister och därför höllo sig borta från alta
rens sakrament o. s. v. Bland de ogudaktige nämde konsisto
rium särskildt en Petter Kryddkrämare, om hvilken rådstugupro
tokollen för år 1 625 förtälja, att han "grufveligen talat emot 
Gud, föregifvandes sig aldrig blifva salig, ej häller hafva behof 
bruka sakramenten och Kristi högvördiga nattvard, utan gifvit 
sig den onda i våld med lif och själ, hans egen blifva och 
vara. » År 1 633 stod en borgare Robert Gierdner åtalad för att 
ha försmädat Guds ord och beskylt lutheranerne för att vara kät
tare, hvilka affallit från den Helige ande. 2) 

1) Jmfr. Lundström, Laurentius Paulinus Gothus s. 120--12 1 .  
2) Båda hänvisades till domkapitlet, hvars utslag icke äro kända. Lein

herg, Han dl. rör. finska kyrkan I: 483-486 ; Bidrag t. Åbo hist. första serien 
II: 142, VI: 22-23, (iH, 90 ; Åbo Tidn. 1704 n:o 48. 



'.l'RO OCH VANTRO. 

Men om fall också förekommo, hvilka vitnade om otro och 
genstörtighet hos enskilda församlingsmedlemmar, och om det 
äfven får erkännas, · att · de kyrkliga förhållandena ·  vid • tiden för 
Rothovii ankomst till stiftet icke voro synnerligen tillfredsstäl
lande, är man därför icke berättigad till det antagande, att det 
religiösa och sedliga lifvet i staden skulle i allmänhet skilt sig 
från det för tiden rådande. Så vitnesgilla Rothovii utsagor än 
må vara, känna vi dock, att han icke allenast älskade att använda 
kraftord och mustiga metaforer för att invärka på sina åhörare, 
utan att han därjämte, isynnerhet under sina första år, var böjd 
för att missuppfatta sin församlings rätta sinnelag och att tyda 
såsom otro och förhärdelse hvad som endast var uttryck för kon
servatism och trögt temperament. Och hvad öfriga predikanters 
för församlingen mindre gynnsamma utlåtelser vidkommer, torde 
åtminstone någon del af dem få uppföras på den kyrkliga reto
rikens och den ortodoxa ifverns konto. 

Om afvikelser från den rena läran och opposition mot den 
rådande ortodoxin ha vi inga upplysningar från seklets förra 
hälft. Katoliker funnos sannolikt inga och de få kalvinister, som 
torde förekommit i staden, gjorde ingen nämnvärd affär af sig. 
Däremot stöta vi under seklets senart:) hälft på några religionsmål, 
hvilka på sin tid väkte ett ofantligt uppseende och hvilka därför 
äro förtjänta att här i korthet relateras, om deras orsaker och 
förlopp äfven äro för forskningen af gammalt bekanta. 

Det första af dessa religionsmål riktades mot ingen ringare 
person än en af stiftets myndige öfverherdar, biskop Johannes Ter
serus. Anledningen därtill gafs af en af Terserus under året 1 662 
publicerad "Förklaring öfver catechismum" ,  hvilken särskildt afsåg 
att tjäna det yngre prästerskapet såsom handledning vid den 
kateketiska undervisningen. Såväl i hnfvudsak som i detaljer 
anslöt sig arbetet troget till kyrkans lära, men innehöll därjämte 
uttalanden, hvilka måste förefalla den stränga ortodoxin säsom 
heresi eller såsom "förargeliga noviteter" .  Ute.ni att godkänna 
kalvinisternas från lutheranerne afvikande trossatser, uttalade sig 
Terserus för ett närmande mellan de tvänne fraktionerna af pro
testantismen samt gjorde själfva katolicismen det djärfva medgif
vandet, att äfven denna villfarande kyrka behöll "grunden till 
saligheten". I afseende å ,,�ubtiliteter" eller dogmatiska detaljbe
stämmelser förfäktade han, i öfverensstämmelse med synkretisterne, 
den mening att dessa väl kunde blifva föremål för teologisk �pe
kulation, men att deras betydelse för den p!'aktiska kristendomen 



MÅLET MOT JOHA.NNE� T.ERSE�JJS. var ringa, hvarför de icke borde godkännas såsom grund för kyrklig separatism. På tal om kyrkans symboliska böcker frånkände han apostlarne författareskapet till symbolum apostolicum och Athauasius författareskapet till symbolum athanasiauum, hvarjämte han vägrade att tillerkänna den af rikets präBterskap år 1 647  godkända konkordieformeln värdet af symbolnm, innan densamma godkänts af ett allmänt riksens möte. Och slutligen gaf Terserus åt en del dogmer en tolkn ing, som afvek från den vanliga lutherska uppfattningen och något närmade sig den kalvinska. Så ansåg han att läran om Kristi nederstigande till helvetet icke hade stöd i den Heliga skrift, utan var en senare inskjuten "phrasis eller ordesätt" ,  som måste tolkas symboliskt såsom uttryck för Kristi härliga seger öfver djäfvulen och helvetets portar m. m. Det har under en senare tid af teologer erkänts, att denna katekes präglades af en historisk uppfattning af kristendomen, af tolerans mot olika tänkande samt af frisinnade vyer i tvistiga punkter. Dylika meriter skattades emellertid icke högt af Terseri samtida och allra minst af hans kolleger i teologiska fakulteten. Det dröjde icke lång tid, innan det ortodoxa lägret var i fullt krigstilbtånd. Först reste sig ortodoxins påpasslige väktare Enevald Svenonius, hvilken , jämte det han fullgjorde sitt ämbetes plikter, torde haft til1 fredsställelsen att honorera Terserus för särskilda privata mellanhafvanden. Med honom förenade sig consistorium academicum , som Terserus haft olyckan att reta emot sig genom ett högtfarande sätt och altför nitisk inblandning i den akademiska undervisningen. Efter en ytterst våldsam disputationsakt mellan Terserus och Svenonius anmälde konsistorium den förre hos regeringen för hysande af heretiska meningar samt för öfverträdelse af sitt ämbetes plikter. En kommission, hvari Svenonius fungerade såsom aktor, nedsattes och efter en nära ettårig process, hvilken utmärktes såväl af förlöpningar å Terseri som af uppenbar partiskhet å hans domares sida, konstaterades i den åtalade katekesen 16 satser, hvilka innehöllo heretiska meningar eller förargeliga noviteter. Anklagelserna hänskötos sedermera till prästeståndet vid 1664 års riksdag samt befunnos af detta i hufvudsak riktiga, hvarpå regeringen förklarade '11erserus biskopsdömet förlustig. Denna dom var, ur tidens synpunkt bedömd, ingalunda omotiverad, om ock synnerligen sträng, men den påvärkades, efter hvad man har skäl att misstänka, likasom hela den föregående 1·ättegången, af den hätskhet och ovilja Terserus väkt hos inflytelserika medlemmar af regeringen och riksdagen dels genom sitt personliga 
43 
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uppträdande dels genom 8in hållning i tidens stora politiska 
frågor 1 ) .  

Knapt hade svallvågorna af rättegången mot Terserus hun
nit lägga sig, då en ny, om ock mindre betydande religionsträta 
upprörde de akademiska kretsarne. Anledningen gafs denna gång 
af eloqventie professorn Miltopoous, hvilken med stor häftighet 
antastade några af teologie professor Bå1 1g för teologisk doktors
grad år 1666  ventilerade teser såsom anstötliga och absurda. Par
terna åstadkommo mycket buller, beskylde hvarandra för att 
"errare in articulis :fidei" samt tillstälde ett slags plebiscit inom 
studentkorpsen, men räkte på kanslers inrådan hvarandra han
den till försoning 2) .  

Rexton år senare utsattes biskop Johan Gezelius d. ä. och 
hans son, vid den tiden superintendent i N arva, för beskylin ingar 
för bristande renlärighet. Vid granskning af några predikoutkast, 
hvilka utgifvits af dem i förening, hade professorerne Svenouius 
och Andr. Petroous tykt sig kunna konstatera kätterska uttryck, 
hvilka måste ingifva den stora allmänheten falska föreställningar 
om kyrkan lära. S-om anmärkningarna framstäldes vid offentligt 
disputationstillfälle, befanns det nödigt att inhämta utlåtande af 
teologiska fakulteten i Uppsala, hvilken i yttrande till K. M:t 
förklarade de utpekade uttrycken anstötliga samt fordrade deras 
återkallande, men i öfrigt fördömde de två opponenternes upp
trädande såsom härrörande "af sinnens oförmögenhet och hvarje
handa andra affekter" .  'I1ill följd af de senares oresonlighet och 
trätlystnad fortgick striden i ett par års tid , men nedlades slut
ligen, såsom det synes, på allerhögsta befallning, sedan de an
gripna auktorerne afgifvit nöjaktiga förklaringar 8) .  

Dessa dogmatiska trätor väkte på sin tid ett ofantligt upp
seende, särskildt på grund af de i desamma invecklade personernas 
samhällsställning, och de erbjuda en senare tid ett icke ringa 
intresse såsom karaktäristiska bidrag till kännedomen om tide
hvarfvets kyrkliga åskådning. Någon nämnvärd betydelse ägde 
endast den mot Ter13erus utagerade processen så till vida som den 
möjligen i någon mån bidrog till att dämpa ifvern hos de teo-

1) J. Tengström, Minne öfver J. E. Terserus s. 7 1-140, H-)3 följ ; Råbergh, 
Teologins historia s. 170-185; Åbo tidningar 1772, 1775 , 1795; Tengström, 
Handlingar II-III. 

2) Råbergh, Teolog. historia s. 7 1-73. 
3) J. J. Tengström, Gezelius d. ä:8 minue s. 173-!88. 
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logiska zeloterne. Men äfven detta mål berörde i hufvudsak 
teologiskt-spekulativa frågor af relativt mindre bärvidd samt bar 
en altför akademisk prägel för att utöfva något inflytande på 
församlin gslifvet. 

Af helt annan art voro ett par andra religionsprocesser, 
väkta mot några i staden bosatta svärmare 1 hvilka icke blott 
uttalade heretiska åsikter i vissa specialfrågor, utan förnekade 
själfva grundvalarna för det lutherska lärosystemet samt påyr
kade en total omdaning af det kristliga församlingslifvet. Ehuru 
riktade mot mindre betydande medlemmar af samhället, framkal
lade äfven de stor uppståndelse, hvarförutom de förtjäna att 
ihågkommas såsom de första i vårt land kända angreppen mot 
separatistiska och sekteristiska rörelser. 

Medan finska högmässogudstjänsten pågick i domkyrkan 
söndagen den 22 juli 1 688 framträdde på stora gången en i 
trasor höljd mansperson med ovårda,dt hår och skägg samt for
drade, afbrytande predikanten, att få inför församlingen aflägga sin 
offentliga trosbekännelse. Utan att akta på predikantens varning, 
utropade han med hög stämma, att den lutherska läran var en för
dömmelig lära och att prästerne saknade den heliga anda. Längre 
hann han icke i sin bekännelse, då på prästens vink tvänne 
karlar grepo tag i honom för att leda honom ut ur kyrkan . 
Det kom till en våldsam brottning, hvarnnder klädestrasorna föllo 
af från fridsstöraren, hvilken stod där naken inför församlingen . 
Efter att hafva befriat sig från siua angripares omfamning sprang 
denne fram och tillbaka på gången , ropande : så skall ännu prä
stens :-ikam blottas som jag nu är naken , och vänd mot läktarene 
tillade han : I folk, låter intet bedraga Eder af en falsk ande. 
Slutligen drefs karlen ut ur templet, men återkom till aftonguds
tjänsten , numera i fullständig habit och vid lugn sinnesstämning. 

Den olycklige, som på detta oerhörda sätt afbröt gudstjän
stens frid, var en f. d. prästman och skolkollega Lars Ulstadius 
från Uleåborg. Anfäktad af religiöst grubbel samt irriterad af 
några per onliga motgångar, hade han lämnat sin tjänst samt 
år 1 683 anländt till Åbo, hvarest han genast fäste uppmärk
samheten vid sig genom att med kyrkoherden Enev. Svenouii 
begifvande aflägga i båda församlingarna bekännelse om s ina 
stumma synder. Sedan hade han lefvat i stillhet, flitigt besökt 
Herrans hus, men på ett förargelseväckande sätt vårdslösat sin 
yttre apparition. Att han nn bröt tystnaden , berodde dels på 
önskan att offentligt varna församlingen för dess präster, dels 
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därpå att predikanten misshagat honom genom. några illa valda 
uttryck. 

På anmälan af predikanten , kapella11 en Grels Kulhovius, 
instämdes Ulstadius dagen efter sin bragd på rådstugan . Här 
underkastades han ett kort förhör, hvarunder han förnyade sina 
beskyllningar och förklarade, att han hällre ville låta stycka sig 
lem för lem än han frångick sin tro, som var honom ingifven 
af den Helige ande. Rätten dömde honom till arrest på rådstugan, 
hvarefter undersökningen fortsattes dels inför magistraten, dels 
inför kapitlet och landshnfd.ingen. Under ett af förhören fram
kom en skriftligt uppsatt bekännelse, hvari Ulstadius samman
fattat de anmärkningar emot religionen och prästerskapet han 
hade haft för afsikt att föredraga under det famösa uppträdet i 
domkyrkan . Förutom de redan framstälda påståendena uttalades 
i denna uppsats bl. a. den mening, att de protestantiska postil
lorna merendels voro uppfylda af lögner och försmädelser mot 
Gud ; att prästerne varit orsaken till många själars förtappelse ; 
att kyrkofädren förfalskat Kristi lära genom att däri inmänga 
hednisk filosofi ; at,t statskyrkan, genom hvilken ingen kunde stärkas 
i sin gndsfruktan, tolererade de värsta synder så länge dessa icke 
kommo i dagen ; att prästerne hängåfvo sig åt dolda laster och 
exorbitantier, men att de snart skulle störtas af guda ände lärare, 
hvilka komme att rensa den kristn a läran från villfarande me
n ingar ; i st. f. att gå till väga med saktmod och kärlighet foro 
prästerne fram ,,med trug, pock och hot, pickerande, öknämnande 
etc. " ,  i så måtto efterliknande de egyptiska uppsyningsmän , som 
plågade Israels barn med tegelbruket o. s. v. 

Inför domlmpitlet, som med en viss motvillighet deltog i 
ärendets behandling, enär den anklagade redan lämnat prästa
ståndet, uppmanades Ulstadius att afsvärja sig sina villfarelser, 
men han vägrade lika enständigt som förut inför magistraten. 
Tillfrågad, på hvems inrådan han handlat, förklarade han sig vara 
drifven af den Helige ande, hvilken sju år tidigare fallit på honom, 
icke genom utvärtes tecken , men genom en invärtes hugsvalelse, 
och hvilken bl. a. ålagt honom att kläda sig i trasor till ett 
tecken af den blygd han kände öfver sitt syndafall . Domkapitlet 
fann, att det hade att göra med en kättersk och villfarande man, 
men då tvifvelsmål kunde uppstå angående den fallnes förstånd, 
sände kapitlet honom till medicine professor Tillandz, som för
klarade honom rubbad. Men häremot, protesterade Ulstadius och 
magistraten , hvars yttrande inhämtades, afgaf den resolution, att 
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Ulstadius väl led af melankoli , men dock borde anses vara ansva
rig för sina handlingar. 

Från domkapitlet och magistrateu sköts målet till K. Å.bo hof
rätt, som efter att ha konfererat i ärendet med K. l\f:t afkun
nade slutligt utslag den 1 0  dec. 1 692. I domen utsades, att 
Ulstadius visserligen borde mista lifvet såsom en a ffälling och 
en den evangeliska sanningens försmädare, men att hofrätten, med 
hänsyn därtill att Ulstadius icke var vid sina sinnens fulla bruk 
och emedan K. M:t innerligen önskade alla villfarandes omvän
delse, velat förän dra dödsstraffet till lifstidsfängelse med arbete. 
Efter detta utslag förflyttades Ulstadius från Åbo slott, dit han 
transporterats från rådhuset, till Stockholm samt insattes på 
Smedjegården . Härifrån frigafs han år 1 7 1 9  efter mer än trettio 
års fängelsetid. Han afled sedermera år 1 7 3  2. 

Sålunda var målet mot Ulstadius utageradt och samhället 
förskonadt för vidare förargelser från denne kättares sida. Men 
därmed var historien icke slut. Under processens fortgång kom 
det nämligen i dagen , att Ulstadius icke var ensam om sina 
villomeningar, utan att han besmittat tvänne österbottniska stu
denter Olaus Ulhegius och Laurentius Lithovius samt magister 
Petrus Schaefer, son till rådmannen Henrik Schaefer i Åbo. Såsom 
tillhörande det akademiska ståndet drogos desse till en början 
inför de akademiska myndigheterna samt underkastades förhör 
såväl inför teologiska fakulteten som inför konsistorium. De er
kände öppet sin an slutning till Ulstadius samt förklarade, att de 
kommit till sin öfvertygelse dels genom inre kon templation dels 
genom den Helige andes ingifvelse. Kon sistorium försökte till en 
början förmå dem till att frivilligt frångå sina villomeningar samt 
stälde i sådan afsikt Ulhegins för en tid under biskopens samt 
Schaefer under en professors personliga uppsikt. lVIen syftemålet 
uppnåddes icke. Vidhållande s in ståndpunkt förklarade Ulhegius, 
att professorerne till följd af sitt hjärtas förhärdelse i cke kunde 
förstå honom, hvarförutom han ut.lät sig i nedsättande ordalag om 
den akademiska undervisningen samt uppträdde mindre respekt
fullt inför sina domare. Schaefer utlade närmare sina religiösa 
åsikter och särskildt sin uppfattning om rättfärdiggörelsen i en 
till konsistorium inlämnad "frivillig och frimodig" bekännelse, 
hvartill han sade sig vara "af Jesu söta kärlek lockad och dragen".  
I en senare skrifvelse gaf han konsistorium en närmare inblick i 
den allmänna gången af sin andliga utveckling. Han skildrade, 
huru han vid femton års ålder första. gången kände sig väkt 
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och huru han därefter, i trots af sina anhörjgas och bekantas 
begabbelser, hängifvit sig åt läsning af bibeln och andaktsböcker 
tills han vid trettio års . ålder . tröttnade härpå och åter hemföll 
åt världsligt lefverne, emedan hans kristendomskunskap saknade 
tillräcklig fasthet. Vacklande i sina goda föresatser hade han 
orenat sitt hj ilrta med kärlek till världen och hennes lustar samt 
eftersträfvat och mottagit den jordiska heder, som följde med 
den akademiska magistergraden. Men nu hade Gud åter tagit 
honom, en annan fattig och fallen Petrus, till nåder samt försatt 
hans själ i det allrasaligaste tillstånd. Manad af sitt nya sinne 
ville han inför konsistorinm uppsäga sin magistervärdighet med 
ty åtföljande friheter och förmåner samt bad alla dem om förlå
telse, hvilka han förargat genom denna heders emottagande. Till 
sist fogade han några andeliga råd, som han önskade få genom 

Petrus Schaefers namnteckning. 

konsistorium framförda till den 
�tuderande ungdomen. - I en 
tredje skrifvelse vände sig Schea
fer till den kongliga hofrätten 
med klagomål öfver den för
tret han fått utstå från ogudak
tiga prästers sida samt anhöll 
att blifva lössläpt från sitt fän
gelse, hvari han försmäktat i 

nära ett års tid. I gengäld ntlofvade han att egna sin tid -
i förstone tre månader -- åt i friga förböner för K. M:ts och hela 
kristenhetens välfärd samt att aff atta en härlig traktat, om rätt
färdiggörelsen, hvilken traktat det sedan skulle stå hans veder
sakare fritt att efter förmåga vederlägga. 

Efter många öfverläggningar kom konsistorium i december 
1 689 till det slut, att Ulhegius och Schaefer borde för sina irr
lärors skull landsförvisas samt för den vanvördnad de visat reli
gionen , prästerskapet, församlingen och konsistorium undergå döds
straff. Domen, som offentligt uppläste , understäldes emellertid, 
jämlikt konstitutionerna, den kongl. hofrätten . Denna fann Ulhe
gius vara "en idiot och af stupido ingenio" ,  hvilken blifvit förd 
bakom ljuset af Ulstadius och Schaefer, samt ansåg att han borde 
hållas i arrest på Åbo slott tills hans "falska imagination" gått 
öfver. Gentemot Schaefer, som ansågs lida af melancholia hypo
condriaca, ville hofrätten icke vidtaga någon stränghetsåtgärd, ntan 
föreslog, att han måtte omhändertagas af sina bröder i Stockholm 
för att i människors sällskap samt under bEig&.gnando 2.f lämpliga 
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medikamenter återvinna sin hälsa. Härmed afstannade målet för 
en tid, men återupptogs år 1 6 9 1  genom en kunglig befallning, 
som ålade advokatfiskalen i hofrätten att på tjänstens vägnar 
fullfölja processen mot samtliga villfarande. Schaefer fann sig 
n u  föranlåten att falla till föga. Inför hofrätteu betygade han 
sin ånger öfver sina villfarelser, afsad.e sig all gemenskap med 
Ulstadius och Ulhegius, hvilkas lära han förklarade grundlös, 
och lofvade att återföra den unge Lithovius - som trädt i skug
gan under rättegången - på den rätta vägen. Efter denna 
bekännelse öppnades fängelsets portar för Schaefer och följande 
år 1 693 lösgafs äfveu Ulhegius, sedan han återkallat sina 
villomen ingar. 

Sålunda voro de världsliga myndigheterna tillfredsstälda. 
Men ännu återstod för de frigifne att rentvå sin synd genåm 
offentlig kyrkobot. Ulhegius tömde utan prut kalken til l botten, 
aflade sin publika syndabekännelse och var fri från vidare ansvar. 
Han slog sig åter på studier, gifte sig, blef landtmätare och sedan 
godsförvaltare, hemföll ännu en gång åt grubblerier samt förkla
rade sitt utträde ur den lutherska församlingen , men afled nog 
tidigt ( 1 702) att undgå en ny process. 

chaefer däremot vägrade att undergå kyrkoboten. I stället 
för att på missdådares vis prostitueras inför församlingen , tog han 
sin lVIatts ur skolan , besteg enligt profeten Jonas' föredöme ett skepp 
och lämnade hemlandet. I sex år flackade han omkring i främmande 
länder, vistades en tid som lärare vid de Franckeska skolorna 
i Halle, besökte sedan Leipzig, Amsterdam m. fl. orter och ham
nade slutligen i W estindien, där han en tid lifnärde sig med 
barnaundervisning. Öfveralt drefs han af en orolig trängtan efter 
själafrid och af ånger öfver den trosafsägelse han aflagt inför 
sina domare. Efter outsägliga lidanden , kroppsliga och andliga, 
återvände han år 1 701  till Åbo samt tillbragte här :flere år i 
fullkomlig stillhet, som endast afbröts, när han år 1 703 antastades 
af biskopen och kapitlet för utevaro från kyrkan , vid hvilket 
tillfälle han , enligt egen uppgift, läste lagen för Gezelius, förevi
tande honom girighet, hämdlystnad, förföljelselusta m. :fl. laster. 

Men år 1 707  drefs han åter af anden. I början af året 
företog han sig att personligen tillställa hofrättens president och 
ledamöter stämning att på en bestämd dag och timme infinna 
sig på deras ämbetsrum för att afhöra hans samvetsmål, som 
han sammanfattat i en lång, af mystiska läror och fantastiska 
drömmerier öfverflödande bekännelseskrift. Han redogjorde däri 
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för sina vandringsår i Europa och Amerika, förtäljde om sina 
anfäktelser, om sin nyvunna samvetsfrihet, återkallade sin år 1 692 
afgifna bekännelse såsom . ti.llkommen af . menniskofruktan ·och i 
ett förvilladt själstillstånd samt upprepade sina tidigare uttalade 
åsikter om den lutherska lärans fördömlighet och prästerskapets 
affall från den Helige ande. Rikets skolor och akademier för
klarade han vara en med tistel och törne besådd åker, som bar 
en skadlig frukt till själarnas förtappelse. Vidare förkunnade 
han i Herrans namn fördärf och undergång öfver Åbo hofrätt, 
den akademiska senaten, biskopen, domkapitlet, Åbo stad och alla 
dem, hvilka utöfvat samvetstvång på honom och hans vänner. 
Om den regerande konungen betygade han , att herskarenes herre 
utsett denne till ett hämdevärk och en fördärfvelsens hammare 
öfver mycket folk och många riken , samt varnade honom för att 
låta våld gå för rätt öfver de trogna, dem Gud älskade. Sina 
af bitterhet fylda tirader afslutade Schaefer med att förutsäga 
an�omsten af det tusenåriga riket, hvarest de trogna skulle 
åskåda ett beläte och en liknelse af det första paradisets klarhet 
och oskyldighet uti den af de viHe så kallade tincturen etc. etc. 

Schaefers uppträdande väkte ett nppsee11de än större än det 
första samt beröfvade naturligtvis honom ånyo friheten. Hofrätten • 
dömde' honom år 1709 att för hädiska utlåtelser om Guds och 
världslig lag mista arf, lösören och lif. Straffet förändrades dock 
till lifstidsfängelse och Schaefer tillbragte sina återstående år 
först på Åbo, sedan på Gefle slott. På båda orterna åtnjöt han 
ett ganska stort mått af frihet, tilläts att gifta sig (med Anna 
Wargentin ,  enka efter advokatfiskalen ,Johan Phoenix i Åbo) , att 
mottaga bekanta och att föra en omfattande korrespondens med 
vänner i hemlandet och utlandet. De bref han skref från fän
gelset spriddes sedermera i talrika kopior bland de många, hvilka 
anslagits af hans läror och sågo i hon om en martyr för sin tro. 
Först år 1 729 förlöste döden hans oroliga ande till den värld, 
där intet samvetstvång existerar och där hvarken domkapitel 
eller hofrätt dömer öfver religiösa svärmerier 1). 

1) För närmare upplysningar om de ofvan refererade religionsmålen hänvisas till Eric Lencqvists berättelse i Åbo Tidningar 1772; Akiander, Histori.;;lta upplysningar om religiösa rörelserna i Finland. del I; Pajula, Pietismi ja uskonnolliset liikkeet Suomessa 1686-1772 ; Snellman, Pohjalaisen osakunnan historia I; Consist. academici protokoll samt Åbo rådstugurätts protokoll för 5 jan., 23 mars 1689, 6 juli 1691 . 
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Den allmänna meningen , hvilken icke räknade så noga med 
afvikelserna i detaljer, utan främst fäste sig vid den gemensamma 
oppositionen emot kyrkan och dess prästerskap, satte mycket snart 
Ulstadii, Ulhegii och Schaefers separatism i förbindelse med den 
pietistiska rörelsen , hvilken vid samma tid utbredde sig i Tysk
land och äf ven vann anhängare inom det svenska riket. Men 
denna kombination grundade sig på en missuppfattning. Såsom 
en nyare forskare på det kyrkohistori ska området framhållit och 
efter hvad de i målen tillkomn a  akterna jämväl synas gifva vid 
handen, voro de trenne svärmarenes separatistiska åsikter fram
sprungna ur egen själanöd och kontemplation samt ur missnöje 
med det ortodoxa lärosättet. Hvarken Ulstadius eller Ulhegius 
torde ha formerat bekantskap med Spener, pietismens grundläg
gare, utan endast med några tyska svärmare och asketer, hvilkas 
skrifter förordades af Spener och af hvilka några ntgifvitss från 
det gezeliuska tryckeriet i Åbo. Schaefer kom visserligen under 
sina irrfärder i beröring med det pietistiska hufvudlägret i Tysk
land, men det uppgifves, att han icke tagit något starkare intryck 
af dess läror. Åfven han kvarstod på den svärmiskt-mystiska 
ståndpunkt, hvartill han blifvit förd såväl af Ulstadius som af 
tyska mystiker, såsom Böhme, Arnold m. fi. 1). 

Den förste, hvilken i Åbo öppet anslöt sig till pietisternes 
och måhända äfven till de längre aYancerade pietisternes baner, 
var teologie licentiaten Isak Laurbecchins, son till teologie pro
fessorn och kyrkoherden i Åbo stadsförsamling, sedermera biskopen 
i Viborg, Petrus Laurbecchius. Efter afslutade studier vid 
tyska universitet, särskildt vid det för sin pietism kända i 
Altdorf, vidtog han år 1 702 med akademisk lärarevärksamhet 
i Åbo, men nödgades några år senare inställa densamma till 
följd af beskyllningar för att i akademiska disputationer samt i 
predikningar ha uttalat åsikter, hvilka afveko från bibelns lära 
samt hemföllo under 1 706 års kongl. förordning mot pietisteriet. 
Efter mångårig process, under hvilken Leurbecchius uppträdde med 
stor anspråksfullhet, men äfven hans antagonister, särskildt biskop 
Gezelius, lade i dagen hårdhet och förföljelselusta, slutades histo
rien med att Laurbecchius fråndömdes af domkapitlet sin tjänst 
och sin licentiatvärdighet samt öfverfiyttade till Sverige, hvarest 
han dog år 1 7 1 6. Att han under sin korta värksamhet vunnit 

1) Pajula, Pietismi ja uskonnolliset liikkeet Snomessa 168G-177B s. 68-73, 
Tengström, Gezelii d. y:s minne s. 108. 
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anhängare åt den af kyrkan fördömda riktning han omfattat, 
synes mer än . troligt, om _n�rmare u_pplysningar i ämnet ock 
saknas 1). 

Laurbecchii heretiska uppträdande kom synbarligen såsom 
en öfverraskning för de akademiska och kyrkliga myndigheterna: 
Väl hade, såsom redan nämdes, fall af pietistisk smitta anträffats 
här och där i riket, men man sväfvade i den ljufva föreställning, 
att den finska högskolan ännu icke blifvit berörd däraf. Och man 
hade desto större anledning att hängifva sig åt detta glada hopp 
som icke långt därförinnan en diagnos af den akademiska ung
domens trosbekännelse lämnat ett mycket gynnsamt resultat. 
Under hösten 1 705 hade nämligen konsistorium erhållit del 
af ett kungligt reskript, som ålade detsamma att "hafva ett va
kande öga och allvarsamt inseende därpå, att de svärmare och 
s. k. pietister, som beklageligen förnimmas sig här och där i riket 
hafva insmygt, icke måtte få vid akademin och uti stiftet något 
inrymme, mindre utsprida deras villfarande lära emot Guds i den 
Heliga skrift uppenbarade sanning", Med anledning af denna 
påminnelse hade resp. nationer sammanträdt hos sina inspektorer 
och de studerande blifvit tillsporda, huruvida någon kunde miss
tänkas för att vara fången i den omtalade villfarelsen eller för 
att innehafva böcker, hvilka kunde gifva anledning till ,,sådana 
oreda" . Men intet oroande hade kommit i dagen . Tvärt om 
kunde konsistorium i sin rapport till regeringen af den 1 6  nov. 
1 705 meddela, ,,att ingen vid denne akademin , såsom man icke 
eller annat om andra där utom här i orten försport hafver, är 
för sådan villfarelse misstänkt funnen, fast mindre därmed beträdd 
eller öfvertygad, utan har hvar och en mäkta stor orsak att 
hembära den allrahögste Gud en ödmjuk och hjärtlig tacksägelse, 
som sitt helige och saliggörande ord ibland oss rent och oför
falskadt bibehållit och dess församling här i orten alt härintill 
för sådane svärmerier och biläror nådeligen bevarat" 2). 

Ett år hade knapt förgått, då konsistorium togs ur denna 
glada föreställning genom Lanrbecchii predikningar och disserta
tioner, och icke lång tid därefter uppvaktade Schaefer assesso
rerne i den kongl. hofrätten med sin famösa stämningsskrift. 

* * 

1) Tengström, Gezelii d. y:s minne s. 109-1 1 9; Råbergh, Teologins historia 
s. 155 -159 ; Pajula, Pietismi s. 85--91 . 

2) Cons. acad. 1·egistr. o. prot. 15 uov. 1705. 



HELIGIONSJ<'ÖHHÖR. - HEDNISK YIDS:KEPELSE. Med det ortodoxa trosnitet och den stränga tukten, som utmärkte det kyrkliga lifvet under sjuttonde seklet, parade sig på ett för tiden synnerligen karaktäristiskt vis mycken vidskepelse och öfvertro. Med de evangelisk-lutherska lärosatserna, som af prästerskap.et inpräntades i folkets sinnen , blandades en mängd föreställningar, hvil ka hade sin rot i gamla katolska kyrkobruk eller ledde sina anor från hednisk offerkult och hednisk gudatro. Och hos folkets lärare själfva, liksom hos hela den bildade ståndspersonsklassen , voro de religiösa begreppen bemängda med föreställningar om onda makter, som drefvo sitt spel i världen, förstörde sådden för Herrans tjänare och t. o. m. trädde i personlig korrespondens med vilseförda människobarn . .A.f den hedniska vidskepelse, som bodde i folkets sinnen, har R. Hertzberg i sitt arbete "Bidrag till Finlands kulturhistoria på 1 600-talet" lämnat en utförlig och målande tidsskildring. Med uppgifter ur domstolarnas protokoll i olika dela.r af landet har han uppvisat, i huru hög grad menige man under ortodoxins tidehvarf hängaf sig åt vidskepliga föreställningar och bruk, huru man ganska allmänt trodde sig kunna genom olika slag af signerier och trollkonster, kända endast för de invigda, invärka på händelsernas gång och huru man vid viktiga och brydsamma tillfällen tog sin tillflykt till notoriska trollkarlar och signerskor för att afvända faror från sig själf eller nedkalla sjukdomar och missöden öfver andra. För de världsliga och kyrkliga myndigheterna voro dessa konster icke okända och många försök gjordes att genom afskräckande straffdomar eller genom upplysande förmaningar förmå folket att vända sin håg från dessa minnen af hednisk vantro. Prästerne dundrade mot dem i sina predikningar och särskildt gjorde sig Rothovius känd för de skarpa ord han från predikstolen utslungade mot den folkliga vidskepelsen 1). På förslag af Per Brahe ingick consistorium academicum år 1 649 till domkapitlet med hemställan om att predikningar mätte hällas tre gänger om året ,, om superstitione, som här i landet går mycket i svang" 2). Huruvida rädet äfven efterföljdes är dock icke kändt. Men den urgamla vidskepelsen ville dock icke gifva med sig. Främst florerade den i de aflägsnare delarna af landet, men 
1) Upplysande såväl för Rothovii stnndpunkt som för vidskepelsens art i landet är den drastiska målning af vantrons makt biskopen gaf i sin högtidspredikan på akademins inaugurationsdag. 
2) Kons. prot. 4 april 1649. 



344 T HO OCH V A NT B O, den påträffas äfven i de västfinska bygderna och spår däraf saknas icke i landets hufvudstad. Väl torde den praktiska utöfningen af signeri · och · hednisk trollkonst endast sällan förekommit ; ramsor och trollrunor hade väl fallit i glömska och trollkarlar och signerskor höllo sig visligen borta från stadens rayon. Men att själfva tron på trolldom och signeri icke dött ut ooh att såväl höga som låga voro öfvertygade om tillvaron af hemliga magiska krafter, därom lämna våra källor säkra bevis. Så nämnes att rådstufvurätten i Åbo år 1 6 70 dömde till döden en kvinn a, hvilken förvisats från staden för trolldom och vidskepelse, men vågat återkomma 1). Året därefter dömde samma rätt till böter och kyrkoplikt en österbottnisk soldat, som skrutit af att kunna uppenbara fördoldt gods. Som ett särskildt gravamen mot honom anfördes under rättegången , att en i fängelset förvarad trollkvinn a  vid första åsynen af soldaten utpekat honom såsom en den där visste mer än andra knektar 2) . Vid samma tid beviljade domkapitlet en kyrkokollekt såsom reseunderstöd åt en kvinna, hvilken ärnade sig till Österbotten, sannolikt till någon klok gubbe eller gumma, för att söka bot mot ormen , som krupit i henne 3). År 1 627  hade kapitlet straffat en hustru i grannsocknen Vårfrukyrka, hvilken offrat ett ljus på altaret för att erhålla kalflycka 4) o. s. v. · Upplysande för den vidskepliga anda, som behersk ade samhället, är vidare följande mål, som utagerades mellan tvänne personer på samhällets höjder och som kastar en mörk skugga öfver en man , hvars arbete i bildningens och upplysningens tjänst vi flera gånger haft anledning att med aktning nämna. Vid jultiden l.M..6 hände sig att dom rosten Alani enka Elisabet Nilsdotter tillsände biskopinnan Gezelia, hvilke n led af någon sjnkdom, såsom läkemedel en dryck med ordination att intaga däraf tväu.�e gånger. Drycken ansågs emellertid behäftad med misstänkliga omständigheter samt lämnades för en tid orörd, hvarvid det upptäktes, att små stenar bildat sig på bottnen af kärilet. Förhållandet anmäldes af biskop Gezelius för hofrättspresidenten Eri k Sparre, hvilken åter angaf s11ken för consisto-
1) Rådst. prot. 16 juli 1670. 
') Rådst. prot. 1671  s. 179-184. 
1) Åbo Tidn. 1793 n:o 12. i) Åbo rfidn. 1792 n:o Il:!. 
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rium academicum. Konsistorium lät undersöka drycken , som 
befanns innehålla gammalt öl, saffran, muskotblomma och häst
dynga - den sistnämda ingrediensen enligt medicine professor 
Achrelii intygande ett godt medel mot stygn. Stenarna sändes 
till generalguvernörens apotekare, som konstaterade, att de inne
höllo ett oskyldigt kräkmedel . Men när konsistorium infordrade 
dem till närmare påseende, förklarade biskopen,  att de hade den 
underbara egenskapen att tidtals försvinna och att de just råkat 
afdunsta. Detta var, förmenade biskopen , ett säkert indicium på 
dryckens skadlighet. Konsistorium var dock af annan mening 
samt frikände domprostinnan från alt ansvar. Men då den ankla
gade icke var tillfredsstäld med denna upprättelse och äfven 
biskopen var missnöjd med utgången , företogs saken till förnyad 
behandling inför hofrätten. Hä�r fogade biskopen till de skäl han 
tidigar� haft att anföra påståendet, att enkan Alana lärt sig troll
konster af en klok gumma i Virmo samt; att hon brukat dessa 
konster dels till att återfå några förlorade värdesaker, dels till 
att skada sin mans efterträdare i kyrkoherdeämbetet, professor 
Enevald Svenonius. När denne introducerades i sitt ämbete, 
gjorde han - naturligtvis genom enkan Alanas onda förvållande -
,,ett underligt fall" ; uär han första gången inträdde i kyrkoherde
gården, möttes han af en giftig stank ,  som tvang honom att 
låta röka huset, och när han efter desinfektionen åter trädde in 
i huset, föll han vid porten. Vidare hade det händt, berättade 
biskopen, att när Svenonius besökte den sjuka fru Gezelia, fick 
han ett så svårt skott i hjärtat, att han höll på att uppgifva 
andan . Att hustru Alana var saker till alt, var uppenbart. Hofrätten 
var emellertid lika misstrogen som konsistorium och målet slu
tade med att riksrådet, som behandlade detsamma i högsta insta11s, 
ålade biskop Gezelius att sota för sina trakasse.rier med 400 daler 
s. m., som skulle tillfalla den oskyldigt anklagade enkan 1). 

Det är svårt att afgöra, hvilken andel illviljan hade i detta 
på sin tid sensationella mål och huru mycket som får uppföras 
på vidskeplighetens kon to. Men redan möjligheten af beskyll
ningar, sådana som de, hvilka af stiftets öfverherde föredrogos 
inför consistorii academici och den kongliga rättens ledamöter, 
visa tillfyllest, huru starkt äfven de hög t bildade i samhället 
voro inficierade af den vantro, mot hvars utbredning inom fol
ket de med större eller mindre framgång inskredo. 

1) J. J. Tengström, Joh an Gezelii den äldres minne s. 142-148. 
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Till de vidskepliga föreställningar, som beherskade sinnena, 
ha vi vidare att hänföra tron på järtecken. Denna tro hade, 
liksom tron på signeriet, gamla anor och omfattades med samma 
öfvertygelse af lärde och stjärnkunnige män som af den oupp
-lysta allmänheten. När på hösten 1 607 en stor komet visat sig, 
åtföljd af särskilda naturföreteelser, påbjöd Åbo domkapitel, i 
enlighet med ti l lsägelse från regeringen ,  att till mildrande af 
.Guds vrede och förekommande af svåra olyckor förböner skulle 
hållas under loppet af ett år i alla kyrkor såväl om söndagen 
som tvänne gånger under veckan i städerna och en gång på 
landsbygden. 1) Inemot sextio år senare, då tvänne kometer obser
verats i Åbo ( 1 664 och 1 665 ), förutspådde physices professor 
Andreas Thuronius, som iakttagit företeelserna och var en enligt 
tidens förhållanden synnerligen upplyst man, i bref till Per .Brahe, 
att de bebådade för hela Europa ,,store och blodige kr�·, icke 
allenast inter regna et respublicas, utan ock skadelige uppror 
och motus civiles, hemliga och illistiga practiker och conspira
tioner emot höga potentater och personer, j a  sådana mutationer, 
hvilkas likar icke nyligen varit hafve ; dessförutan - - -
oundvikligen förskräckeliga sjukdomar, bråddöd och pestilentia, 
ja ock hunger och dyr tid, såsom man nogsamt kan colligera, 
när man desse kometer med priorum temporum cometis et even
tibus vill conferera. » 2) 

Sitt mest pregnanta uttryck fann tidens vidskepliga åskåd
ning emellertid i det slag af vantro, som grundade sig på före
ställningen om djäfvulens välde öfver den sinnliga världen och 
människans förmåga att genom allians med mörksens furste för
värfva sig ett vetande om och ett inflytande på tingens ordning, 
som eljest icke voro dödliga varelser beskärda. 

Djäfvulstron , tron på satans spel i det mänskliga lifvet, låg, 
kan man säga, såsom en mara öfver tidehvarfvet. Den möter 

1 ) Lagus, Domkapitlets i Åbo Circulärbref I: 58-60. 
') Tigerstedt, Ur Per BJ·ahes brefvexling II: 108-109. - På sommaren 

16öfi inträffade i Åbo stad ett ovanligt starkt hagelfall, hvaröfver landshöf
dingen v. d. Linde insände till regeringen en 1·elation (trykt i Finsk Tidskrift 
tom. 12 s. 187- 188) och vid samma tid iakttogos på flera ställen i riket, bl. a. 
i Björneborg, ovanliga syner och hägringar i luften . Dessa naturföreteelser 
förmådde den dåvarande förmyndare1·egeringen att engagera en tysk vid 
namn Werner så.som ett slags riksspåman med en årlig pension af 200 rdr. 
Riks1·ådsprotokoll 1 aug. 1665. 
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oss i regeringens förordningar och biskoparnes herdabref, i kon
sistoriernas diskussionsprotokoll och rådstugurätternas domböcker. 
Den strömmar emot oss ur predikosamlingarna, i hvilka den 
ondes alla strategiska konstgrepp afslöjas och noggranna anvis- " 
ningar lämnas, huru människan bäst skall värja sig för den ledes 
onda anslag, för hans il1villiga frästelser och glödande skott. 
Djäfvulstron och magin spelar in i den lärda litteraturen , i de 
akademiska dissertationern a och de till ungdomens tjänst utgifna 
läroböckerna. Den kommenteras i katedern och i predikstolen 
och den utvecklas småningom till ett fulländadt lärosystem, som 
förmörkar förståndet, binder den vetenskapliga forskningen och 
manar fram den andliga farsot, som når sin högsta kris i hex
processerna. 

Märkligt nog anträffas några af de första offren för djäf
vulstron och de däraf här:flytande förföljelserna i vårt land vid 
själfva akademin. Här hade, såsom vi redan känna, den teolo
giska vetenskapen tämligen noggrant utstakat gränserna för forsk
ningens frihet och såväl konstitutionerna som kungliga på
bud ålade professorerne att icke traktera ungdomen andra lär
domar än  sådana som väl öfverensstämde med öfverhetligen god
kända sanningar i religion och annat. 'fillika vakade man noga 
öfver att inga böcker insmuglades till akademin, hvilka kunde 
förvända ungdomens sinnen och sprida otrons smitta omkring sig. 
Särskildt var man på sin vakt emot s. k. nekromantiska eller 
svartkonstböcker, bland hvilka den s. k. Clavis Salomonis, Mi
kael Paletz' bok Kabbala samt den år 1 535 aflidne platonikern 
Cornelius Agrippas afhandling om occultismen eller den hemliga 
filosofin (De occulta philosophia) voro sämst i ropet. De inne
höllo nämligen en från Osterlandets mager och andebesvärjare 
hämtR.d hemlig visdom, med hvars tillhjälp människan kunde göra 
sig till herre både öfver naturen och andevärlden, samt troddes 
vara ingifna af mörksens furste, utan hvars personliga bistånd 
de icke kunde med framgång studeras. Men all vaksamhet till 
trots kunde importen af dylika farliga böcker icke h. o. h. för
hindras. De omtalas red� nnder akademins första tider och 
synas sedermera ha cirknlerat i lönndom emellan alt flere perso
ner, så att domkapitlet år 1 H 7 1  fann sig föranlåten att an
ställa öfver hela stiftet en allmän razzia efter nekromantiska 
böcker. 1) 

1) Åbo Tidninga r 1793, n:o U. 
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Den man, som åtnjöt det tvifvelaktiga ryktet att ha infört 
studiet af de_n hemliga österländska visdomen vid Åbo akademi, 
var professorn l\fartinus · Stodius. Efter mangåriga studier i ·  den . 
lutherska teologins högkvarter, universitetet i Wittenberg, hvar
est han förvärfvade sig den högt ansedda magistervärdigheten , 
hade han år 1 6 30 utnämts till rektor vid Åbo skola och där
efter till lektor först i grekiska och sedermera i teologi vid gym
nasiet, hvarest han ock handhade rektoratet under loppet af flere 
år (jmfr. s. 202�203). År 1 638 insattes han i den komite, 
som hade sig anförtrodd den finska bibelöfversättningen, två år 
senare utnämdes han till professor i österländska språk och år 
1 6 54 avancerade han till teologie professor ouh kyrkoherde i 
Nådendal. Hans bana var sålunda en renlärig kyrkans mans. 
Men huru det var, häftade vid honom någon misstanke om hem
liga sysselsättningar och underliga funderingar, hvilka icke tålde 
dagens ljns. Dessa misstankar, hvilka närdes genom Stodii håg 
för ensliga studier och hans något skygga och inbundn a väsen, 
framkallade tvänne rättegångar, hvilka voro nära att kosta 
Stodius hans medborgerliga anseende och hans akademiska lä
rarestol. 

Vid ett konsistorii sammanträde i april 1 644 anmälde pro
ka,nsler, biskop Rothovius, att föräldrarne till en "förrykt och 
ursinnig" student Ericus Michaelis, uppgifvit för honom, att so
nen en tid vistats hos professor Stodius samt blifvit af denne, 
emot afgifvande af en skriftlig tystlåtenhetsed, undervisad i hem
liga konster, hvilka slutligen gjort honom hufvudsvag. Vidare 
visste ryktet att förmäla, fortsatte biskopen, att Stodius hyste hos 
sig en "spiritus familiaris" ,  att han umgicks med magiska saker, 
att han understundom vistades i bärgen och att han ingifvit 
Ericus Michaelis galenskap "genom 3 betar". Af en trovärdig 
man, hvars namn icke nämnes i protokollet, men som tilläts att 
afgifva sitt vitnesmål inom lykta dörrar, fogades den uppgift, att 
Ericus i vitnets närvaro kallat Stodius en själamördare, hvilket 
kunde tydas på ett för Stodius mycket komprometterande sätt. 

Anklagelsen föreföll rätt allvarlig och konsistorium skred ett 
par dagar senare till att "accurate examinera" densamma. På 
tillfrågan erkände Stodius, att han "till tidsfördrif och i en god 
mening" lärt studenten "någre occulta", bestående i "någre lu
stige och kortvillige stycken" ,  hvilka i och för sig voro "bru
kelige och lidelige" ,  men ock kunde medföra fara, hvarför han 
affordrat sin lärjunge ett muntl igt, men icke något skriftligt 
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tystlåtenhetslöfte, på det att, såsom han uppgaf, ,, berörde kon
ster icke måge af Erico miss brukas eller ock androm lätteligen 
undervisas och missbrukas, hvarigenom sedan både den, som först 
af en god affektion lärde, och de, som sedermera sådant illå 
bruka kunna, kunde utan tvifvel komma i vidlyftighet. " H vad 
själfva ,,occulta" vidkom, bestodo de för det första däri , att Sto
dins lärt studenten att med alunvatten skrifva ord, som icke 
·syntes för blotta ögat, men framträdde fullt tydliga, när pappret 
hölls i vatten eller för elden . Vidare hade han visat, huruledes 
man kunde taga eld af himmelen genom att med tillhjälp af ett 
fint kristallglas, som hölls i solskenet, antända ett fnöske. Båda 
konsterna  måste förefalla de enfaldiga och oförfarne mäkta un
derliga samt kunde lätt missbrukas, det medgaf Stodius, men de 
voro fullkomligt naturliga och isynnerhet den senare stundom 
rätt nyttig. Andra konster hade han icke lärt studenten och i 

Professor Martin Stodii namnteckning. 

fördär:flig mening eller ogudaktig a.fsikt hade han icke meddelat 
denne sina lärdomar, hvarför han fritvädde sig från alt ansvar 
för studentens sjukdom. 

Konsistorium åhörde med välvilja Stodii svaromål och fann det
samma tillfredsställande. Visserligen, hette det i resolutionen, 
hade profes orerne iakttagit, att Stodius var godtrogen och att 
han ,:gärna konfererar med andre ibland nödtorftiga saker också 
om sådane ärenden, hvilka icke äro så högnödige, som eljest 
lustige och till tidsfördrif tjänliga" ,  men i öfrigt hade man i hans 
diskurser både såsom nykter och drucken icke funnit något miss
tänkligt, hvarför konsi torium för sin del frikände Stodius frän 
anklagelsen, ,, intill dess att någon kommer, som fördristar sätta 
sin fot mot hans och honom något skäligare ti llägga". Då äfven 
prokansler fann för godt att förena sig om utslaget, fick målet 
förfalla, men den prickning måste Stodins dock underkasta sig, 
att han förbigicks vid det samtidigt värkstälda rektorsvalet, 
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ehuru turen att bekläda magnifikatet rätteligen var inne hos 
honom. 

Men Stodii mått var ännu icke rågadt. Tolf år senare refs 
den gamla historien åter upp och till de forna beskyllningarna 
fogades nya, ännu mera graverande. Man hade någonstädes fiskat 
upp den skriftliga förbindelse, som den hufvudsvage studenten 
Ericus uppgafs ha gifvit mäster Mårten , och därur funnit, att 
han vid sin själs salighet lofvat att icke yppa de occulta han · 
inhämtade. Dessutom kom det i dagen , att Stodius lånat åt en 
magister Arvid Forstadius i Viborg Paletz' vanryktade Kabbala. 
Vid förhöret medgaf Stodius riktigheten af det senare påståen
det, men förklarade att han aldrig gjort något skadligt bruk af 
bokens lärdomar och att han uppmanat sina disciplar att taga 
sig till vara för desamma. I afseende å arten af "occulta" upp
repade han sin gamla förklaring, "att res naturales kunna också 
vara occultae, som icke hvar man skall strax veta" .  Men kon
sistorium var icke lika lätt att blidka som förra gången. Irri
teradt af ett i staden utspridt rykte, hvilket utpekade akademin 
såsom en härd för nekromantiska studier, suspenderade det Sto
dius från hans plats i konsistorium, förbjöd honom att taga be
fattning med examina och undervisningen , uteslöt honom från 
akademiska processioner och beröfvade honom t. o. m. hans sed
vanliga plats i kyrkan . Till all lycka för Stodius understäldes 
domen akademins kansler Per Brahe, hvilken i bref af den 20 
juni 1 656  utan vidare ceremonier upphäfde densamma och åter
insatte Stodius i alla de rättigheter, som hans kolleger velat 
fråntaga honom. Professor St0dius var, så resonnerade den ädle 
grefven, en gammal man , h vilken ailtid väl förestått sina sysslor 
och fört ett gudfruktigt, stilla och enfaldigt lefverne samt aldrig 
skadat någon människa. Att blotta innehafvandet af en farlig 
bok skulle vara straffvärdt, då intet bruk däraf gjordes, kunde 
grefven icke inse och att Stodins velat hålla vissa kunskaper 
hemliga innebar intet märkligt, ,,ty ock mången annan kunskap, 
såsom magia naturalis, chymia med mera sådant blifva af deras 
konstnärer in secreto hållne" .  Och att till följd af det elaka 
rop, hvari akademin råkat, uppoffra en professor, var det rätta 
sättet att gifva lastarenom rum. ,,H varför är rådligast - slöt 
Brahe sitt bref - att E. Årev:t och I gode herrar härmed all
deles tystne och allting till det bästa uttyda, sålunda förtagan
des missgynnaren all orsak och lägenhet till att akademin illa 
utföra och försmäda" .  
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Från denna tid var Stodius personligen fredad för vidare 
trakasserier, men hans namn fortfor att vara den medelpunkt, 
kring hvilken s. a. s. en nekromantisk mytbildn ing grupperades. 
Så förmäler ett domkapitelsprotokoll från år 1 6 7 1 ,  då Stodius 
redan lämnat akademin, hurusom konsistoriales en dag voro sam
lade för att behandla ett mål angående nekromanti och huru 
talet då föll på Stodius. Bland andra visste lingvarum profes
sor Bergius förmä.la, att studenter och djäknar plägat besöka 
Stodius om torsdagskvällarna för att inhämta af honom insikter 
i nekromanti samt att resultatet af undervisningen visade sig 
däri, att en lärjunge hade kastat sig ned från kyrkotaket ut�n 
att taga någon skada ; en annan hade flyktigt ögnat i bibeln och 
genast kunnat recitera hela kapitei därur ; en tredje hade slagit 
vad om att utdricka en kanna öl i ett andetag och äfven vun
n it vadet o. s. v. 1) 

Det följande offret för konsistorii nekromantiska räddhåga 
var studenten Henricus Thomae Eolenius, en af de unge män 
professor Bergius utpekade såsom Stodii torsdagsgäster. Om ho
nom känner man, att hans föräldrar voro bosatta i Åbo, att han 
efter genomgången skolkurs i stadens katedralskola deponerades 
vid akademin år 1 658 samt att han år 1660 upptogs bland sti
pendiaterne i classis infima. Redan på skolbänken synes han a f  
lättrogenhet eller ungdomligt öfverdåd tagit befattning med kab
balistiska saker och vid universitetet visade han ett mer än van
ligt intresse för orientaliska språkstudier, därigenom ådra.gande 
sig en viss uppmärksamhet, synnerligen som studierna bedrefvos 
på egen hand och, såsom det berättades, med ovanlig framgång. 

Mot· denne Eolenins riktade en annan student, Johannes 
Pythius, är 1 66 1  inför konsistorium en formlig anklagelse för 
bedrifvande af magiska konster. Eolenius hade, så visste käran
den att berätta, medan han ännu var djäkne lofvat lära en för 
läsning mindre hågad kamrat Johannes Caroli vissa artes rna
gi cas, genom hvilken denne skulle förvärfva sig "perfectissimam 
scientiam istarum tlnarum divinarum artium". Vidare hade han 
utöfvat på kärandens broder Georgius ett så fördärfligt inflytande 

1) Kons. prot. 1 3-15 april 1644, � - 7  maj 1650 ; Tengstrpm, Vita Rotho
vii s. 74-88 ; Elmgren, Mai·tin Stodins i Finlands minnes värde män lI : 302-
310; Alopoous, Borgå Gymnasii hist. s. 246-26 1 ;  Hertzberg, Kulturbilder ur 
Finlands hist. IT : 39-4� ; Åbo Tidn, 1W3 n:o 9 m. m. 



352 TRO OCH VANTRO. att denne drabbats af hufvudsvaghet. Och hade detta tillgått sålunda, a�t när Georgius en dag besökte Eolenius, såg han för sig "en synnerlig apparition" ,  hvarefter · en spiritus nedkom och kastade två handskrifter på bordet. När Eolenius fattade i dem, segnade han plötsligt till golfvet och bad Georgius att befria honom från den orene anden . Och slutligen visste Johannes Pythius att förtälja, att Eolenius, då han på skolan promoverades till rektors klass, helt plötsligt och oförväntadt började att öfverträffa sina kamrater i insikter, att han ofta absenterade t:dg från skolan under förevändning af att hafva annat för sig och att han tidtals stängde in sig hemma utan att mottaga något besök. Kärandens påståenden tyktes bekräfta sig genom flera indicier. Så berättade professor Justander, att den redan nämde Georgius Pythius en gång gripits af plötslig hufvudsvaghet, när 

Stud. Henr. Eolenii namnteckning. 

han hos Eolenius smakat på innehållet i ett käril med dricka, och en student Johannes J ohannis vitnade, att Eolenius tagit hans novum testamentum och rifvit därur hela apokalypsen . Vidare kom det i dagen, att Eolenius en gång lånat af en student Johannes Simonis den farliga boken Clavis Salomonis samt afskrifvit därur "åt-skilliga oirculi och characteres" ,  dem han företedt för Johannes Catoli, yttrande : "Den som vill lära denne konsten,  han måste ge sig fanen till lif och själ och somliga blif-va också svaga i hufvudet af denna konsten". Slutligen upptäktes vid en husvisitation hos Eolenius några bref på särskildt god latiu , skrifna af Johannes Caroli, hvilken eljest ansågs mycket skral i romarspråket, äfvensom en sedel, hvarpå Eolenius skrytsamt antecknat, att han en torsdagskväll begynt studera syriska och arabiska och redan "den aftonen emellan 4 och 5 proprio studio tämlig cognition uti det språket bekommit hade".  Konsistorii första åtgärd var att förvi sa sig om Eolenii person, hvarefter han och ett par andra. i saken komprometterade personer underkastades flera förhör. Eolenins förklarade en del af de mot honom riktade beskyllningarna för fantasterier eller lögner, men bekände, att h&.n gifvit Johannes Caroli det 
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farliga löftet. Dock hade detta skett allenast i akt och mening 
att förmå Johannes, som ärnade gifva sig ut i kriget, att stanna 
hemma. Påståendet att man endast med fanens hjälp kunde 
begagna sig af utdragen ur Olavis Salomonis var endast afsedt 
att skrämma Johannes och afsikten hade äfven så till vida upp
nådts som Johannes afbrutit alt vidare umgänge med honom. 
Någon praktisk tillämpning af Clavi s Salomonis hade aldrig före
kommit och hvad angick kunskapen i syriska och arabiska, i n
skränkte sig denna till ett efterbildande af bokstafstecknen. Med 
de två "divinae artes", som han lofvade lära J ohanues Caroli, 
menade han nämda språk o. s. v. 

Vid den slutliga omröstningen , som företogs den 1 8  sept. 1 66 1 ,  
uttalade fem ledamöter - Miltopams, Thuronius, Olaus Wexio
n ius, Thauvonius och Alanus - såsom sin mening, att Eolenius 
ingalunda kunde anses ha ingått något J)actum cum da.emon�, 
hvarför han icke kunde dömas såsom trollkarl eller necromanti
cus, men att han öfverbevisats om att hafva med förargliga ord 
och löften sökt förföra en kamrat, hvarjämte han fäst ,,en stor 
skamfläck" vid akademin. För exemplets skull dömde de Eole
nius ,,såsom en förargelig sälle och inutile academiae membrum" 
till ständig relegation och trenne bland dem tilla de den önskan, 
att Eolenius måtte förvisas från riket. Fyra ledamöter - pro
fessorerne Bergius och Kexlerus, rektor Svenonius och prokansler 
Terserus - voro öfvertygade om att Eolenius ,brukat artes ma
�icas och därför borde, enligt Mose lag, mista lifvet såsom en 
magus. Skarpast yttrade sig Terserus, hvilken under hela pro 
cessen ådagalagt en föga hedrande förföljelselusta och vid sär-
8kilda tillfällen sökt afprässa den utpinade ynglingen en bekän
n else efter sitt sinne. Houom tyktes det vara uppenbart, att 
Eolenius ingått pactum med satan, att han på grund af detta för
bund haft onaturlig framgäng i sina språkstudier och att han 
brukat sina artes magicas på Johannes Caroli. Vidare ansåg 
biskopen ett radikalt straff nödvändigt ,,emedan det befruktas, 
att denne synden mycket ta.ger öfverhanden , såsom att akademin 
därför är redan kommen i ryktet". 1) Tillgripande en tolkning, 

1) Som bevis på det onda rykte1 hvari akademin råkat, anförde Terserus 
i bref till Brahe, att många föräldrar och förnämliga herrar, såsom Herman 
Fleming och Lorentz Crentz, icke dristat att sända sina söner till akademin 
samt att superintend. Schomerus i Kalmar låtit veta, att de Kalmar-djäknar, 
h vilka. studerade i Åbo, icke hnde att förvänta sig någon promotion i hans 
stift. Tigerstedt, Ur Per Brahes brefvexling lI: 3. 
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som måste anses mycket godtycklig, dref Terserus ock det där-
. hän , att _ den af honom och de tre professorerne omfattade me

ningen fick gälla såsom konsistorii utslag, hvarefter domen af
kunnades offentligen , Eolenius förflyttades från akademieprubban 
till slottshäktet och handlingarn a i målet öfversändes till hof
rätten. 

Men äfven denna gång trädde kanslern räddande emellan. 
Efter Rtt ha tagit del af handlingarna i ärendet och sedan pro
fessor Thuronius i enskilda skrifvelser underrättat honom om sär
skilda detalier af rättegången , utfärdade han i slutet af året en 
skrifvelse till kousistorium, hvari han tämligen oförblömmeradt 
upplyste professorerne, huru dåraktigt de handlat genom att göra 
så stort väsen af affären. Enligt grefvens mening hade det varit 
mycket förståndigare, ,, om man i begynnelsen tacite och intra 
parietes hade denna casum ventilerat och då delinqvens icke fun
nits manifesta crimine deprehensus, sökt saken i stillhet att com
ponera och med någon annan an i mad version rättat och corrige
rat, den felande paterna aliqva ac academica castigatione coer
cerat och in viam reducerat, så hade man på detta sättet 
både salverat discipulum så väl som akademin ifrån. rykte och 
notation".  Eolenius hade synbarligen handlat endast af enfald 
och begär att skryta inför si na kamrater, men ingalunda ingått 
uågon förbindelse med den lede, hvarför det var tillräckligt att 
näpsa honom med allvarliga förmaningar utöfver det nog hårda 
straff han redan fått utstå. Med tydlig hänsyftning på de före
gående processerna tillade grefven följande sens moral : ,,Det är 
nogsamt prof afkommit, huruledes man med sådana casibus i den 
orten hafver haft att möda sig med, det dock vid dagsljuset har 
föga ann at varit än fåfänga, och mången oskyldigt af sädana 
presumtioner illa framdragen och af det man säda.nt lätt så högt 
apprehenderar kommer ryktet mer och mer och af minutier gör 
impressionerne store" .  

Brahes iugripande, hvilket på goda skäl vunnit eftervärlden s 
erkännande, hade till följd, att hofrätten, med upphäfvande af kon
sistorii utslag, i mars 1 662 dömde Eolenius att för den förargelse 
han åstadkommit utstå offentlig kyrkoplikt. Åfven från detta 
straff sökte Brahe rädda den dömde, men förmedli ngen misslyc
kades och biskop Terserus hade tillfredsställelsen att själf under 
en predikan prevenera menigheten på den förestående akten , hvil
ken några dagar senare försiggick i domkyrkan i båda försam
lingarna. - Efter denna förödmjukelse kvarstannade Eoleniuis 
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vid akademin intill år 1670, då han blef af konsistorium exclu
derad för alltid. Relegationen motiverades därmed att Eolenius, 
tvärt emot statuterna, inträdt i det äkta ståndet, men torde dess
utom ha påvärkats af hans antecedentia, om hvilka erinran gjor
des af profeEsor Bång. Han lefde sedermera i Åbo, drogs år 
1 6 75,  såsom han själf föregaf, fullkomligt oskyldigt såväl inför 
rådstugurätten som inför kapitlet fö-r smädelse emot Gud samt 
försvinner därefter ur tideböckerna. Om hans stränge domare 
biskop Terserus känna vi , att ett år icke förflutit efter Eolenii 
kyrkoplikt, då han själf satt på de anklagades bänk, och att han 
icke hade förmånen att röna från Per Brahes sida samma med
känsla, som kommit den unge studenten till del. 1) 

Ett årtionde efter Eolenius antastades en annan student, 
Isak Gunnerus, för hysande af nekromantiska skrifter. Denne, 
som var född i Åbo år 1642 och år 1 6 60 inskrf'fs i akademins 
matrikel, hade efter någon tids studier öfverflyttat till Reval, 
där han hoppades att vinna befordran till ett diakonat. Men 
detta hopp gäckades, då det kom i dagen, att han innehade 
bland sina papper ett häfte innehållande några ,,karaktärer" af 
misstänklig beskaffenhet. Det kom till undersökning inför sta
dens konsistorium och borgrätt och Gunnerus ålades att lämna 
staden . Han återvände då 1 6 70 till Åbo samt anhöll , med stöd 
af ett af Per Brahe utfärdadt rekommendationsbref, om tillstånd 
att fortsätta sina studier vid akademin .  Men i st. f. att villfara 
denna ansökan tog konsistorium Gunnerus ånyo i förhör samt 
lät insätta honom i karcern . Under förhöret berättade Gunne
rus, att de förgripliga karaktärerna nedskrifvits af honom redan 
vid fjorton års ålder efter diktamen af en djäkne i Åbo kate
dralskola Henrinus Ilves samt att de innehöllo ,,någre konster, 
huru man skall få lycka, item huru man skall bedraga kvinfolk 
etc." Konsistorium nöjde sig emellertid icke med denna förkla
ring, utan vände sig med anhållan om närmare upplysningar till 
b iskopen i Reva!, hvilken i sitt svar förmälde, att häftet omfat
tade 1 3  blad, ,,fulla med nicromantisk styggelse, allehanda circlar, 

1) Konsist. prot. 12, 22 juni, 1 - 31 juli, 28 aug., 18, 25 s�pt., 2 okt., 1 1  
dec. 1661, 1 6  febr., 2 7  april 1670; rådst. ptotok. 27 okt. l ö75; Abo Tidn. 1791 
u:o 23-24 ; .T. Tengström, Minne öfver Joh. Terserus s .  70-73 och Handlin
gar t. upplysn. i Finl. kyrkohist. II: 74-76, III: 58-63, IV: 64-75 ; Rob. Ti
gerstedt, En trolldomsprocess vid det finska universitetet rn61 (Finsk Tid
skrift 1881 ,  tom. X: 215-228) ; K. K. Tigerstedt, Ur Per Brahes brefvexling 
IT: 2-23. 



356 TRO OCH VANTRO. 

med karaktärer betecknade, ibland hvilka en horrendus abusus 
nominis divini var". Bl. a. vedervärdigheter förekom däri vidare 
en anvisning, huru man med ·minsta besvär kunde blifva en l&rd 
man . Man skulle anropa demonerna och nedskrifva med sitt 
eget blod några vidskepliga och hemliga ord ; sedan skulle man 
upprita ett antal cirklar, en del med eget, en annan del med en 
hjorts, en nattlapps eller ugglas blod, och skrifva kring cirklarne 
ett mängd ord, latinska ord med eget blod, främmande ord med 
blodet af en hafvande kvinna. Förrättningen skulle ske om mid
natt vid Kristi födelses fest eller om påsken före solens upp
gång, och skulle som belysning användas ett af människotalg 
stöpt ljus o. s. v. 

Det var icke att undra öfver om Gunneri domare i konsi
storium funno denna cyniska gall imatias afskyvärd och om de 
togo saken så på allvar, att de bl. a. besporde Gunnerus, huru
vida han sett satan. Gunnerus sökte att bortförklara betydelsen 
af det hela, föroäkra.nde att han bevarat pappret endast såsom ett 
kuriosum och att han aldrig begagnat det till något djäfvulskap . 
Men konsistoriales läto sig icke öfvertyga. De funno visserligen , 
att Gunnerus syndat ,,ex simplicitate et imprudentia" , men dömde 
honom tämligen enhälligt att undergå kyrkoplikt och att för 
alltid relegeras från akademin. Endast fysikprofessorn Johan 
Flachsenius ansåg, att Gunnerus redan blifvit tillräckligt straffad 
för sin förseelse. Till lycka för Gunnerus delades denna åsikt 
af Per Brahe, som återinsatte den anklagade i hans akademiska 
rättigheter. Gunnems avancerade sedermera till amiralitetspredi
kant och konsistorium lät sig icke vidare förledas till nekroman
tiska processer - om af brist på anledning eller till följd af 
vunnen erfarenhet om fåvitskheten af att spjärna mot kansler, 
må lämnas därhän. 1) 

De nu refererade trolldomsmålen, i hvilka medlemmar af 
det akademiska ståndet voro invecklade säsom svarandeparter, 
åklagare och domare, gifva en åskådlig bild af den stora makt 
djäfvulstron utöfvade öfver de mest bildade i samhället, liksom 
ock af den kritiklösa godtrogenhet, den religiösa stupiditet och 
den moraliska slöhet, som denna tro framkallade. Samma före
teelser träda oss till möte, då vi studera den lärda odlingens 
målsmän i deras efterlämnade värk, i de akademiska dissertatio-

1) Konsist. prot. 19 dec. 1670, !3-� april, 31 ang., 18 okt. 1 071 ; jmf'r. 
Hertzberg a. a. s. 48-50. 
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nerna, såväl som i öfriga litterära prestationer. ·r dem påträffa 
vi s. a. s. det teoretiska underlaget för trolldomsprocesserna, den 
vetenskapliga motiveringen till de vota och utslag, hvilka afgåf
vos under rättegångarna. Med fullständigt allvar diskuteras i 
dem de olika slagen af artes magicae, de naturliga och de de
moniska, samt de olika sätten för ingåendet af pactum med sa
tan ; med en sakkännedom och en skarpsinnighet, som värka för
bluffande, redogöres för de mångahanda konster, genom hvilka 
mörksens furste och hans leda andar invärkade på människans 
yttre och inre sinnen , huru de, alt efter som omständigheterna 
fordrade, antogo olika gestalter, huru de förvände de vidskepligas 
ögon, frästade de fromme o. s. v. 1) 

Att ingå på en närmare utläggning af dessa diaboliska spe
kulationer höfves oss icke, ty den skulle leda oss in på specia
litAter, hvilka stå utanför vår uppgift. Men innan vi lämna 
detta kapitel, må det tillåtas oss att till belysande af vantrons 
art och välde ännu annotera följande ur tidens annaler hämtade 
bidrag till historien om djäfvulens "aperier och konster" bland 
personer, hvilka icke hörde det akademiska ståndet till. 

I slutet af 1630:talet, sannolikt år 1637 ,  antastades en 
Johannes Arvidi, synbarligen djäkne, för att hafva utfärdat en 
obligation, hvari han ackorderade med den onde anden om ett lån 
på några riksdaler. På tillfrågan erkände han sig ha begått 
förseelsen under ett an fall af svår "misshoppning" samt på till
råda.Il af en annan person, hvilken åter förklarade rådet för 
skämt. Saken behandlades först i hofrätten och därefter i dom
kapitlet, hvars utslag icke är kändt. 2) 

Icke många år därefter, år 1•646, ertappades en skrifvare, 
Erik från Skolgatan, med att hafva skrifvit till satan med sitt 
eget blod samt begärt 400 riksdaler, för hvilken summa han 
ville sätta lif och själ i pant. Vid undersökningen påstod han 
sig ha gjort detta af hufvudsvaghet och berättade, att han några 
dagar senare mött på gatan satan själf, som bar en penninge
säck och bjöd honom handen , den han dock nekade att mottaga. 
Straffet blef icke synnerligen strängt. Erik dömdes af kapitlet 

1 ) Jmfr. t. ex Tengström, Gezelins d. ä:s minne s. 106. 
2) Händelsen omtalas i en odaterad uppgift i Åbo stads dombok 1637 

samt i eons. acad. protokoll 27 mars, 13 apr. 1645. Johan Arvidi nämnes icke 
i Lagus' Studentmatrikel. 
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att stå två veckor på de syndares plats i kyrkan (in loco pecca
torum) och att därefter offentligen intagas i församlingen . .  1) 

Värre aflopp ett kvart · sekel senare ett liknande mål för 
munsterskrifvaren Nils Kristersson Winter. Åfven han hade be
gärt af "den onde anden sathana" ett större lån - dock icke 
mer än 200 rdr - och hade i fyra obligationer, skrifna med 
eget blod, förskrifvit sig åt adressaten , om denne på ett bestämdt 
klockslag infann sig med den rekvirerade summan. Tvänne af 
sedlarna anträffades af en rackaredräng på Kvarn bärget och ledde 
till Winters upptäckande. Winter tog Gud till vitne, att han 
genast ångrat sin förseelse, som han begått i dryckenskap och 
af svårt näringsbekymmer, att han alls icke väntade sig något 
resultat af sin korrespondens och att han icke häller varit utsatt 
för några anfäktelser af den lede. Men uppfattningen om dy .. 
lika brott hade blifvit strängare än några årtionden tidigare. I 
enlighet med Levit. 1 8  kap. 2 1  v. och 20 kap. 2 v. dömde 
rådstugurätten Wiuter från lifvet, emedan han ,, vikit från Gud 
sin skapare och öfverträdt den heliga döpelsens förbund, sökt 
hjälp af satan, gifvandes honom deu äran, som Gudi tillhörer".  
Hofrätten stadfäste domen och Winter arkebuserades år 1 6 7 1 .  2) 

År 1 675 talades i domkapitlet om en pojke, som ,,skräppade 
af" att hafva blifvit förd till Blåkulla .. 3) Om denne pojke var 
bosatt i staden, har målet, hvars vidare detaljer och förlopp äro 
okända, sitt intresse såsom det enda i sitt slag, hvilket väkts 
emot en Åbo-bo. Väl voro dylika färder föremål för judfoiel 
behandling såväl i domk apitlet som i hofrätten ; bland de per
soner, som rättades på stadens torg eller invid Nylands tull föf 
trolldom, förekom sannolikt en och annan , hvilken troddes ha 
varit i den ondes högkvarter, men, såvidt man känner, blef ingen 
medlem af Åbo stads samhälle antastad eller dömd för delta
gande i ,,satans konvent". 

1) Åbo Tidn. 1792 n:o 23. 
2) Rådst. prot. 15 okt., 28 nov. 1G70. 15 april 107 1 ,  
') Åbo Tidn. 1W3 n:o 47. 



I l .  

s e d l i g h e t. 

, träng som nppfattniugen var i kyrkliga ting, var den det ock i frågor, som rörde den allmänna sedligheten. 
'}_,<__, � Förde. ett åtal för �rolldom och s�gneri eller för bristande renlärighet med sig fara för hf och frihet, så aflopp icke häller ett brott mot sjette budet, när det anmäldes för vederbörande domstol, utan vedervärdigheter. Såväl <l.en allmänna stadslagen som senare utkomna stadgar och förordningar inrymde i detta afseende en mängd straffbestämmelser, hvilka, på samma gång de röja  hårda sinnen och råa tider, jämväl bära vitne om släktets allvarliga uppfattning af förhållandet mellan könen och dess sträfvan att upprätthålla fäderneärfd tukt och goda seder. Liksom man sökte att genom kyrkliga och världsliga straffdomar skydda religionen och altaret, så hade man ock liknande medel - böter, kyrkoplikt, förvisning och dödsdomar - i beredskap för dem , hvilka genom sedliga förvillelser kränkte samhällets rättsmedvetande. För de lindrigaste sla.gen af brott mot sE•delagen ,  de enkla lägersmålen, bötfäldes i regeln mannen 1 - 3 resan till resp. 1 0, 20 och 30 daler s. m., kvinnan till 5, 10 och 15 daler ; upprepades förseelsen fjerde gången ,  förvisades den skyldige från staden efter undergånget kroppsstraff, gatulopp för man och kåkstrykning för kvinna. Lönskalägen mellan syskonbarn samt t. ex. med den aflidne makens broder- I. systerbarn försonades ännu enligt förordningar af åren 1 653 och 1 699 med penningeböter (80 dal. s. m.), men rådde närmare släktskap mellan kontrahenterne, ådömdes lifsstraff, i vissa fall åtföljdt af bränning å håle. För enkelt hor pliktade mannen 1-3 resan resp. 40, 80 och 120 dal. s. m., kvinnan hälften ; men ertappades någon fjerde resan , följde dödsstraff, vare sig den felande var man eller kvjnna. Samma straff statuerades för enkelt hor i vissa 
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förbjudna leder samt för dubbelt hor under alla förhållanden. 
Vid bristande tillgång försonades penningeböterna, hvilka skärp
tes i fall af försvårande omständigheter, med kroppsstraff,· vanli
gen gatulopp för mannen och kåkstrykning för konan. Med 
de världsliga straffen följde i regeln allmän kyrkoplikt, som be
stod däri att de felande dömdes att stå 1 - 3  söµdagar vid 
kyrkodörren eller "nederst i bänken", hvarefter de aflade offent
lig syndabekännelse och intogos i församlingen. För rikt folk 
var det medgifvet att första och andra resan friköpa sig från 
,,plikt- eller horpallen" med 1 00 å 200 daler s. m. till kyrkan 
och de fattige, men enskild absolution i sakristian måste de 
underkasta sig. 1). 

I trots af dessa och andra hårda straffbestämmelser, hvilka 
ingalunda blefvo blott en död bokstaf, rådde under hela det 
sjuttonde seklet en ganska allmän klagan öfver att tukten inom 
samhället lämnade mycket öfrigt att önska och att de sexuella 
errationerna hällre voro i till- än i aftagande. I upprepade för
ordningar, afseende straffens tillämpande och kontrollens skär
pande, konstaterade regeringen, att ,,synden i gemen dag ifrån 
dag uti denna världenes onda yttersta tid växer och tilltager" 
och att särskildt sedlighetsbrotten ingåfvo henne allvarliga be
kymmer. I biskoparnes herdabref till kyrkoherdar och försam
lingar ingå trägna förmaningar till sedlig bot och bättring och 
ur predikosamlingarna ljuda dels vemodiga klagolåt dt\ls hårda 
förbannelser öfver människornas lastbara lefverne. 

Huru det var bestäldt med sedligheten i Åbo under seklets 
tvänne första årtionden, är en fråga, som h. o. h. undandrager 
sig vårt bedömande, enär de uppgifter, som föreligga, äro alt 
för torftiga för att berättiga till några slutsatser. Först från 
1620:talet, då rådstugurätternas protokoll vidtaga, möta oss be
stämdare uppgifter om sedlighetsbrotten och från samma tid äga 
vi de första officiella berättelser om det sedliga lifvet i staden. 
Dessa af oss i föregående kapitel åberopade relationer, hvilka 
omkr. år 1 6� 6  R.fsändes från domkapitlet till konungen och riks
kanslern, ha intet hugnesamt att mAddela. Enligt hvad kapitlet 
iakttagit, hade till följd af de kyrkliga och värltlsliga myndig
heternas lamhet grofva synder och laster på de sista tiderna 
tagit öfverhand såväl på landsbygden som i själfva staden. Re-

1) Arnell, Stadslagen, Giftomålabalkens kap. III och X ;  Schmedernan, 
J ustitioo wercket s. i.31, lö4, 294-293, 81 7, 1373, 1559 m. m. 
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spekten för religionen hade förslappats hos många och sedelagens 
bud trampades under fötterna. En längre tid hade några bor
garehustrur lefvat i uppenbar otukt och utan gemenskap med 
den kristna församlingen. En f. d. slottsskrifvare hade aflat tre 
barn i oäkta säng, en adelsman två, men ingendera gick in på 
att legalisera förbindelsen . Lönskalägen bedrefvos utan försyn 
och utan att myndigheterna gittade inskrida o .  s. v. 1) 

Det är svårt att noggrant angifva, i hvad mån tillståndet 
förändrades, sedan den stränge Rothovius öfvertagit biskopsspiran , 
och huru den fortgående utvecklingen under seklets lopp invär
kade på de sedliga förhållandena i staden. Den moralstatistik 
domstolarnas protokoll, rådstugu- och kämnärsrätternas såväl som 
det akademiska konsistoriets, lämna, påvärkas naturligtvis i hög 
grad af den intensitet, hvarmed resp. myndigheter och åklagare 
bedrefvo sin sak, liksom ock af den konsekvens, hvarmed den 
förnedrade parten plägade söka domstolens bistånd för att er
hålla upprättelse eller ekonomiskt understöd. Dock vill det 
synas, som om de gröfre slagen af sedlighetsbrott befunnit sig 
under seklets lopp i aftagande 2), som om familjelifvets hälgd 
blifvit med större stränghet iakttagen , medan åter de af lagen 
med lindrigare straff belagda förseelserna visade en tydlig ten
dens att tilltaga. Förbättringen i förstnämda afseende betingades 
utan tvifvel af den med åren stigande upplysningen , men syn
barligt är ock, att såväl kyrkan som de världsliga myndigheterna 
med större skärpa än vid seklets början beifrade de brott, som 
begingos emot tukten inom äktenskapet. 3) Tillväxten af sedliga 
förvillelser af lägre grad åter påvärkades dels af den a llmänna 
tidsanda, som under och efter det 30:åriga kriget spred sig från 
sydligare ländAr mot norden, dels af stadsbefolkningens fortgående 
förökning och inflyttningen af mer eller mindre odisciplinerade 

1) Leinberg, Handl. rör. finska kyrkan I: -183 48ö. 
2) Någon gång omnämnas fall af tvegifte och dubbel trolofuing. Af onaturliga laster har jag annoterat tvänne fall af tidelag. Det ena utöfvades af en bonde från St. Karins, det andra af en 14:å.rig gosse. Lastens utbredning i riket föranledde det famösa reskriptet af år 168ö om kvinfolks användande till vallgång i st. f. po,jkar. Åbo rådst. prot. 13 maj 1648, W juni 1 695, 6 maj 1701 ; Schmedeman s. 1074. 
3 ) Såsom exempel på den stränghet, hvarmed sedlighetsbrott åtm. tidtals beifrades, må anföras, att år 1637 afrättades på Åbo torg, jämlikt hofrättens utslag, en karl från Wesilax, hvilken belägrat sin broders frilla, samt en kvinna från samma socken, h vilken blifvit , ,rådd': med barn af tv änne ogifta bröde1·. Åbo stads dombok 1638, stadens exemplar. 
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element från landsbygden. Medgifvas bör ock, att akademin i 
en ioke oväse_ntlig mån bidrog till försämringen så till vida som 
den årligen sammanförde till staden · några hundra studenter,· af 
hvilka en god del redan inträdt i mannaåldern. 1) 

I allmänhet meddela de kommunala domstolarnas protokoll 
bidrag til! tidens mor-alstatistik endast i de fall, då den olofliga 
förbindelsen ledt till uppenbara följder eller då myndigheterna 
funno anledning att inskrida mot konor, hvilka gjort lösaktig
heten till yrke. Af de inför domstolarna tilltalade utgjordes 
naturligtvis det öfvervägande :flertalet af män och kvinnor ur 
folket, men understundom hände, att processen erhöll ett sär
skildt intresse genom att personer af öfverklassen voro däri in
vecklade. Så beskylde hofrättspresidenten E. J. Creutz år 1 68 1  
inför rådstugurätten en friherre Carl Horn för olofligt umgänge 
med hans dotter samt uppfordrade svaranden att genom äkten
skap hedra den förnedrade. Några år senare utagerades inför 
samma rätt en af tidens förnämsta causes celebres, då justitie
borgmästaren i staden Olaus Beckius af sin hustru tilltalades för 
brottsligt förhållande till hustru Maria Lamb. i) 

Mycket vanligt var i de fall, då stämning för lägersmål 
förelåg, att den kvinliga parten åberopade ett äktenskapslöfte, och 
understundom hände att det lyckades rådstugur�tten eller dom
kapitlet att öfvervinna de betänkligheter, som vanligtvis upp
stått hos mannen . Å svarandens sida åter hörde det till god 
ton att h. o. h. bestrida käromålet eller att rikta detsamma mot 
annan person . Förelågo endast misstänkliga omständigheter, 
hvilka icke kunde ledas i bevis, hände det stundom, att. rätten 

1) Vill man med ledning af rådstugnrättens protokoll anställa en jämförelse mellan sedligheten i Åbo under det sjuttonde och det nittonde seklet, skall jämförelsen utan tvifvel ut falla det senare seklet till favör. Men taga vi i betraktande den stora förändring, som timat i uppfattningen om myndigheternas 1·ätt och plikt att beifra förseelser mot den allmänna och den enskilda sedligheten, måste domen utfalla helt annorlunda. Till förmån för det sjuttonde seklet tala bland andra indicier äfven de få uppgifter, som kunna meddelas angående an talet oäkta barn, om ock invändningar kunna göras mot dessa uppgifters fullständighet. Den af oss redan s. 33 omnämda historieboken för stadens finska församling 1688- 94 upptager år 1689 3 oäkta barn af 165 döpta, år 1690 G af 180, år 1691 11 af 182, år 169� 7 af 146 samt år 1 693 6 af 131. Enligt statistiska centi·albyråns meddelanden utgjorde under åren 1885-1892, för  att taga några exempel, procenttalet af' oäkta lefvande barn i förh. till lefvande födde i domkyrkoförsamlingen 10-lf> °lo• 2) Rådst. prot. 5-6 juii 1681, 1685-87 passim. 
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ålade den nekande att jämlikt Rådst. balkens 24 kap. bestyrka 
sitt påstående såväl med värjemålsed som med edlig bekräftelse 
af 5 a 1 1  edgärdsmän. Så dömdes år 1 6 34 en f. d. slottspre
dikant Hieronymus Laurentii att, inom tre rådstugudagar befria 
sig "med sin själf sjettes ed" och den kvinliga parten tillsades 
att med 6 oberyktade dannekvinnors ed bestyrka, att hon intet 
haft att beställa med herr Hieronymus. År 1 678  ålades advo
katen Olaus Broming att själf tolfte svära sig fri från ,,fattade 
misstanka.r och starka presumtioner om någon oloflig beblandelse" ,  
och samma utväg till befrielse lämnades år 1686 borgmästar 
Beckius. 1) Lyckades det den tilltalade att uppfylla vilkoret eller 
blef åtalet af andra orsaker förkastadt, plägade rätten, åtmin
stone tidtals, återskänka den kränkta äran i mer eller mindre 
ampla ordalag. 

En dylik innocensförklaring kunde äfven afgifvas utan att 
formligt åtal förelåg, när, hvilket icke så sällan hände, en person 
oskyldigtvis råkat i ondt tal och rykte. År 1 628 förklarade råd
stugurätten borgmästaren (sederm. underståthållaren) Erik Anders
son ,,alldeles fri, ledig och lös" från ett rykte för hordomslast och 
de personer, hvilka spridt ut ryktet, förbjödos vid hot af åtal 
att fortsätta med sitt onda tal. Vid samma tid klagade köp
mannen Henrik Schaefer inför rätten öfver att en borgarehustru 
beskylt hans hustru för ,,lättfärdigt umgänge och hycklande" 
med tvänne köpsvenner och rätten afgaf den förklaring, att 
ehuru käromålet icke kunnat bestyrkas, ville rätten ,,för onda 
och orolige människors skull" varna alla "att de bem:te heder
liga och dygdesamma hustru Margreta Henrik Skepers icke uti 
någon oärlig eller ärerörig måtto hemligen eller uppenbarligen, 
frånvarande eller närvarande, efter denne saga och discnrs, som 
nu skedt är, angripe anten med ord eller åthäfvor vid högsta 
straff tillgörande, som både andelig och världslig lag därom 
förmå, med mindre den det göre vill vet sig kunne det lagligen 
med god skäl och vitnen fullfölja och henne det öfvertyga". 2) 

Ett särskildt bestyr hade magistraten med att i sedlig
hetens intresse befria staden från ,, beryktade löskonor", hvilka 
ofta nog förgrepo sig äfven mot det sjunde budet. Nu och då 
anstäldes jakt efter dem och annat löst parti och sällan aflopp 

1) Rådst. prot. 29 nov. 1623, 14 jan. 1 624, 28 apr., 7 maj, 7 juni 1634, 
23 nov. 1678, 1686-87. 

2) Bidrag första ser. IV : 39-40, 42, 77 m. m. 



364 SEDLIGHET. 

väl razzian utan resultat. För de anträffade synderskorna slutades 
affär�n vanligen därmed, att de :fingo schavottera i halsjärn eller 
kåkströkos af · "horpiskaren" ,  hvarefter de förvisades från . staden, 
från länet eller från hela storfurstendömet. I sällsynta fall 
kunde samma straff äfven åhvälfvas mannen . Så dömdes genom 
hofrättens utslag af år 1640 en man, som länge lefvat i konku
binat med en kvinua att förvisas till Ingermanland, sedan han 
först blifvit "stupad vid kåken" ;  konan straffades med ris och 
förvisning från slottslänet. 1) 

Voro sålunda de sedliga förhållandena inom borgerskapet 
ofta nog egnade att ingifva stadens styresmän bekymmer och 
nödgades domstolarne gång efter annan tillgripa lagens strän
gaste straff mot otukten, så saknade icke häller de akademiska 
myndigheterna anledning till klagomål öfver sina underordnades 
sedliga vandel. Såsom i föregående afdelning redan påpekats, 
hörde sedlighetsmålen till de ärenden , hvilka tämligen regelbun
det återkommo på consistorii majoris och minoris föredragnings
listor. Ån var det en fader eller broder, hvilken fordrade upp
rättelse för den kränkta, än var det en piga, hvilken själf fra.m
förde sina  anspråk, och stundom hände att en professor på.yrkade 
undersökning med anledning af ett utspridt elakt rykte. Som 
plikten för en uppenbarad förbindelse stälde sig nog hög för en 
fattig student och denne dessutom kunde bereda sig på något 
års relegation från akademin, var det mycket vanligt att den 
tilltalade "negerade factum", äfven när mycket graverande vitnes
mål förelågo, såsom när det uppgafs, att den förnedrade på sin 
sjuk- eller dödsbädd yppat hemligheten för prästen . Att studen
terna därjämte tämligen regelrätt bestredo ett lättsinnigt afgifvet 
äktenskapslöfte eller sökte att undandraga sig dess uppfyllande, 
hade likaledes sin naturliga förklaring i deras anspråkslösa lef
nadsställning äfvensom i svårigheten att säsom familjefader fort
sätta studierna ,  men måste dock betraktas såsom en läghet, syn
nerligen som den kvinna, hvilken öfverbevisats om sedlig för
villelse, i regeln hemföll åt samhällets bann och förakt. 

En särskild ryktbarhet bland don-Jnanerne inom student
korpsen ådrog sig år 1 6 7 1  satakundensaren Johannes Walste
nius, hvilken haft dristigheten att, förföra en adlig jungfru, vice-· 

1) Rådst. prot. 23 aug. 1636, 18 apr. 1638, 27 juni, 1640, 10 mars, 15, 20 
maj 1647, 13 mars 1660, 31  juli 1669, 7 juni 1671, 1 jnni 167-1 m. m. Jmfr. 
första bandet s. 315-31 6. 



STUDENTER OCH PROFESSORER. 

presidenten, friherre Gustaf Grass' dotter, och sedan rymt i väg 
med henne. Tilltaget hade kunnat stå de unga mycket dyrt, 
enär en kort tid därförinnan utkommen stadga om olagliga gifter
mål inom ridderskapet och adeln straffade den ofrälseman, hvil
ken "lockade" en frälsekvinna, med förvisning från riket, samt 
dömde den man, hvilken bortförde jungfrun från hennes faders 
eller målsmans hus, såsom rånsman till döden. 1) Men tack vare 
friherre Grass' fördomsfrihet och faderskärlek erhöll affären en 
lyckligare utgång. De vilsegångna bekommo tillstånd att gifta 
sig och på grund af Grass' förbön reducerades straffet för "\Val
stenius till ständig relegation från akademin. Med ·riktig känne
dom af lifvets förhållanden framhöll Grass, att om la.gens sträng
het blefve tillämpad, skulle hans dotter dela f:iå mången kvinnas 
öde att "blifva den eländigaste, som för hvars mans dörrar 
vräkas skulle" .  W alstenins bröt sig sedan en väg genom lifvet. 
Han blef först borgmästare i Raumo, sedermera häradshöfding 
samt adlades med namnet W allensten. 2) 

Men det var icke allenast de unge, lefnadsglade studenterne, 
hvilka levererade stoff från det akademiska ståndet till tidens 
"chronique scandaleuse". Åfven bland de vördige fädren i kon
sistorium sutto åtminstone tvänne, hvilkas sexuella förhållanden 
gåfvo lastareuom rum och professorerne ståndsbekymmer. 

Den eue var eloqventie 1.rofessorn Johannes Elai Terserus, 
gemenligen kallad den yngre till skilnad fråu sin likabenämde 
broder, teologie professorn, sedermera bi kop.en. Om honom upp
gafs det vid ett konsistorii sammanträde år 1644, att han ingått 
trolofning med en skräddaredotter, hos hvars moder han var 
inackorderad, men att han tvekade att uppfylla löftet, enär fäst
mön råk13:t i "uppenbart rop och rykte" för en annan förbin
delse. Konsistorium uppdrog då åt professor Eskil Petraeus att 
i sin egenskap af församlingens kyrkoherde tala vid Terserns 
samt åtvarna honom, "att han ser sig visligen före i detta ären
det, för all ting så lagandes, att han icke förer sig i vidlyftig
het, sig själf till stor skada och akademin till vanära" .  Något 
senare tillkännagafs, att 'l'erserus h. o. h. brutit förbindelsen 
samt utan vidare anmälan öfverrest till Sverige, där man antog 
att han komme att stanna, hvarför konsistorium upptog till dis-

1 ) Schmedeman s. 428 -42H. 
2) Kons. prot. 13-14 april 1G7 1 ; Granfelt, Västf. Afd. s. 50-51 ; Lagus, 
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kussion frågan om haus efterträdare. Men icke långt därefter 
återkom Terserus samt förklarade sig vilja stå vid trolofningen , 
synnerligen som ·han gjort sig saker till · "otidig Rammanvarelse" 
med sin trolofvade. Konsistorium gillade hans handlingssätt, 
men ålade honom att godtgöra sin förseelse med "en ansenlig 
föräring" till akademin samt förbjöd honom att hålla offent
liga föreläsningar, intill dess han försonat biskop Rothovius, hvil
ken icke ville gifva med i--ig. Saken blef sedan arrangerad, 
äktenskapet fullföljdes och blef naturligtvis olyckligt. Det kom 
till skandalösa uppträden i professorns hus, hvilka slntligen 
tvungo konsi:storinm att inskrida. Efter ett förhör, som bragte 
mycket otrefliga saker i dagen, ålades makarne att ingå förlik
ning, att flitigare besöka Guds hus Ramt att framdeles traktera 
hvarandra med mera höflighet, hvilket <le ock med handslag 
lofvade efterkomma. Kort därefter npplö tes äktenskapet genom 
Terneri död 1649.  � 

Trettio år senare åtalades historie professorn Samuel Gylden
stolpe af en kaptensenka för att under loppet af många år 
hafva nnclerhållit med enkans dotter en förbindelse, som välsig
nats med trenne kärlekspanter. Till en början vidgick Gyluen
stolpe förhållandet samt lofvade ,,tam civiliter qvam ecclesia tice 
det expiera", men sadlade sedan om och bestred käromålet så
som dikteradt af afund och illvilja. Konsistorinm ansåg dock 
honom förvunnen och su penderade honom från offentlig utöf
ning af sitt ämbete, men Brahe kasserade domen och tilldelade 
konsistorium en skrapa för att det dömt utan ,,reella, giltiga 
samt laglikmätiga skäl". Att så emellertid icke varit fallet, 
framgick bl. a. däraf att, Gyldenstolpe konsekvent afhöll sig från 
kousistorii sammanträden och kort därefter sökte sig till en domare-
befattning på landsbygden. 2) 

* 

En hemsk bely. ning erhåller tidens sedliga lif genom de 
talrikt förekommande fall, då den förnedrade kvinnan sökte att 
hemligen undanröja beviset på sin förvillelse. Det artade sig 

1 ) Kons. prot. Hl juni, ö sept, 7 okt. 1644-, 1 :?  jan. 1 648. 2) » )) :?8 mars, f) apr. 1 078, 8 nov. 1 f i7U, 26 maj r nso, :?1 o. 26 jsn. 1 681 ; kons. registr. 1 680 ; kanslersbref :!G mars l ö80 bl. kungl. o. kanslershref 1624-- 1 775. 



DAHNAMOIW. 367 tidtals, vore man nästan frästa<l att säga, till en formlig barnamordsepidemi, som inga förmaningar och inga afskräckande straffdomar voro i stånd att utsläcka. Lagens hot var af alla kändt, men mer än detta gälde samhäl lets hårda dom, den soci ala vanäran och de ekonomiska bekymren . I allmänna edikt eller plakat angående barnamord ( 1655 ,  1669, 1 68 1 ,  1 684 m. :fl. år) förklarade regeringen gång efter annan , att brotten ,,mer än för detta sig yppa och förökas" ,  dragande öfver land och folk Guds stränga vrede och straff. För att förebygga ,, sådana bedrifter" ålades vederbörande myndigheter att med all flit vinnlägga sig om det ondas utrotande och att hålla skarp ·utkik på alla misstänkliga fall ; domarene uppmanades att utan skonsamhet döma ,,slike lättfärdige och arge konor" till galge eller yxa och bål, dem själfva till rättvist straff och andra till varnagel, och prästerne tillsades att uppläsa regeringe11 s varningar två å tre gånger om året på hälg- och böndagar, ,,då ungdomen mest äro samlade". 1) Edikten föredrogos i Åbo, såsom annorstäiles, från predikstolen och från domarsätet vid allmänna rådstugudagar, då flera personer kommit tillstädes. År 1 675  dekreterade magistraten , att de skulle nppläsas i kyrkan på be ·tämda dagar, Philippi Jacobi- och Michaelidagar samt tredje dag jul, ,,på det slike vanartige männi8kor, som till en sådan grof och vederstygglig synd inklinerade [äro] , vid slika händelser (hvilka Gud nådeligen afvärja ville) icke måge sig ursäkta, att de samma plakat icke hafva hört sig föreläsas och kungöras, utan fastmer däraf sky och skräck till en sådan stor missgärning fatta." �) Men huru ofta borgmästare och pre<l.ikanter än upprepade sina varningar, lät den grofva och vederstyggliga synden icke utrota sig. Ständigt återkomma i domböckerna ransakningar om barnamord och uppgifter om synderskor, hvilka dogo för mästermannens hand. Någon gång utfördes straffet genom hängning, men vanligen heter det om barnamörderskor, att de först rättatle8 med yxa och sedan blefvo brända. Om den närmare tillgången upplyser en hofrättsdom af år 1 6 69 ,  som stadgade, att för ynderskan skulle först gräfvas en grop, sedan skulle hon halshuggas på rättareplatsen , hvarpå liket skulle sättas i kista för att å håle brännas. Ville den lifdömda att kvarlefvorna måtte komma i iord, skulle hon själ f bekosta sig kista. a) 
1) Schmedeman s. 1 30, 29� 584. n7, 878 m. m. 
z) Rådst. prot. 15 mars 1675. 
3) ,, ,, 1 I sept. 1669. 



368 SEDLIGHET. 

I vanliga fall framdrogos ba.rnamorden utan svårighet i ljuset, men understundom hände, att spåren efter ett brott blifvit så väl igen.sopa.de, att · magistratens ·  betjänte först efter ansträngdt letande kunde upptäcka den skyldiga. Om de utvägar rättvisans handhafvare under dylika förhållanden kunde tillgripa upplyser följande utdrag ur rådstugnrätten protokoll för den 3 april 1 624, i dess kärfva rättframhet så lydande : ,,Därhos efter det, Gud bättre, att altför mycket höres här i staden om lönskelig barndråp, blef fördenskull beviljadt och sa,mtykt, att därtill både män och kvinnor förordnas skulle, de omkring hela staden gård ifrån gård ransaka och mjölka ( ,,målche") skulle efter en kristelig sedvana, ingalunda aktandes hög eller låg, hvad person den hälst vara kan, skulle de med en uppenbar ed uppenbara ; det ock beviljades och blef så beslutadt och afsagdt ske skulle" .  1) Denna brutala åtgärd att genom kroppsvisitationer e.n masse framleta den skyldiga sades grunda sig på ,, en kristelig sedvana" .  Vi kunna däraf sluta till , att magistratens beslut icke saknade prejudikat hvarken i Åbo eller annorstädes. Och att det icke häller blef det sista i :,itt slag, framgår af en uppgift af ett senare datum. När år 1 669 ett lönnlagdt foster anträffats i Aura-å, förordnade magistwten för hvarje af stadens fem kvarter en stads betjänt att jämte kvartermästaren och en ,, barnemoderska" anställa spaningar efter den skyldiga, hvarvid de dock sknlle ,, i förstone beskedligen och med höflighet umga" .  Razzian , om hvilken närmare upplysningar saknas, hade ock till följd, att brottets föröfvarinna upptäktes och fäldes till döden. 2) 
1 J Bidrag första ser. III : '27. 
'}') Rå.dst. prot. 6 sept. mon. - En liknande procedui· omnämnes i sven

ska staden Nya. Lödöse i slutet af 1500:talet. W. Berg, Samlingar till Göte
borgs historia s. 45-1-6. Jmfr Finskt museum 1 8�.li> s. 69-71 : "En gammal 
inkvisitionsåtgärd" af C. v. B. 



III .  

N å g r a t i d s 1 y t e n. 

•;o· .-, � ---� e �ommnnala domst�larnas och det akademiska _konsisto
� c,, nets protokoll, hv1lka meddela oss upplysnmgar om "' -�� 1/ den allmänna sedligheten eller rättare om brotten där-- · emot, sätta oss ,iämväl i tillfälle att ur särskilda andra syn punkter iakttaga den borgerliga sammanlefnaden och att tränga in i många detaljer af det enskilda umgängeslifvet. I dem af pegla sig människornas dagliga seder och lefnadssätt, deras känslor och lidelser, utbrotten af vrede och hat, af fåfäuga och n-jntningslystnad, af själfsvåld och obändig handlingskraft. Protokollen utgöra s. a. s. de svarta böcker, i hvilka borger kapets synder så i ett som annat afseende stå annoterade samtiden till ihågkommelse samt eftervärlden till kännedom, stundom till häpnad och undran, stundom till förlustelse. Väl böra de anses så till vida en idiga och partiska,  dessa vitnesbörd om generationernas enskilda och allmänna vandel, som de i regeln vända mot oss tidens kuggsidor, men jämförelsevis sällan låta de ljusa framträda. I främ ta rummet skildras i dem tidehvarfvets förvillelser och förlöpningar, medan de goda egenskaperna endast i mindre mån och vanligen indirekte komma till sin rätt. Protokollen redogöra nämligen mycket samvetsgrant för de dåliga och uppstudsiga, de hatfulla och processlystna medborgarenes dater och uppförande, men förgäta i regeln att skildra lifvet bland de stilla i staden, blan d de fridsamma och laglydiga. Och när de relaterat förseelser mot god sed och horgerlig ordning, antyda de endast i nndantagsfall, att en god del af de tilltalade voro enkla och hederliga människor, hvilka i regeln förde ett stillsamt och hyfsadt lif, tjänade Gud och ärade nästan. 
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Men om vi ock medgifva dessa ensidigheter, hvilka vidlå<la 
tidehvarfvets officiella vitnesbörd om sig själft, böra vi dock till
erkänna . domböckernas ut'sagor •värdet· af · ett tillförlitligt och 
ojäfvigt bevismaterial , som låter oss blicka in i generationernas 
väsen och allmänna anläggning, låter oss skönja människornas 
sedliga nppfo tran och deras sinnesart. I öfvergreppen, som be
ifrades, se vi ett uttryck för tidens kulturella n ivå ; i straffen , 
som följde för�ee_kerna i spåren,  igen�änna vi d�t kränkta rätts
medvetandet, tid�varfvets egen dom öfver handlrngen. 

Måhända tydligare än andra drag, hvilka träda oss till 
möte, då vi genomgå tidens urkunder, framstår sträfheten i sam
språk och umgängeslif, en viss kärfhet och rättframhet, som 
mycket lätt artade till brutalitet och råhet i handlingar och 
känsloutbrott. S in rot hade dessa brutala tendenser i folkets 
temperament och allmänna bildningsståndpunkt, och de bistra 
tider, som ntmärkte större delen af tidehvarfvet, voro i hög grad 
egnade att underhålla och utveckla desamma. I de ständiga 
krigens och de jämna försakelsernas hårda skola uppfostrades 
ett släkte af karska män med utpräglade karaktärer och starka 
viljor, hvilka icke räknade så noga med kraftuttryck af ett eller 
annat slag. Farorna och segrarna alstrade en själfmedveten och 
krigisk anda, hvilken af helt naturliga skäl måste trycka sin 
prägel jämväl på det enskilda lifvets förhållanden . Och med 
de från främmande länder återkomna, i hundrade strider härdade 
och förhärdade krigarene spreds liksom eu doft af fältlifvets råa 
otvungenhet och sorglösa öfve.rdåd. Först under seklets sista 
årtionden synes en förändring till det bättre ha inträdt ; ederna 
förlorade något af sin förra brutalitet och den allmänna · sam
manlefnaden begynte att erhålla en alt tydligare prägel af hyfs
n ing och måttfullhet. 

Tidens allmänna ton och anda afspeglar sig redan i språket, 
vare sig att. vi studera detsamma i det offentliga eller det en
skilda lifvet. I officiella handl ingar såväl som i prediko amlin
gar och andra alster af litterär produktion möta vi ofta mustiga 
uttryck och talesätt, af hvilka en del onekligen väcka intresse 
genom sin enkla rättframhet och sträfva kraft, andra åter stöta 
genom sin grofkornighet och vulgära patos. H vilka friheter det 
o ffentliga ordets män kunde taga sig, då det gälde att förtyd
liga en sak, ha vi redan haft tillfälle att lära känM ur de 
prof, som anförts på Isak Rothovii och ett par andra själaher
da:cs predikokonst. Och då '3n biskop tillät sig att i predik-



BRtJTALl'l'ET. 371 stolen tala om församlingens ,, svinaväsende och hundalefverne" eller när en predikant af lägre rang jämförde borgmästare och råd vid suggor, kan man väl tänka sig, att menige man i det enskilda umgängeslifvet, och synnerligen när sinnet begynte att sjuda, icke så noga öfvervägde ordalagen. Stadens dom böcker -- liksom ock consistorii academici protokoll - bära därom ett oförtydbart vitne. Tidt och ofta påträffa vi i dem injuriemå.I, väkta för lasteligt och ärerörigt tal i det gemena umgänget, för ,,löchtande" eller för ,,brukande af slem och onyttig mun". Icke sällan vitnade åtalet om processlystnad och ytterst sensibelt humör, såsom när rådman Mårten Sigfridsson ondgjorts öfver att en Hans Petri beskylt honom för att ,,draga kappan på båda axlarna" , hvilket rätten fann vara af altför ringa ,, inportantz". Men som oftast voro klagomålen mycket väl motiverade och svaranden dömdes i regeln att med flere eller färre silfvermarkers ,,läppegäld" sota för sin frispråkighet ; endast sällan , då synnerligen kränkande uttryck användts, knnde frihetsstraff ådömas. Köpmannen Johan Knutsson har ,, skält:l sin kollega i yrket J ochim Timme för ,,en gäck" och böter därför B ll!fL; Kasper Hattmakares hustru har påstått att J ochim Hattmakare ,,ser ut som en hönetjnf" och straffas med 6 �; mäster Hans Schmaltz fälles till 1 2  � för att han kallat Hans Trum bel ,,en sakraments skotte", en Jöran skotte till 1 8  � för att han kallat Petter Trumbel ,,bärnhytere, banckryttere och hundzfått". En borgare har kallat en annan ,,skälm och tre marks karl" ,  ,,best och calnmJ?.iant" , ,,svinhund och loppare" ,  ,,krykel och svin" eller annat dylikt. Andra behedrades Jned epitet sådana som gammal svälting, prackare, landslöpare, gammal böfvel, Ruotsin koira m. m. Ärbara dannekvinnor titulerades som oftast landslöperska, hora eller kåkmat, andra prof på tidens florilegium af skymford att förtiga. Som insinuationerna vanligen voro ömsesidiga och böterna icke an ågos för höga, ändades processen ofta med förlikning och svaranden förklarade sig icke veta om käranden annat "än hvad ärligt, redligt och godt är" .  Men icke sällan fann sig rätten föranlåten att efter straffets fixerande förbjuda parterna vid högt vite ( 40, 80 I. 1 00 �) att framdeles kvälj a hvarandra med ord eller gärningar. Någon gång riktades till borgerskapet en allmän uppmaning att hålla tungan · bättre i styr. Så förmanade, efter hvad protokollet förmäler, magistraten på en allmän rådstugudag år 1 632  samtliga borgerskapet ,, till sämja och enighet sins emellan och att de hvar och 



372 NÅGTIA TIDSLYTE N. en aflåta med sådane skamlige skällsord på hvar annan , som härtill ° så lättfärdeligen skedt är, på det de själfve, som sådane äro, där ige·nom [icke] med· tiden illa · utkomma."  1) E1i omständighet, som, särskildt under seklets förra hälft, utmärkte detslemma ,,löchtandet" och "munbruket" ,  var att detsamma tidt och ofta riktades mot stadens offentliga institutioner och öfverhetspersoner. Såsom redan i ett tidigare sammanhang framhållits (band I s. 195 - 1 96), voro särskildt magistratens ledamöter utsatta. för despekt och kränkande yttranden från personers sida, hvilka af en eller anna.n anledning kände sig missbelåtna med deras ämbetsåtgärder. Ån var det hela rätten, som blifvit "ärerörligen och lasteligen både på deras ämbete, ed, ära och redlighet despekterad och sidovördad" ; än åter var det någon enskild medlem, hvilken öfverfallits med spotskeliga ord eller t. o. m. utsatts för personligt ö.fvervåld. Men äfven mot högre stälda personer vände sig "löchtandet" dels i öppet tal, dels under formen af hemligt utspridda paskiller. Så instämdes år 1 634 inför rådstugurätten en löjtnant Johan Hansson, hvilken "defamerat och lasteligen förtalt" hofrätten. Samma år bötfäldes köpmannen Simon Blom till 40 itift.. för att han titulerat ståthållaren Henrik Olofsson (Stubbe) "ståbbe och flintskalle" .  Tio år senare dömdes han till "stupona" och till förvisning från staden för att han utspridt en paskill, hvari han vanhedrat flera bland stadens hederliga borgare samt ,,calomnierat och förklickat" rådstugurättens ledamöter. År 1 645 dömdes en Hartwich Henriks on till döden för att han i särskilda smädeskrifter beskylt hofrättspresiPen ten Jöns Kurck för olagligheter. År 1 6ö3  utspriddes i staden paskiller, hvilka utpekade akademin såsom en härd för necromantia o. s. v. 2) Naturligt var, att i en mängd af de fall, då borgarene applicerade på hvarandra epitet och tillmälen af mer eller mindre ärerörigt slag, ,,munbruket" gaf anledning till kraftproduktioner af mer handgriplig art. Som oftast aflnpo "krackeelen" och ,, perlamenten" med munslag, hårdrag, blånader och obetydliga sårnader, hvilka försonades med jämförelsevis lindriga böter efter en 1 stadslagens såram'ålabalk fast täld taxa ·- 6 � för pust 
1) Bidrag t. Åbo hist. första serien II : 1 18, 129, 142, III : 3, ;;, IV: 18, 134, 146, 168, VI : 96, VIII : 26, 78, IX : 217 m. m. m m. 
2) Rådst. prat. 27 jan., 7 maj 1634, 1 644 s .  3n-383, 164:i s. 310-328; Fonten, Cons. Acad. Ab. prot. I :  550-!:föO ro. m. 
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och hårdrag, 3 � för en utslagen framtand och 9 * för en 
sidotand, 1 2  * för blånader och smärre köttsår m. m. Men 
ofta nog grepo de trätande till sina vapen - värja, "punier" 
eller knif - samt tillfogade hvarandra minnesbetor, hvilka gåfvo 
stadens barberare god sysselsättn ing, och icke sällan utdelades 
hugg, hvilka sände emottagaren till kyrkogården och gifvaren 
till afrättsplatsen. Ty för sådana fall stadgade la.gen kort om 
godt, att lif skulle gifvas för lif. 

Ofver hufvud var det personer af underklassen , tjänare, handt
värksgesäller och knektar, hvilka gåfvo stadsrätten anledning att 
tillämpa såramåla- och dråpmålabalkerna. Men synnerligen ovan
ligt var icke att finna hedervärda köpmän och handtvärkare på 
de anklagades bti.nk, åtalade för öfvervåld och oregerlighet på 
festliga samkväm eller vid andra tillfällen. Så anmälde år 1 624 
borgmästaren Peter Plagman , att han på köpmannen Simon 
Bloms bröllop rönt stor ,,despekt och förtret" af Wellam Hollän
dare, men rätten fann att båda i samma grad gifvit anledning 
till n vidlyftigheten". Vid samma tid bötfäldes den rike köp
mannen Anders Merthen för att han vid ett tillfälle tilldelat 
Clas Sijkman ett munslag och två blodviten samt barberaren 
mäster Jöran för att han tilldelat mäster Hans Smaltz en pust 
och två köttsår samt slagit ur honom tre tänder. År 1 626 an
tastades en Johan Kilian Krus, som uppgaf sig vara tysk språk
mästare , för att han på ett gästabud ,,hundskeligen" bitit ett 
stycke ur köpmannen Jochim Libstorps haka, men slapp från den 
betan med 6 öre emedan han icke blottat sin "punier". Icke 
långt därefter instämdes mäster J ochim Hattmakare för att han 
med en ljusstake slagit nr Ernst Skinnares hufvud en beubit, 
hvilken framhades till rättens påseende. En söndag förmiddag 
år 1 684 gjorde en skomakaremästare ett besök i inspektoren 
Edhuers hus, slog sönder 50 rutor Rarnt trakterade drängen med 
hngg och slag o. s. v. 1 J 

Dessa och andra exempel, af hvilka domböckerna, särskildt 
uncler seklets förra hälft, ägA. ett godt förråd, utvisa, huru all
mänt böjelsen för brutalitet och råhet häftade vid det borger
l iga nmgängeslifvet och icke blott inom det lägre borgerskapet, 
utan jämväl bland personer, på hvilka större anspråk på hyfs
n ing och måttfnllhet med fog kunde ställas. Och att samma 

1) Bidr. t. Åbo hist. första ser. I I :  57, 70, 146, I V: 5, 33, VI : 41 , 08, 
1·ådst. prot. 27 okt. 1 G84 m. m. 
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böjelser icke voro främmande för det andra samhället i staden , 
d:et_ akademiska, därpå utgöra consistorii academici protokoll ett 
talande bevis. · Hvad de veta ·att förtälja om studenternes otvungna 
lefnadsvanor och ringa hänsyn till den sällskapliga konvenan
sens fordringar, har redan antydts i föregående afdelning och 
behöfver icke på detta ställe vidare utföras. Men de inrymma 
dessutom uppgifter, hvilka tyda uppå, att jämväl bland de unges 
lärare den sällskapliga konvenansens fordringar icke så sällan 
skötas å sido och att äfven bland dem vreden och hatet kunde 
komma till rätt kraftiga utbrott. Till belysande däraf må föl
jande episoder ur stadens högre societetslif anföras. 

I december 1 65 1  beklagade sig advokatfiskalen Johan Vasse
nius i An till hofrätten stäld inlaga, som remitterades till kon
sistorium, öfver att han blifvit på en bröllopsfest illa tilltygad 
af professorn i fysik Abraham ':I.1hauvonius. Enligt hvad i inla
gan föregafs, hade Vassenius blifvit af sin vederpart ,,först med 
skamlige ord och skofftiker öfverilad och sedan , där han tänkte 
sig sådant undandraga, själf ofredad och till sina kläder sliten 
och rifven" ,  hvarefter magister Abraham ,,hade slängt tallrikar 
och fat efter honom, ropat som en best och sin physicam så 
högt contempterat, att han ethicam antingen intet visste eller 
ock helt förglömde". Som hans nåde hofrättspresidenten och 
halfva hofrätten voro närvarande vid bröllopet och fiskalen så
ledes haft särskild anledning att ,,njuta konungsfred", ansåg han 
sig ,,märkeligen iujurierad" samt fordrade att magister Abraham 
måtte androm till varnagel blifva exemplariter straffad. Magister 
Abraham vidgick i hufvudsak käromålet, men sköt skulden för 
uppträdet på käranden , hvilken ,,skoffticerat" honom med äre
röriga ord, kallat honom narr och tok Ramt slungat mot honom 
en tallrik, innan han, svar&nden, ännu hunnit gripa till offen
siven. För öfrigt auhöll han att blifva befriad ,,för denne för
tretlige människans försmädelser, scofticer och ärerörige titlar, 
att han så skamligen af honom ej må tracteras". Konsistorium 
fann helt naturligt sig obehagligt berördt af uppträdet, synner
ligen som det timat kort före julhälgen, samt ntlofvade, ehuru 
motvilligt, en resolution i målet. Innan det gick därhän, tyckas 
emellertid parterna funnit klokast att bilägga affären i godo. 1) 

Ett årtionde senare (1 662) anförde professor Thuronius, för 
tillfället rector magnificus, att han på ett gästabud blifvit öfver-

1
) Fontell, Cons. Acad. Ab. prot. I :  .-i)0-508. 
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fallen af hofrättsassessorn Gustaf Grass, hvilken , ,drog honom i 
håret neder af stolen på golfvet". Det utreddes visserligen , att 
Thnronius icke varit alldeles oskyldig till den uppkomna trätan, 
men den akademiska senaten fann sig skymfad i rektors person samt 
hotade att anmäla saken för kanslern, så framt icke Grass inom 
föresatt tid offentligen ,,deprecerade" sin förseelse i konsistorium. 
Osäkert är, huruvida Grass underkastade sig en afbön af denna 
art - åtm. veta protokollen intet därom -, men synbarligen kom 
äfven i detta fall en förlikning till stånd, enär händelsen icke 
vidare omtalas. 1) 

Om iujuriemål mellan professorerne talas nu och då i proto
kollen. Det ryktbaraste var måhända det som år 1 665  väktes 
mot profossor Bergius för ,,calomnier" emot ett par konsistoriales. 
Enligt hvad vitnen intygade, hade Bergius bl . a. yttrat om pro
fessorerne Thauvonius och Thnronius, att de öfvade , ,ett singulart 
fylleri" samt plägade , ,ralla natt och dag ifrån den ena till den 
andra" ; dessutom hade han ifrågasatt hustru Thauvonias äkten
skapliga trohet samt beskylt professor M. Wexionius för att 
vara en dryckesbult. Målet gaf anledning till en följd af repli
ker och dupliker, i hvilka nya insinuationer framkommo, samt 
slutade med att Bergius "deprecerade", hvarefter konsistorium be
slöt att uppbränna akterna i målet. 2) 

En äregen prägel af själfsvåld och öfverdåd erhöllo ut .. 
brotten af tidens våldsamma lynne genom de störingar af friden 
och säkerheten på stadens offentliga platser, till hvilka de tidt 
och ofta gåfvo anledning. Väl utagerades de flesta excesserna 
och konflikterna inom hus, på krogar och källare, på gästabud 
och i samkväm, men mycket ofta gjordes stadens gator och torg 
till skådeplats för "krackeel" och ,,perlament" samt "exorbitan
tier" af hvarjehanda slag. 

Ofta omtalas inkastning af fönster och aflos1:,ande af skott 
på gator och gränder. För den förstnämda porten var akademi
huset en tid så starkt utsatt, att magistraten år 1 643 lät genom 
kungörelse i kyrkan och trumslag på gatorna påbjuda nöjets in
ställande. Åfven mot det ständiga skjutandet på gatorna nödga
des magistraten ofta inskrida, synnerligen som detsamma stundom 
åtföljdes af olyckor, vådeldar och förlust af människolif. Så 
uppstod den svåra branden år 1681  däraf att några gossar med 

1 } Fontell, Cons. A.cad. Ah. prot. lI : 410-411 .  
2) " , ,  , ,  , ,  ll III : 37-65. 
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sina nyckelbössor antände assessor Lietzens gård vid Slottsgatan. År 1 634 hände sig att en förflugen kula kom indansande i presidenten Jöns · Kurcks sängkammare ; elen skyldige, en gatubodspojke, dömdes till gatulopp, men när domen skulle exekveras, hade, förtäljer rådstuguprotokollet, "den 1·äfven slickat hundamunneu och blef icke så allvarligen straffad som den bofveu väl förtjänt hade" .  Vid ett annat tillfälle inskötos några skott genom hofrättens fönster. Med auledning af inkomna klagomål från borgerskapets sida lät magistraten år 1 668 stadens trumslagare förkunna, att den hvilken i oträngdt mål aflossade skott i staden skulle förlora geväret och böta 40 � ;  begicks förseelsen af en främmande gäst, skulle böterne åhvälfvas värden , om denne underlåtit att underrätta främlingen om förbudet. - Några år senare förbjöd magistraten vid samma höga vite af 40 � staJens gatubodspojkar att kasta snöbollar på folket på torget. 1) Men mest florerade öfverfallen å personer ute på gatan. Ån omnämna kriminalprotokollen några trätobröder, hvilka i menighetens åsyn uppgjort sina privata mellanhafvanden, än någon förorättad borgare, hvilken utan vidare ceremouier öfverfallit en misshaglig vandrare med "kalomnier" , med käpp eller punier. Ån åter omtala de vildsinta knektar och oregerliga handtvärksgesäller, hvilka roade sig med att undfägna fredliga personer med pustar och hårdrag, öfvermodiga officerare, hvilka bjödo mötande spetsen af sin värja, eller unga studenter, hvilka drogo bullrande fram genom gatorna. Och ofta förtälja de, huru den glada leken förflyttades till borgarenes gårdar och huru mer eller mindre onyktra fridsstörare trängde sig in i husen för att uppnå ett flyende byte eller anträffa en länge saknad motståndare. Att ,, vandra grassatim" , att i ,,flock och farnöte" med andra glada sällar stryka gata upp och gata ned, uppgifvande höga rop, antastande alla mötande och iuslående fönster, hvilka icke skyddades af de sedvanliga luckorna, var ett nöje, så frästande och retande, att det sällan förflöt någon längre tid utan att ordningens väktare fingo rycka ut ur nkortegalet" e ller akademins vigiles :fingo anledning att förpa sa föremålen för sin omsorg till prubban eller instämma dem inför konsistorii bord. En och annan gång hände väl, att nöjet tog sin början innan dagen 
·1) Rådst. prot. 26 apr. 1634, 16 mars 1639, 3 juni 1643, 1 1  aug. lf:>56, 

9 apr. 16661 24 okt. 1668, 8 mars 167�, 11 mare 1693 m. m. 
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ännu nått sin ända, men i regeln var det den sena kvällens och nattens timmar, hvilka blefvo vitnen till utbrotten af de unges öfversvallande lifslust och nordiska manna.kraft. När borgarene stängt sina portar och ljusen slocknat i deras kamrar, när mörker omhöljde de smala gatorna och krogvärdarna afskedat sina gäster, då döko ,,grassatiebröderne'" fram nr sina pot·tgångar, spanande efter äfventyr ; då fick gatan åter lif och den fröjd, som afbrutits vid ölet eller vinet, erhöll ny fart utanför krogens trånga väggar och kvalmiga luft. Att fröjden icke sällan lyktades med att ett ungt lif förspildes eller att framtidsdrömmar gingo i kvaf, afskräkte icke andra från att fortsätta den farliga leken och att fortplanta de dåliga traditionerna. Det kan icke komma i fråga att här ingå på en utförligare framställning af de många 1J attliga ,, vexatio:cer" och ,, exorbitantier" på stadens torg och gator, om hvilka källorna veta att förmäla, ehuru dessa uppträden på ett mycket åskådligt sätt afspegla ungdomens och särskildt den akademiska ungdomens anda och seder. Det anförda kan vara nog för att karaktärisera lifvet i Åbo ,,bei Nacht" . 
* * 

rrill icke ringa del hade de många utbrotten af brutalitet och bärsärkalynne sin grund i det ymniga förtärandet af starka drycker, som utmärkte tidehvarfvet. Det dracks, såsom vi en gång förut haft anledning att framhålla , skarpt vid denna tid, inom hemmen såväl som på källare och krogar, vid öfverklassens gästabud lika väl som på de fattiges små ,,collatzer" .  1) De spanska och franska viner och den bruna Brunsberger-mumman , som importerades af köpmännen , funno i allmänhet snabb åtgång. Bränvinet kom jämförelsevis säl1 an i bruk, men desto rikligare flöt det inhemska ölet, hvilket för en ringa penning erhölls hos stadens många ,,borgare" eller brygdes i hemmen till den styrka och smak enhvar fann behagligast. Huru högt konsumtionsförmågan kunde uppdrifvas bland dem, hvilka inför domstolen fingo svara för sina under dryckernas invärkan begångna excesser, framgår af en och annan uppgift i rättegångsförhandlingarna. 
1) Jmfr. band I: 488. 



NÅGUA TTDSLYTEN. Särskildt är man 1 tillfälle att beundra den friska aptit som utvecklades af studenterne på il.eras "cornutaria", ,, absolutionsöl" och · andra "convivier" .  Och att de- unges lärare icke så sällan kryddade lifvets fröjder med drufva och malt, kan man väl sluta til l  - utom af åtskilligt annat - af konsistorii åt professor Martin Stodins år 1 644 gifna intyg, att han hvarken såsom ,,nöchter eller drucken" gifvit anledning till misstankar för nekromanti äfvensom af professor Bergii påstående om tvänne af sina kolleger, att de pl ägade ,,ralla natt och dag ifrån den ena till den andra" .  Därför talar ock consistorii academici redan år 1 641  framstälda och sedermera vid upprepade tillfällen förnyade ansökan att få inrätta en egen akademiekä.llare, ,,där professorerne och andre af akademiemedel kunde till nödtorften få vin som behöfves, hälst emedan här isynnerhet om våren är ondt om vin" .  1) · Från myndigheternas sida gjordes i allmänhet icke några ansträngningar att minska konsumtionen , hvilken ju hade förmånen att tillföra statens fonder välbehöfliga förstärkningar i form af tullar och acciser. Väl upprätthölls i regeln fordran på krogarnas stängning kl. 9 om kvällen samt kl. 7 alla aftnar mot sönoch hälgdagar ; nu och då påminte magistraten borgerskapet om att under julhälgen afhålla sig från ,,okristligt drickande och svärmande" ;  studenter, som ertappades på krogen efter en bestämd timme, hotades med vatten- och brödstraff och borgarene förbjödos att åt dem leverera dryckesvaror mot pant af kläder och böcker. Men i öfrigt iakttogo myndigheterna en synnerlig hänsynsfullhet gentemot den enskildes handlingsfrihet. Däremot st.räfvade de med stor ifver att i den nationell a och den privata hushållningens intresse lägga kapson på medborgarenes njutningsbegär, då de tta ledde till lyx och yppighet, till kostsamt "spenderande" vid gästabud samt t.ill prål och högfärd i klädedräkten. Redan stadslagens giftomålabalk inrymde särskilda före krifter, hvilka afsågo att inskränka öfverflödet vid familjelifvets festliga tillfällen, såsom barns- och fästningsöl , bröllop m. m. ,  c,ch senare utgifna förordningar ,, om oordningars och öfverflödigheters afskaffa.nde". hade närmare inskärpt lagens anda och bud. Men såsom vanligt ville lifvet icke rätta sig efter öfverhetliga för-
1) Jmfr. band II: 34� och Sv. Lit. sällsk . .l!.,örh. och Upps. XIII : 23). 



LYXEN, 379 maningar och påbud. Efter hvad såväl officiella rapporter som enskilda meddelanden från olika delar af riket visste att förmäla, visade lyxen en afgjord tendens att tilltaga, medan gammaldags enkelhet i behof och lefnadsvanor altmer trängdes tillbaka. Med de från tyska kriget hemkomne krigarene  och med de alt lifligare förbindelser, hvari riket inträdde med det öfriga Europa, spriddes inom alla samhällsklasser ett njutningsbegär och en högfärdslusta, som ingåfvo regeringen och alla fosterlandsvänner värkliga bekymmer för framtiden. Så klagade ridderskapet och adeln på 1644 års riksdag öfver att så många ,,oordn ingar" inrotat sig vid bröllop, begrafningar och andra samkväm ,, att så framt det skulle lämnas uti sitt begynte lopp, skulle däraf förorsakas mångens fördärf och undergång" . Och tjugo år senare försporde regeringen till sin stora sorg, ,,huruledes högfärd i prakt och prål hos åtskilliga ståndspersoner, adel och oadel, såväl eljest i dagligt lefverne som besynnerligen uti klädedräkter sig mer och mer se låter, oansedt däraf icke allena Guds den Högstes stränga vrede, hämd och straff öfver landet må befruktas, utan ock deras egen skada och fördärf, som således deras goda, egendom och förmögenhet uti en hop fåfängheter förslöse och utöde, till förtiga den afsaknad och nådeel som fäderneslandet i gemen därigenom tager etc ." Dylika erfarenheter tvungo regeringen att i nya påbud och resolutioner inskrida mot den fördärfliga lyxens utbredning samt att underkasta lifvets festliga tillfällen samma reglementsmässiga ordning som utmärkte lifvet i hvardagslag. År 1 644 utgafs en ,,stadga och påbud öfver åtskillige oordningars afskaffande, inreetne uti adeliga samkvämer, morgongåfvor och klädedräkter" .  1 664 och 1 66 8  emanerade stadgar a f  likartadt innehåll men ,,lämpade till närvaraude conjunctur" och vid samma tider utgåfvos enahanda förordningar mot ,,excesser och oordningar" såväl vid borgerskapets som vid prästerskapets trolofningar, bröllop barndop och begrafningar. I hufvudsak åsyftade dessa förordn ingar, hvilkas detaljer vi ännu torde få anledning att beröra, att göra slut på särskilda traditionella ,,panqueter och sollenna gästabud",  hvilka endast gåfvo anledning till svalg ooh dryckenskap, att afskaff a onödiga och högfärdiga ceremonier, att begränsa såväl tideu för festandet som antalet inbjudna gäster äfvensom att moderera alt slags ,, omkostnad och väsende" i maträtter och drycksorter, konfekter och frukter m. m. Öfverträddes 



NÅGRA TIDSLYTEN. gränserna för det tillåtna, straffades den högfärdiga och genstörtiga lagbrytaren med höga böter. · Det är naturligtvis vanskligt att söka utforska i hvad mån förhållandena i Åbo voro af den art att de påkallat förordningarna mot den fördärfl.iga lyxens utbredning. Men n aturligt är, att tidsandan utöfvade sitt inflytande där såsom annorstädes och ltt särskildt inom de förmögnare köpmannafamiljerna en prakt kunde förekomma, hvilken icke öfverensstämde med gammaldags anda och sed. Om något särskildt öfverdåd i detta hänseende veta tidens urkunder dock icke att förtälja före år 1 6 39, då generalguvernören fann nödigt att genom magistraten erinra borgerskapet om noga iakttagande af stadslagens välmenta föreskrifter. Påminnelsen motiverades, förtäljer rådstuguprotokollet, af "den ordning, som inritat sig med bröllopsöl och andra samkväm, att hvar och en utan åtskilnad, så väl de gemene och oförmögne som de rike och förnämlige, med stor kostnad och spendation med många rätter och öfverfl.ödiga dyra drycker dem hållit hafva , hvarigenom mången bragt sig i stor gäld och nästan all sin välfärd". Nio år senare emanerade på Brahes befallning en förordning om bröllops-, barns- och begrafningsöl, hvars närmare detaljer icke äro kända, men hvarom det upplyses i rådstuguprotokollen , att det föreskref huru många personer som fingo inbjudas, huru många rätter framsättas och huru många sl ags drycker iskänkas. Senare uppgifves vid särskilda tillfällen , att de allmänna påbuden om "excesser och oordningar" föredrogos på rådstugan , och år 1 664 förordnades tvänne personer att hålla grann uppsikt öfver deras efterlefnad inom borgerskapet. Följande år nämnes, att consistorinm academicum ålade vaktmästaren att ntöfva enahanda uppsikt inom den akademiska societeten. 1) Karaktäristisk för myndigheternas sträf van att bygga dammar för den fördär:fliga lyxen , liksom för deras reglementeringslusta, är elen ordning som af det akademiska kon istoriet i Åbo faststäldes for de s. k. rektorsmåltiderna, convivia rectoris. Såsom vi redan känna, am bnlerade rektorsvärdigheten mellan konsistorii ledamöter, hvilka i tur och ordning utsågos att för ett år i sender handhafva ,,magnifikatet" . När ombyte af rektor timade, iakttogs ett i konstitutionerna intaget omständligt cere-
1 ) Rädst. prot. 23 mars 1 639, 4 okt. 1 648, 23 dec. 1664, 18 nov. 1 668, 5 juni 1669, 1 7  jan. 16'/2, 1 juli 1673 m. m. , kons. prot. 26 juli 1665. 



LYX EN. 381 moniel, som slutade med en af den nye rektorn gifven ..festmiddag för akademistaten och stadens honoratiores. För att denna skyldighet icke måtte blifva altför betungande eller lämna rektorerna tillfälle att ruinera sig genom inbördes täflan i kulinariska prestationer, enade sig konsistoriales år 1 642 om en matordning, som inskränkte konkurrensen inom tillbörliga gränser, men ock garanterade för att gästerna icke skildes från gästabudet hungrande eller törstande. Som gäster skulle inbjudas "med sceptris" ,  d. v. s. genom akademins kursorer, hofrättspresidenten, landshöfdingen och biskopen jämte andra höga funktionärer, hvilka råkade vistas i staden ; vidare samtliga professorer, ordin arie och extraordinarie, justitieborgmästaren, rector scholae samt akademins kvestor, adjunkter och notarie. Genom sina egna tjänare tilläts rektor att inbjuda akademins boktryckare, bokförare och bokbindare, de studenter, hvilka celebrerat rektorsombytet med musik äfvensom ett par ,, synnerligen gode gynnare och vänner", men inga damer fingo inviteras, hvarken professorernes eller andra gästers. 1) Angående prestationerna vid middagen stadgade ordningen , att förutom bröd, smör och skinka endast sex ,,ordinarie rätter" fingo framsättas och efter dem ost, men ingen konfekt. Dryckerna fingo bestå af godt finskt öl och något franskt vin ; serverades rostocker-öl, kunde spanskt vin bjudas, när det gälde att utbringa "några förnämliga skålar" och varan iskänktes "måttligen och eftersom hnsvärdens råd och lägenhet tillsäger". Huru mycket öl och franskt vin som fick konsumeras, fixerades icke, endast det skulle iakttagas, att gästabudet "ingalunda extenderas till andra dagen" 2). Hand i hand med försöken att begränsa öfverflödet vid ,,panqueter och sollenna gästabud" gingo sträfvandena att motarbeta lyx och öfverdåcl i kl ädedräkter. I de redan nämda påbuden om "exceRsn och oordningar" upptogos särskilda föreskrift.er angående den prakt i mansko tymer och kvinnotoiletter som 
1 ) Denna klausul fann konsistorium nödigt att sitrskildt erima om, emedan professor M. Wexionins företagit sig året därförinnan, då han introducerades i 1·ekto1·sämbetet, att inbjuda någi;a hustrnr, ,,hvarigenom han något mer på rectoral gästabud kostat än vederborde". Wexionius hade då ursäktat sig med, att han var främmande på orten och att enligt hans mening professorskorna icke kunde ,,med reputatione förbigås", när deras män invite1·ades. Kons. prot. 20 maj 1 641 .  
2) Kons. prot. 1 1  juni Hi42. 
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382 NÅG UA TI DSL YTEN. fick utvecklas vid bröllop och andra sollenna tillfällen, och i förordningar, som reglerade importen från utlandet, infördes nu och ·då förbud · mot ·vissa lyxartiklars· införsel. · Men- dessutom ingingos " föreningar" och utgåfvos påbud: hvilka särskildt afsågo att ordna den viktiga klädesfrågan. På riksdagen i Örebro .år 1 6 1  7 ingick rikets prästerskap en förening som afsåg att förmå präster och skollärare med deras familjer äfvensom skolornas djäknar att "fly lättfärdighet uti klädnad med sidentyg, med store och höge uppvekne mårdskinnsmössor, sammetsarmar, jackor och tröjor med många snören och sölfknöpar beprydde, vide och französische byxor, store och puffade skjortekragar etc. etc ."  Åren 1 664 och 1 668 utfärdade regeringen ,,påbud öfver åtskillige oordningars afskaffande uti klädedräkter så hos adel som andre ståndspersoner" ,  hvari såväl mans- som kvinspersoner förbjödos vid mycket högt vite att använda till sina klädnader vissa dyrbara tyger och grannlåter, såsom gyllen- och silfverduk, gyllen atlask med guld- och silfverblommor, silkessnören och spetsar "samt med alt slags sydt, lagdt knyppladt, dyrt broderadt eller på hvarjehanda maner af tråd och knytning arbetadt tyg samt med excesser uti linnetyg m. m." År 1 699 emanerade ett ,,förbud angående åtskillige slags sidentygs och brocaders bärande och brukande till klädedräkter, vid allvarsamt straff tillgörandes" .  1) När landssorg inträffade, utgåfvos dels allmänna, dels lokala påbud om dräkten för båda könen inom olika stånd. Såsom redan antyddes, hade åtgärderna mot lyxens utbredning sin grund i en landsfaderlig omvårdnad om de enskildas och således äfven om nationens ekonomi. Men de motiverades tillika af en uppfattning, som i hög grad karaktäriserade tiden och som äfven i tydliga ordalag pointerades i en del af de citerade förordningarna. Så utsades i 1 664 års stadga angående klädedräkten "att hvar och en skall vara förpliktad icke kläda sig och de sina öfver sitt stånd" och i samma års påbud om oordningar vid borgerskapets gästabud tillsades brudar att kläda sig efter sitt stånd "och uti en sådan prydnad en skälig höflighet aktas och det maner uti klädedräkten observeras, som nti bemälte stånd är bmkeligt, men icke där öfver". Likaledes voro medlemmarna af prästaståndet förp]iktade att "hålla sig efter sitt 
1) Tengström 1 Handlingar I :  20-22, Stiernman, Comme1·ceförol"dningar III : 228-230, 71 6-719, V: '/54-n'>7 m. m. 



RANG8J U K AN.  

vilkor och grad, så ock undfly alt det som otjänlig högfärd och 
öfverflöcl utvisar, benöjandes sig med den klädedräkt, som i dess 
stånd är öflig och icke gåendes därifrån, hvarför måge icke de 
som ringare äro af grad och vilkor, draga lika kläder med de 
förnämste, mycket mindre med sine förmän" .  1) 

Vi känna redan ur det föregående, att den känsla, som 
dikterade dessa uttalanden, ståndsfördomen och rangsjukan , icke 
endast trykte sin prägel på klädedräkten, utan att den gaf sig 
uttryck äfven på annat sätt. I Herrans tempel, där om någon
städes ståndsskiljaktigheterna bort gifva vika, var hvarje samhälls
medlem berättigad att erhålla en stadigvarande plats som noga 
öfverensstämde med personens ställning på den sociala rang
skalan. Den till gudstjänst församlade menigheten skulle, såsom 
vi redan en gång yttrat, bilda ett i bänkrader grupperadt kyrko
samfund, där hvarje bänk angaf en viss position, en viss rang
plats i det borgerliga samhällslifvet. Kränktes denna rättsnorm, 
vare sig af de kyrkliga myndigheterna eller af någon själfmed
veten kyrkogängare, gaf öfverträdelsen icke sällan anledning till 
skandalösa uppträden, som utagerades i själfva församlingens å8yn 
för att sedan försonas inför stiftsstyrelsen. Om arten af dessa för 
tidens anda och väsen karaktäristiska uppträden ha vi emellertid 
redan yttrat oss med tillräcklig tydlighet. 

Men äfven på ett annat sätt kom rangsjukan till uttryck i 
kyrkan. Det hörde till tidens uppfattning, att vid brudlysningar 
paren skulle uppräknas i den ordning deras och särskildt fäst
mannens sociala ställning berättigade dem till, och såvidt vi 
kunnat finna, torde denna grundsats blifvit sorgfälligt respekterad 
af stadens prästerskap. Men stundom hände att ordningen gaf 
rum för anmärkningar och då uteblefvo icke klagomålen. Så 
beskärmade sig år 1672  sakföraren, sedermera borgmästaren i 
staden Laurentius Wilstadius inför domkapitlet öfver att kyrko
herden Svenonius ,,prefererat" studeranden Gabriel Lagus fram
för honom, men klagomålet förkastades och Wilstadius hugnades 
af Svenonius med ett ,, ståteligt skur bad" för sin näsvishet. �) År 
1 698 kom det till en liknande konflikt, hvars slutliga afgörande 
hänsköts till regeringen med anledning däraf att vid en lysning 
i domkyrkan teologie professorn W anochius erhållit rum framför 
assessorn i hofrätten Quensel. 

1) Stiernman, Oommerceförordn. III : 230, 270, 274 rn. m. 
2) Åbo Tidn. 1793 n:o 12. 
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Sistnämda konflikt utgjorde en episod i den långa rangstrid, 
som utkämpades mellan consistorium academicum och den kongl. 

· rätteri. Efter att · särskilda gånger hafva ·blifvit af ko11sistorium 
uppmanad att faststä lla en viss rangordning föreskref Per Brahe 
i sina  konstitutioner för akademin, att vid bröllop och publika 
sammankomster, bivistade af stadens ståndspersoner, den ordning 
skulle iakttagas, att landshöfdingen skulle intaga främsta rum
met, om han var gl'efve eller friherre ; efter honom skulle följa 
prokansler, rektor, hofrättsassessorerne af adelsklassen, teologie 
professorerne samt därefter öfriga professorer och assessorerne af 
andra klassen om hvarandra efter tjänsteår. Det var på grund af 
denna ordning kyrkoherden i församlingen teol. prof. Laurbecchius 
ansåg sig ha varit i sin fulla rätt, då han gaf 8in ämbets
broder W anochius företrädet framför Quensel . Men regeringen, hos 
hvilken saken anmäldes af vicefiskalen i hofrätten, resolverade 
att som genom ett kort därförinnan emaneradt reskript assesso
rerne i lägsta klassen likstälts i afseende å rang och andra för
måner med dem i adelsklassen , borde jämväl teologie professo
rerne för framtiden träda tillbaka för assessorerne, "hvarmed all 
vidare disput och action skall vara upphäfven". Häraf togo sig 
icke många år därefter några hofrättsassessorer anledning att 
kränka akademin genom att vid ett sollent tillfälle intaga säte 
framom själfva rector magnificns. Konsistorium fattade natur
ligtvis eld och ingick med en lång litania till kansiern, grefve 
Falkenberg. Denne tog afgjordt parti för akademin, och det 
kongl. rådets justitieafdelning, som år 1 709 afgaf slutligt utslag 
i processen, tillerkände likaledes rektor företrädet samt ålade 
hofrätt.en att tilldela de högfärdiga assessorerne en varning för 
,,slike förgripligheter" .  1) 

Mellan consistorium academicum och stadens ma.gistratsper
soner kom det nu och då till kontroverser angående rangen så
väl inom som utanför kyrkans heliga murar, men de bilades 
vanligen genom ömsesidiga eftergifter. Af hänsyn till akademins 
framtid förenade sig konsistorium år 1 645 om det önskningsmål, 
"att där professores kunde i förnämlig gästabuds-, likfärders och 
eljest andre processibus hedra borgmästarene med något honorifico 
loco ibland sig, skola de sådant fliteligen söka, att de därigenom 

1 ) K. resol. 23 maj 1698 och justitierevisionens resol. 1� juli 170!) bland 
kungl. o. kanslersbref till akademin 1606-98 och 1699-1726 ; Stiernman, Com
roerceförordu. V; 703. 
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måtte förorsakas till större bevågenhet emot vår aeademiam." 
Och när några år senare borgmästaren Nicolaus Lietzen anförde 
klagomål öfver att nyss utnämde professorer togo plats framför 
gamla borgmästare resolverade konsistorium, utan att i princip 
eftergifva sin företrädesrätt, att af de tvänne yngste professorerna 
,,Dn. M. Sam. Hartman tager primum consulem med sig och Dn. 
l\f. Abrahamus Thauvonius den · andra där näst, allenast inga 
andra tränga sig där emellan - - - - och consules må akta 
så sin respekt emot andra som emot akademin" .  Dock skulle, 
menade konsistorinm, ,,detta förstås allenast om personerne och 
icke om ämbeten'' . Men år 1 662 ,  då klagomål förspordes öfver 
att borgmästarene gingo framför professorer ,, i  procEssibus", till
styrkte konsistorinm sina medlemmar att ,,hvar och en taga sitt 
rum i akt efter constitutiones" .  1) 

Afven mot tadens borgerskap fingo professorerna nu och 
då taga sin och kanhända oftare sina fruars värdighet i akt. 
Så fann sig konsistorium år 1 6 65 föranlåtet att hos kansler i 
ödmjukhet anmäla, ,,huruledes en stor del af denne stads gemene 
borgarehustrur uti processer och concessibus med ord och gärnin
gar våra hustrur otillbörligen öfverfara, tillbjudandes dem icke 
allenast nid om sig tränga, utan ock med stötande och annor 
otidighet, enär de sin tillbörliga grad observ@ra, snöpligen öfver
komma, hvar om nu nyligen en casus vårt collegio till vanheder 
och despect är förelnpen".  Grefven uppmanades att utvärka en 
K. M:ts resolution , genom hvilken professorernas hustrur blefvo 
tagna ,, för sådana ostyriga personers öfverlöpande i hägn och 
försvar" samt accommoderade ,,med en bekvämlig grad uti pro
cesser och annat" . H vad svar härpå följde är icke kändt. 2) 

Inom det akademi ka ståndet ordnades rangförhållandena 
genom konstitutionerna, utan att konflikter dock h. o. h. kunde 
undvikas. Enligt de karolinska o ch braheska skulle vid offent
liga akademiska akter platserna närmast prokansler och rektor 
intagas af de studenter, hvilka tillhörde första och andra klas
serna på riddarhuset, cl. v. s. de grefliga, friherrliga och riks
rådsätterna ä) ; efter dem följde professorerne - först teologerne, så 
juristen,  medicinaren och sist filosoferne jämte kvestorn. Närmast 

1) Kons. prot. 2-! sept. 1643, 5 nov. lö5 1 ,  23 juni 1662. 2) Tigerstedt, Ur Per Brahes brefvexling II : 111-l t!. 
3) I domkyrkan var en särskild bänk reserverad för friherresöner och 

ett par andra bänkar för adelsmän, Kons. prot. 16 mars 1 664. 
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professorerne följde studenterne af adlig börd och efter dem den 
öfriga �tu9-e�tkorpsen, magistrar och studenter. Vid bröllop och 
samkväm, i hvilka · jä.mte · acadP-inici · andra stadsboar deltogo, 
skulle enligt Brahes statuter främsta platserna intagas af lands
höfdingen, biskopen och rector magnificus samt hofrättsassessorer 
och professorer i den ordning tidigare anförts. Efter professorern8 
följde de adliga studenterne, därefter slottslofven } borgmästarene, 
rector scholae, akademins sekretera,re, bibliotekarie och adjunkter, 
conrector scholae, domkyrkvsysslomannen och kapellanerne "efter 
grad, ålder och meriter" ; sist skulle platser beredas för rådmän, 
magistrar, studenter och medlemmar af borgerskapet, vid hvilkas 
placering hänsyn skulle tagas till medborgerliga förtjänster. 

När denna ordning blifvit iakttagen voro alla vå sina rätta 
platser och gästabudet kunde begynna. 



IV. 

F e s t e r  o c h n öj e n. 

lrl0 l l lmänna  fester och noJen hörde i regeln och särskildt 
( under seklets förra hälft till sällsyntheterna i lifvet. 

I G:; & För den stora publikens, de lägre klassernas, förlustelse 
c::=- gjorde man sig ringa eller intet besvär. Deras behof 

af offentliga förströelser ansågs i allmänhet tillfredsstäldt genom 
åsynen af stadsvaktens öfningar och militära parader, genom ståt
ligare begrafningar, risslitningar och afrättningar. Men äfven för 
de bättre situerade klasserna, för stadens  ståndspersoner, köpmän 
och handtvärksmästa.re, inträffade det ganska sällan att det dagliga 
lifvets jämna enformighet afbröts genom andra festligheter och 
förströelser än de som hörde det enskilda umgänges- och familje
lif vet . till. 

Lysande afbrott i enformigheten betecknade sådana tilldra
gelser som när i seklets början rikets konung, omgifven af ett 
glänsande följe eller åtföljd af en hotande härsmakt, red in i sin 
finska hufvudstad. Af de besök den regerande arffursten , hertig 
Carl af Södermanland aflade i staden vid sekelskiftet hade man 
visserligen ingen oblandad fröjd, ty de betecknades till god del 
af hårda ord och stränga straffdomar, men desto större var 
glädjen, då man under åren 1 6 14-1 6 1 6  hade lyckan att tvänne 
gånger mottaga besök af Gustaf II Adolf på dennes resor till 
och från den ryska krigsskådeplatsen. Om det sätt, hvarpå ko
nungen hyllades af borgerskapet, äga vi visserligen ingen när
mare kännedom, men vi kunna anta.ga att de höga besöken icke 
aflupo utan fröjdebetygelser af offentlig art, och särskildt var 
borgerskapet under det senare besöket, som varade i trenne må-
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nader, i tillfälle att lägga sina underdåniga fägnebetygelser i 
dagen. Men efter dessa besök förflöt nära på halftannat århun
drade, 'innan 'rikets konung åter gjorde sitt intåg -genom stadens 
portar. En gång senare -- det var på 1 6  7 0-talet - gick väl 
det tal, att den unge konung Carl XI ärnade sig till staden, och 
borgmästare och råd voro redan betänkta på förberedelser till 
den höge gästens mottagande, då underrättelse inlopp att planen 
blifvit uppskjuten - för att sedermera aldrig fullföljas. 

När sålunda konungarne upphörde att med sin närvaro hedra 
och fröjda borgerskapet, fick man åtnöja sig med festföremål af 
lägre rang. Sådana hade man i de på slottet residerande gu
bernatorerne samt i landshöfdingarne och hofrättspresidenterne, 
h.vilka såsom medlemmar af rikets höga aristokrati voro vana att 
mottaga underordnades hyllning. Förutom annan uppmärksamhet, 
som möjligen egnades dem, var det öflig sed att vid deras ankomst 
till staden, stundom väl ock vid deras afresa, låta borgargardet 
i fullt gevär hälsa dem vid stadsporten eller stora sjötullen. Att 
vid sådana tillfällen äfven stadens honoratiores jämte nyfikna af 
alla åldrar voro tillstädes, kan tagas för gifvet. Åfven andra 
höga dignitärers ankomst gaf stundom aniedning till liknande 
ovationer. Så har i ett tidigare sammanhang redan omnämts, 
hurusom grefve Axel Julius De la Gardie år 1676 mottogs af 
några kompanier af borgargardet. I oktober 1 700, då man vän
tade att konungens svåger, Hans furstliga durchlaucht af Holstein, 
skulle passera staden, förmanades stadskapitenerne att hålla sitt 
folk i beredskap och att utsända vakter för att i god tid varsko 
kompanierna. På våren 1 708, dä man motsåg den nyutnämde 
hofrättspresidenten Otto W ellingks ankomst, tillsades stadshaupt
mannen Niclas Schultz att vaka däröfver att af borgar kapet, som 
vid denna tid plägade begynna sina segelresor, så många funnos 
att tillgå, att tvänne kompanier kunde användas såsom honnörs
vakt 1). Måhända förekom samma ståt vid mottagandet af främ
mande potentaters sändebud, som passerade staden , särskildt af 
ombud från hans storczariska majestät, brunskäggyfviga musko
viter, hvilka. väkte undran bland menigheten genom sina öster
ländska dräkter icke mindre än genom den konsumtionsförmåga 
de påstodos utveckla vid dryckesbordet på slottet och i sina pri
vata härbärgen 2). Under tider, då man icke var bortskämd af 

1) R. P. 12 okt. 1700, 5 aug., 1 7 dec. 1 707, 25 april 1708. 2) Waaranen, Landtdagen i !{elsin.gför3 1616 s. 501 Suomi 185� s 68. 
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offentliga skådespel, lände sådana uppträden naturligtvis borger• 
skapet till stor gamman, om gardets beväpning och militära håll
ning också lämnade åtskilligt att önska 1). 

Icke sällan återkommande anledningar till festligheter ägde 
man i märkliga tilldragelser för land och folk, såsom när rikets 
armeer tillkämpat sig ärofulla segrar öfver ovännerna eller när 
någon glad händelse timat i kunga borgen. Sådana tillfällen cele
brerades med musköt- och kanonskott från slottet och inne i 
staden , hvarvid äfven enskilda personer kunde befrias från det 
allmänna förbudet att på gatorna affyra sina gevär. Var till
dragelsen, som firades, af större betydelse, tillkom det stads
boarne att på utsatt dag infinna sig i kyrkan för att lofva Gud 
och åhöra predikanternes utläggning öfver de af regeringen fast
stälda texterna. Vi ha redan nämdt (band II s. 1 1 6), hurusom 
år 1 658 Carl X Gustafs segrar och den förmånliga freden i 
Roskilde firades med en sollenn l of- och tacksägelsefest i dom
kyrkan. I mars 1 706 firades en liknande medborgerlig fest med 
anledning af de sen aste årens segrar öfver ryssar och polackar, 
hvarvid hela menigheten , unga såväl som gamla, förmanades 
"den dagen med andäktiga och rättsinniga hjärtan att begå uti 
tacksägelse och lofsång för det förflutna och innerliga böner och 
åkallan om Guds nådiga hjälp och välsignelse att vidare dämpa 
och nedslå fiendens arga förmätenhet". På Carl XII:s krönings
dag i mars 1698 tillsades borgerskapet att utställa ljus i fön
stren samt lyktor framför portarna, hvarförutom de skulle begå 
dagen "med devotion och andakt" 1). Huru sorgefester efter 
aflidna konungar och drottningar firades, få vi framdeles tillfälle 
att omtala. 

Märkliga festdagar, säkerligen de mest lysande under seklet, 
voro de med hvilka den kungliga akademins inauguration år 1 640 
blef begången. Aldrig under den följande tiden gaf akademin 
borgerskapet anledning till lika imponerande skådespel, men väl 
bereddes stadens mer representativa personligheter inom magistra
ten och ständspersonsklassen nu och då tillfällen att bivista de 
akademiska högtidligheter, hvilka afsågo att fira någon tilldra
gelse af allmän betydelse eller, hvad som oftast var fallet, att 

1) Måhända kunde det någon gång tillgå såsom i Viborg vid landsh. 
Gyllenstiernas afresa år 1645, då det hette, ,,att den ena gick med käpp, den 
andra med bila, den tredje med hillebård''. Viborgs råd.st. prot. 3 nov. 1645. 

1) Kongl. plakat 27 nov. 1705 ; rådst. prot. 1 mars 1698. 



F&:ifBR QCH NÖJEN. illustrera någon händelse inom akademin. An gafs anledningen af en ny rektors eller en ny professors installation ; än gälde det att fira ·minnet af en afliden kansler med· en ·parentation- eller att hälsa en nyutnämd kansler med en oratio gratulatoria ;  än åter var det eu krigisk bragd, en glad eller sorglig tilldragelse inom den kungliga familjen, som vållade festen o. s. v. I trykta in bjudningsskrifter, som kringburos af pedellerne, plägade rector magnificus invitera det akademiska ståndet samt ofta äfven utanför detsamma stående gynnare och vänner af vetenskaperna till åhörande af de orationer på värs och prosa, i hvilka utvalda talare demonstrerade dagens betydelse 1). På Carl XI:s födelsedag år 1 694 och Carl XII:s år 1 702 höll den ryktbaraste bland akademins poeter, professor Torsten Rudeen de stora festkväden, hvilka, utkomna- på  trycket under titeln ,,Finska Helicons underdånige fägnesånger" ,  beundrades af  samtiden såsom alster af  högstämd skaldekonst och äfven hos eftervärlden rönte ett visst erkännande. Efter Per Brahes död år 1 680 höllos trenne dagar å rad parentationer på  latin och grekiska och beslut fattades att fira den 1 8  februari såsom en ,,festivitas annualis" dels till minne af Brahes födelsedag dels ,,för reformationis opus genom Lutherum".  Tio år sen are firades på konungens födelsedag akademins 50:års jubileum m�d musikaliska prestationer samt orationer i akademin och predikan i kyrkan. Angående programmet för de festligheter, med hvilka akademin år 1693 firade 100:års minnet af Uppsala kyr:.. komöte, beslöt konsistorium, att fastlagssöndagen den 26  februari skulle begås med gudstjänst i kyrkan ,  hvarefter under veckans lopp skulle följa orationer och disputationer i det festsmyckade, ,, beklädda", akademihuset : på måndagen oration af professor Wanochius, på tisdagen oration af prof. Alander, pä onsdagen disputation af professor Laurbecchius och pä torsdagen åter oration af studeranden Samuel Tiger tedt. Med orationerna skulle 
1) Oftast riktas inbjudningsskrifterna till ,,literarum patronis et aestimatoribus, patribus et civibus academicis'' eller till ,,literarum fautoribus benignis et cultoribus sinceris"; men äfven nämnas ,,patres civesque academicos et qvoscunqve honoratiores civitatis hujus incolas et hospites, perof:6.ciose per me compellatos" eller ,,musarum mansvetiorum patronos, mrecenates ac d. d. cujusqunq ve ordinis, status aut dignationis sint'' . Om festen på konungens födelsedag 1696 säges att den firades , ,i många förnäma ståndspersoners närvaro". Stundom heter det i rådstuguprotokollen, att 1·ättens sammanträde måste inställas emedan borgmästarene, kanhända äfven rådmännen . voro inviterade till en akademisk minnesfest. 
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musikaliska prestationer vara förbundna och, om möjligt var, skulle en "comoedia" blifva uppförd. Faktiskt ändades jubelfestl igheterna först några månader senare med den sollenna teologie doktors promotion , som hölls i början af juni s. å. 1). En anmärkningsvärd plats i raden af akademiska festligheter intogo redan vid denna tid promotionerna, ehuru de ännu saknade den allmänt fosterländska och nationella prägel, som senare utmärkt desamma. Inom teologiska och juridiska fakulteterna förekommo de, såsom vi redan känna, endast i några undantagsfall, i den medicinska fakulteten aldrig, men i den filosofi.ska i regeln hvart tredje eller fjärde år i maj eller juni. De buro visserligen en strängt akademisk prägel och afsågo hufvudsakligast att fägna den akademiska stateu, till hvars heder de bidrogo, men de lämnade äfven tillträde för ett antal representanter från öfriga societeter i staden, främst från "kollegierna" eller ämbetsvärken, i regeln väl ock från magistraten. Enligt de braheska konstitutionerna, hvilka i denna punkt voro något liberalare än de karolinska, skulle till den måltid, som anslöt sig till promotionen och vid hvilken antingen promotor eller någon af promoti utsedd "vir honoratus" skulle göra les honneurs, in.:. bjudas förutom kansler, prokansler, professorer, adjunkter, kvestor och bibliotekarien jämväl skolrektorn och stadens prästerskap äfvensom med konsistorii begifvande presidenten, vicepresidenten och några assessorer i hofrätten samt en borgmästare. Dessutom kunde hvarje magister medtaga en gäst och vid promotioner i de högre fakulteterna kunde promotus med värdens tillstånd t. o. m. inbjuda flera af sina bekanta. I praktiken torde väl ytterligare en och annan liberalitet blifvit medgifven. Vid den första promotionen år 1 643 tillstadde konsistorium att till gästabudet inbjödos så många assessorer som kandidaterne själfva ville namngifva och år 1 660 beslöt konsistorium att låta till promotionen och rektorsombytet, hvilka inträffade vid samma tid, inbjuda "med spiror" samtliga assessorer äfvensom sekreteraren och notarien i hofrätten, skolrektorn och de tre borgmästarene 2). Nu och då nämnes, att promotionen begicks ,,i en högförnämlig consess" .  Själfva promotionsakten reglerades frän akademins första tider genom ceremoniel, hvilka i vissa delar bevarat sig ända till 
1) Cons. Acad. prot. 8 o. �7 okt. 1680, 1 3  nov. 1600, 19 dec. 1 692, 27 jan., 

23 febr 1693 ; Hultin, Torsten Rudeen s. !70----'71, 81, 160 följ. 
2) Cons. Acad. prot. I; 83-84, II: 220. 
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våra dagar. Före magisterpromotionen l 643 bestämdes att pro
movendi och de inbjudne skulle samlas promotionsdagen på mor
gonen kl. 8 i dekani· hus, hvarpå - alla - tågade under klockring
ning, rektor i sin röda mantel och hvarje professor med en pro
movend vid sin sida, till akademihuset, som skulle hållas stängdt, 
"att icke gement folk må sig inträIJga och rummet borttaga" . 
Efter framkomsten till stora auditoriet skulle dekanus stiga upp 
i den öfra katedern och kandidaterne i den nedra, hvarefter ma
gistereden skulle "reciteras" af kursor. Samma procedur före
skrefs i 1 655 och 1 66 1  års konstitutioner med det tillägg, att 
promotor, i hvars hus samlingen borde ske, skulle öppna den 
högtidliga akten med en oration, hvari han på ett modest sätt 
borde framhålla kandidaternes flit och insikter, innan han utde
lade magistervärdigheten och mottog eden, hvilken till sitt inne
håll något växlade i olika fakulteter. De teologiska promotio
nerna skulle för den sällsynta hederns skull förrättas i domkyr
kan. - Åtminstone mot seklets slut, men måhända redan tidi
gare, utvecklade sig den plägsed att poetastrar inom akademin 
hyllade promoti, antingen alla eller några utvalda, med latinska, 
någon gång äfven med svenska och tyska värser, hvilka till sitt 
poetiska innehåll gemenligen voro nog så skrala, men ofta be
fordrades till tryck för ·att inom en större allmänhet sprida kun
skap om magistrarnes lärda framgångar. Såsom särskildt pro
duktiv i detta afseende har framhållits 1 694 års "promotionsakt 
och magisterdag", från hvilken nio promotionskväden bevarat sig 
med svassande gratulationsvärser af ett trettiotal unga nm
snidare 1 ). 

I sammanhang med promotionerna och äfven med andra 
akademiska högtidligheter omnämnas några gånger dramatiska 
prestationer, hvilka utfördes af akademiska. medborgare och afsågo 
att sprida ökad glans öfver akademin och de vetenskapliga stu
dierna. På detta sätt kom akademins fundation att utöfva in
flytande jämväl på den sceniska konsten i landet på samma gång 
som de föreställningar, hvilka gåfvos, bidrogo till att bereda en 
välbehöfiig och med glädje motsedd omväxling icke blott i det 
akademiska, utan jämväl i det borgerliga hvardagslifvets jämna 
enformighet. 

1) Se härom närmare W. Söderhjelm, Promotionspoesi vid Åbo univer
sitet, och A. Hultin, Torsten Ruqeen s. 79 följ. 
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I det föregående har redan framhållits, hurusom det hörde till 
tidens pedagogiska system att föranstalta dramatiska öfningar och 
uppvisningar med skolornas djäknar. Dessa skoldramer afsågo, 
såsom vi känna, dels att inplanta såväl i aktörernes som i åskå
darenes minne den kristna lärans moraliska bud, dels att vänja 
lärjungarnes tunga och öron vid ett sirligt latin . I regeln gåf
vos väl föreställningarna, de bibliska så-väl som de klassiska, 
inom skolans väggar, men stundom flyttades skådebanan till 
öppna platser, för att lämna intresserade medlemmar af den stora 
allmänheten tillfälle att beundra de unga aktörernes begåfning 
och njuta af dramernas lärorika innehåll. Närmare upplysningar 
om de prestationer, som förekommo vid skolan i Åbo, saknas 
visserligen, men vi kunna med skäl antaga, att ett så viktigt un
dervisningsmedel som skoldramatiken vid denna tid ansågs vara 
icke negligerades hvarken vid gymnasiet eller katedralskolan 
och att de ekonomiska fördelar den sceniska konsten beredde 
sina utöfvare nu och då förmådde desse att uppträda inför en 
större åhörarekrets än skolans lärare och djäknar. 

Större uppsving erhöllo emellertid de teatraliska föreställ
ningarna eller komedierna, såsom de vanligen oberoende af inne
hållet nämdes, först efter akademins upprättande. Högskolan , 
som skulle vara en härd för den vetenskapliga forskningen , blef 
tillika ett hem för sånggudinnqrna och studenterne blefvo stadens 
första ordinarie skå.despelaretrupp. Enligt plägsed vid andra hög
skolor tillätos studenterne att mellan de bokliga idrotterna egna 
sig åt Thalias tjänst, sig själfva till nytta och andra till gamman . 
Frukterna af sina dramatiska öfningar förevisade de på akade
miska bemärkelsedagar, men stundom kunde andra tilldragelser, 
såsom familjefester inom högtstående familjer, gifva studenterna 
anledning att förevisa sina stycken. Vanligen åtnöjde man sig 
med att importera stycken från Sverige och Tyskland, men vid 
ett par tillfällen kände sig teaterdirektören manad att själf för
fatta texten, som då stod i något samband med den händelse, 
som skulle celebreras. Sålunda kom den finska högskolan att i 
sin ringa. mån bidraga äfven till den dramatiska litteraturen. 

De dramatiska föreställningarna började omedelbart med uni
versitetets invigning. Dagen efter den ståtliga akt vi tidigare 
relaterat uppfördes i akademin i närvaro af "ett stort antal ad
lige, präster och andra af alla åldrar och kön" en komedi "Stu
dentes" ,  som af regissören, professor Mikael W exionius vitsorda
des vara ,,festivissima comoedia simul ac jucundissim� et �etui 
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huic congruentissima". Ämnet var hämtadt ur studentlifvet och 
åsyftade att uppvisa, huru öfverflöd, dryckenskap, spel och andra 
laster plägade bringa studenterna -på fall medan .åter de flitiga 
och dygdiga förr eller senare belönades för sina mödor och för
sakelser. Stycket utgjorde sålunda en allvarlig maning till den 
studerande ungdomen att från akademins första år undfly de 
många frästelser, som lågo i de unges väg. Antagligen var styc
ket en af de många imitationer, som ha.de till förebild tyske 
superintendenten Christofer Stummels komedi ,,Studentes", och var 
väl som förebilden affattad på latin 1). 

På ,,Studentes" följde sedermera andra stycken, om hvilka 
närmare underrättelser i allmänhet saknas. Hvad om dem in
hämtats må här i tidsföljd meddelas. 

I maj 1 641 firades rektorsombytet vid akademin :med en 
komedi. I mars 1 645 omtalas åter en teaterföreställning. År 

Jacobus Chronanders namnteckning. 

1 64 7 celebrerades promotionen med en originalkomedi, benämd 
,,Surge eller Flijt- och oflijtighetz Skodespegel" samt författad 
af studeranden af västgöta nation, sedermera öfverborgmästaren 
i Visby J acobus Chronander. Två år senare 1 649 uppfördes 
med anledning af presidenten Jöns Kurcks förmälning med Kri
st,ina Horn en af samme författare komponerad komedi vid namn 
,,Bele-Snack". Samma är pä våren gafs, enligt hvad värmländin
gen Petrus Gyllenius berättar i sin dagbok, universitetets rektor 
till ära , ,en comoedia eller tragedia de tormentis apostolorum, ta
gen af apostla gärningar". Året därpå den 1 0  juni agerade -
berättar Gyllenius - studenterna uti akademin , ,novis magistris 
till ära en ny comoe.diam om de tre hufvudstånden", författad 
af ny län din gen Johannes Svenonis Forsenius. Den 10 juni s. å. 
uppförde de finske studenterne ,,rectori till ära en finsk comoe
diam, som dn. Ericus Johannis Justander aboensis hafver verterat 
af svenskan in på finsko om den förlorade sonen", och en vecka 

1) Ljunggren, SvenskA. dramat s. 516, · 



KOMEDU:B. senare firades den sällsynta juris doktors promotionen med en latinsk komedi. Därefter omtalas teaterföreställningar af studenter i april 1652, i maj 1 6 63, på våren 1 6 6 1  samt ett par gånger under året 1 6 62, då värmländske studenten Erik Kolmodins komedi "Genesis aetherea" eller ,,Jesu Kristi födelse" kom till uppförande 1). Liksom för djäknarne ägde komedierna för studenterne icke allenast en pedagogisk och moraliserande, utan jfi.mväl en högst viktig finansiel betydelse. Till åskådande af dramerna, hvilka till en början uppfördes i akademihusets stora auditorium, men efter år 1 &53, till följd af ett konsistorii beslut, vanligen förlades till hyrd lokal i staden, inbjödos nämligen icke endast lärare, utan äfven, i den mån utrymmet det medgaf, i staden boende tjänstemän och medlemmar af borgerskapet. Någon inträdesafgift erlades till en början icke, enär åskådarene betraktades som akademins inbjudna gäster. Men hade gästerna tillbörlig ambition, så ådagalade de sin tacksamhet mot studenterna genom att frivilligt som gåfva öfverlåta till de uppträdande hvad desse ansågo som en dem tillkommande tribut. Det kunde då tillgå sålunda att under eller efter föreställningen en insamling företogs bland åskådarene, eller ock voro gästerna i tillfälle att, när de mottogo inbjudningen, öfverlämna till studenterne deras honorar antingen i penningar eller in natura. Sedvanligt var nämligen att inbjudningarna till de utanför akademin stående åskådarene framfördes genom några bland de i stycket uppträdande, de s. k. bönderna, för hvilka inbjudningarna vanligen torde artat sig till en såväl spirituelt som materielt taget underhållande bockningsfärd. Värmländingen Gyllenius, hva.rs dagboksanteckningar öfver sin studietid i Åbo nyss omnämts, förtäljer, att han flera gånger var ut,e för att inbjuda grefve Brahe och de förnämsta i staden. Vid ett sådant tillfälle voro han och hans kamrater "mest hela dagen på slottet hos grefven och grefvinnan". Att det icke brast i trakteringen under denna  dag på slottet lika litet som under besöken på mindre celebra ställen kan tagas för gifvet. Denna plägsed att inbjuda gäster genom ,,bönder" förbjöds emellertid af konsistorium år 1 663 eller samtidigt som representationerna för-
1) Jmf'. Cygnoous, Drag ur Finlands teaterhistoria ; Ljunggren, Svenska dramat; Ingelius, Medeltidens skådespel ; Elmgren, Erik Kolmodins skådespel Genesis ateherea; Diarium Gyllenianum s. 137, 144-146, Cons. acad. protokoll I: 25, 160, 275-276, 5171 655, Il; 283, 337, 363, 869 m. m. 
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396 .FESTER OCR NÖ,TEN. visades från akademihuset, hvarefter åskådarene torde i regeln lämnat sina bidrag vid ingången till teaterhuset. Huruvida nå-- gori :fixerad af gift då · erlades eller · om, hvilket må.hända är det sannolikaste, entren erlades efter godtfinnande, kan icke afgöras. Så uppbyggande de utförda skådespelen än i teorin kunde vara, framkallade de stundom oordentligheter, hvilka slutligen ledde till styckenas förbjudande. I synnerhet sedan skådeplatsen förlagts utanför akademin och de band lossats, hvilka förenade komedierna med de akademiska studierna, synes uppsikten å lärarenes sida blifvit alt svagare och disciplinen bland de uppträdande studenterue a]t sämre. De penningar som in:B.öto användes af en del bland de uppträdande till inköp af starka drycker, hva.raf en del förtärdes redan under representationens gång. Efter spektaklets slut tillstäldes nya upptåg på gatorna. Illa kända voro isynnerhet de s. k. larvatores, klowner i vidskepliga masker, hvilka hade ti ll uppgift att genom komiska intermezzon hålla intresset för det vanligen långrandiga stycket vid makt. Icke sällan togo de sin uppgift så grundligt att de på hemvägen från teatern, iklädda sina förklädnader, föranstaltade på gatorna scener, som måhända af dem själfva ansågos humoristiska nog, men hvilka af andra bedömdes som nattliga öfverfall. Efter rektorsombytet år 1 641  klagade en skomakare öfver att 6 larvatores slagit sönder fönstren i hans värkstad. Vid undersökningen befanns dock att de anklagade icke ensamme buro skulden , hvarför konsistorium anbefalde målet till förlikning. Dock åtvarnades larvatorerne att för framtiden "icke göra någon oförrätt, såframt de vele undfly tillbörligt straff". År 1 65 3 påbjöd konsisti0rium att ingen finge "löpa omkring med larvis" 1). De oegentligheter, som följde med de akademiska. komedierna - tiggerierna, de nattliga uppträdena och afbrotten i det regelbundna studiearbetet -, gjorde innan kort de akademiska myndigheterna skeptiskt stämda mot nyttan af komedierna. Redan år 1 645 uttalade biskop Rothovius i domkapitlet, att ovanliga komedier borde afläggas och inga uppföras innan de blifvit af kapitlet godkända 2). När två år senare Jacobus Chronander anhöll om tillstånd att trycka sin komedi "Surge" ,  som kort därförinnan blifv it uppförd i akademin , resolverade consistorium academicum, "att alldenstund dessa bullersamma tider icke medgifva 
1) Cons. ac. prot. I: 31-32, 555. 
i) Lännetär Il: 38. 



MISSNÖJ E 1,JED KOliEDl_E.llNA... 397 att hafva sådana spel för händer, mången försummar sig därigenom ifrån sina studier, är ock kommet missbruk in här hos oss både med tiden att de så ofta hållas, så ock med tiggeriet ; yttermera kan samma omkostnad med större gagn användas till orationes, versus, disputationes etc. , de ock eljest kunna blifva alt för gemene ; därför kan Hen. Kongl. Maj:t bättre behaga, om med sådana komedier hafves fördrag, så ock att denne, som några säge vara af andra stäld, icke mera tryckes än härtill skedt är, förr än den af professores öfversedd är". År 1 653  utfärdades, såsom redan är nämdt, förbud mot representationer inom akademihuset, hvarjämte konsistorii tillstånd till förevisningarna uppstäldes såsom ·vilkor 1). De fortgingo visserligen ännu någon tid och gåfvos t. o. m. någon gåtng i akademihusets mindre eller nedi:a auditorium. Men ledningen synes från denna tid öfvergått från professorerna till någon äldre student, någon öfverliggare, hvilket naturligtvis icke bidrog till komediernas goda rykte som sedolärande akademiska språköfningar. Efter år 1 66 2  omnämnas offentliga komedier af academici icke mera i tidAns handlingar, hvarför vi kunna antaga, att de så småningom aftynade och upp .. hörde. Däremot fortlefde de ännu någon tid i den gamla. formen af latinska språköfningar under professorernas ledning. För detta ändamål lät biskop Gezelius år 1 670 trycka fem latinska skoldramer af holländaren Cornelius Schonaeus, om hvilka det uttalande gifvits, att de utmärka sig för ortodox hypersedlighet, språklig korrekthet och gräslig torrhet. Om en af dessa uppgifves specielt, att det utgifvits för trivialskolornas behof 2). Att dock minnet af de offentliga komedierna icke alldeles utdog framgår däraf att när konsistorium år 1 693  rustade sig till att högtidligen begå hundraårsminnet af Upsala kyrkomötes beslut, väktes fråga om festens ytterligare förhärligande genom en "comoedia" ,  som skulle utföras af studenterne. Man vände sig till poeseos professor Torsten Rudeen med förfrågan, huruvida han ,,till att göra solenniteten mera illustre ville sig åtaga en comoedia härsammastädes att anställa, hvilket han, professor Rudeen, lofvacle uti vidare betänkande taga". Icke långt därefter förklarade Rudeen, ,,att han vore resolverat en comoedia härsammastädes sammansätta att ageras, där allenast om medel till dess utförande vederbörlig anstalt göras skulle" .  När 
1) Cons. acad. prot. I: 275, 276, 5n6. 
') Cygnams s. 22-23. 



lfES'.JER OCH NÖJl<}N. emellertid tiden för jubelfesten stundade i slutet af februari, beslöt konsistorium att uppskjuta komedin till efter påskhälgen · - och- därefter talas icke · vidare om · hela saken vare . sig sedan att Rudeens poetiska ådra denna gång icke flöt nog ymnigt eller att praktiska hinder mellankommo, som gjorde det tilltänkta spek-taklet om intet 1). Men icke lång tid efter det studenterne upphört att fröjda den sceniska konstens vänner ibland borgerskapet påträffa vi i staden artister af utländsk, mest tysk extraktion , kringvandrande komedianter och gyckelmakare, hvilka af ödets växlande skiften drifvits till den kulna norden. Om deras repertoirer äger man ingen närmare kännedom ; måhända uppfördes ett och annat skådespel i tidens maner, men sannolikt fyldes programmet lika ofta af jonglörkonster och "upptåg" af mer eller mindre burlesk art. På stadens lägre samhällsklasser och det uppväxande släktet utöfvade väl föreställningarna eller "comoedierna", sin vanliga dragningskraft, men stadens fäder föllo de icke rätt i smaken, hvarför rätten till offentliga prestationer i allmänhet utdelades motvilligt och blott för en kortare tid 2). Att fullständigt angifva de främmande teatersällskap, hvilka med sina skramlande Thespi s-kärror kommo dragande till Åbo stad och där afgåfvo prof på Rin konst, låter numera icke göra sig och skulle kanske icke erbjuda något nämnvärdt intresse. Dock må följande under forskningens gång gjorda anteckningar här meddelas : År 1 686 omnämnes i rådstuguprotokollen en komediant David Schneider, som erhållit tillstånd till utöfning af sin konst. I maj 1 690 tilläts komedianten eller, såsom han äfven kallas, "marginetspelaren" Johan Willwinter att i tre dagars tid ,,agera några comoedier" .  Uppvisningarna måtte ha slagit an och fortsattes utöfver den medgifna tiden så att magistraten tre veckor senare fann sig föranlåten att uppdraga åt kämnären att för ... passa Willwinter från staden ,  "eftersom sådana lekar icke annat af sig föder än att barnen till otrohet mot sina föräldrar förledas". På hösten 1 700 anstälde magistraten förhör med en 
1J Cons. prot. dec. 1692, jan.-febr. 1693. Jmfr. A. Hultin, Torsten Rudoen s. 69-70. 
2) Om komedier och komedianter i Sverige, se Jacobsson, Om bollhusen i Stockholm samt teater- och balettanordningar vid svenska hofvet under 1 600-talet i Meddel. fr. Sv. slöjdfören. 1894. 



RESANDE KOME_DJ ANTER. - MUSJ.i.A LISKA NÖJ&.N� 00,9 komediant David Fleck, som jämte sitt följe nyligen anländt till staden från Helsingfors samt påstod sig ha erhållit landshöfdingens tillstånd att under 14 dagar ,,med sina intressenter visa deras· profession " . Han ålades att förete skriftligt tillstånd innan han "anstälde några komedier" . Senare på året passerades staden af en komediant Jakob Persson (född i ,,Cöhlen"), hvilken jämte ett sällskap af 3 personer - ett äldre biträde, en ung piga och en gosse - vistats en tid i Österbotten och nu ärnade sig längre bort. - År 1 696 uppgifves, att en lindansare med sin familj gästade staden 1). 
* 

Från den dramatiska konsten öfvergå vi till den musikaliska, hvilken, äfven den, representerades såväl af amatörer bland universitets- och skolungdomen som af musikidkare ex professo. I föregående af delningar, vid redogörelsen för gudstjänsten i domkyrkan och vid skildringen af skoldjäknarnes sysselsättningar, ha vi visserligen haft tillfälle att omnämna det väsentligaste, S'Jm därom kan sägas, men ännu återstå några tillägg, hvilka må här meddelas i ett sammanhang. Om de vokala musikprestationer, med hvilka borgerskapet undfägnades, kan med skäl sägas, att cle utgjorde så godt som ett monopol för skolans djäknar. Ån läto dessa sina stämmor l juda i domkyrkan, särskildt vid större festdagar, än vid begrafningar, än äter under omgång i borgarenes hus. Att de unge sångarene äfven kunde glädja sig åt ett erkännsamt publikum, framgår bl. a. af diskantgångens fortbestånd under alla växlande skiften. Men vi känna ock, hurusom borgarenes musikaliska smak understundom kom i konflikt med deras ekonomiska sinne och hurusom sångarene gång efter ann an tillhöllos att icke altför ofta, rätteligen icke mer än en gång om året, uppvakta borgarene i deras hem. Karaktäristisk för uppfattningen i en del kretsar var den tidigare (s. 22 1 )  citerade förklaring, hvarmed borgarene å� 1687 afvisade en tilltänkt sångarfärd : de hade nog af skatterna till höga kronan och måste därför försaka det musikaliska nöje, som stäldes i perspektiv. Vid ett annat tillfälle, 
1) Rådst. prot. n o. 24 maj 1 690, 5 Aept. o. 7 nov. 1700 ; domk. räk. 1 69G ; 

mantals]. 1686. 



F..ESTER OCH NÖJEN. då akademins professorer tillspordes, om de voro hågade att mottaga några sångares besök, svarade de, enligt konsistorii-protokollets lakoniska . uttryck, . att de ville · slippa. Såsom sångkonstens främsta representanter på orten framstodo skolans och akademins rectores cantus, under hvilkas färla djäknarne och studenterne inöfvade sina r,piae cantiones" och andra sånger. Såsom instrumentalmusikens representant ex professo åter uppträdde domkyrkans organist, hvilken det närmast ålåg att vårda sig om kyrkomusiken , men som dessutom förvärfvade sig en af myndigheterna hägnad rätt att med uteslutande af andra försörja allmänheten med spel på dess enskilda gästabud. Huruvida ännu under 1 600-talets förra hälft något slags monopol på musiken utanför kyrkan existerat, måste betvi:flas ; det motsäges bl. a. af de många uppgifter om spelmän vi möta ; men senare blef det vanligt att i de kontrakt, som ingingos mellan magistraten och organisterne, tillförsäkra de sistnämde rätt att i främsta rummet anlitas vid borgerskapets familjehögtider, på hvilka spel förekom. Och år 1 6 9 1  konfirmerade hofrätten ett mellan magistraten och organisten Christian Kellner ingånget aftal, enligt hvilket ingen tilläts att anlita någon musikant utan tillstånd af Kellner, som det ålåg att ,, för billig betalning antingen själf eller genom någon annan uppvakta borgerskapet på bröllop" 1). Naturligt var emellertid att organistens tid och förmåga icke räkte till att fylla stadsboarnes musikaliska behof. Det blef därför nödvändigt att adjungera honom till biträde ,,spelmän" och ,,stadsmusikanter", hvilka åtminstone under 1 600-talets senare hälft - i likhet med främmande handtvärkare - antogos af magistraten, sedan de på sätt eller annat ådagalagt sin färdighet i strängaspel. Så tillstaddes år 1 6 6 1  den i det föregående omnämde musikanten Jakob W eijn att vid sidan af den tjänst han gjorde i domkyrkan jämte sitt ,,parti" betjäna borgerskapet i hemmen. Tre år senare, då ,, Weijnarne" tyckas ha lämnat orten, antogs till musikant en Herman Stuhr, hvilken anländt från Nyen för att ,,pröfva sin fortun" i Åbo. Honom tillsades att jämte organisten Schultz och en Filip Spelman, som tidigare erhållit venia practicandi, uppvakta i kyrkan samt på borgerskapets bröllop och 
1) R. P. rn okt. 16�1. 
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kollationer, hvarför borgerskapet förbjöds att engagera andra per
soner. År 1 670 ålades en spelman att först göra sitt prof i 
församlingen innan han antogs till stadens musikant. År 1 700 
antog magistraten, i trots af borgerskapets motstånd, musikanten 
Achatius Malm till stadsm.usikant med skyldighet "att i båda för
samlin garna vara organisten, under hvilkens direktion han lyder, 
uppå de förnämsta heligdagarna och då han nödigt finner uti 
musicerande behjälplig" .  Efter Malms hastiga frånfälle år 1 702 
ansökte följande år studeranden Johannes Lessle (son till råd
man Bertil Lessle, i egenskap af akademiemusikant stipendiat 
1 70 1 - 1 7 1 3, stadsfiskal 1 7 1 3), hvilken om högtidsdagarna upp
vaktat församlingarna med musik, att blifva antagen till stads
musikant med lön å stat. Ansökningen afslogs visserligen på 
grund af de dåliga tiderna, men Lessle berättigades att med or
ganistens minne uppvakta på bröllop och andra samkväm. Några 
år senare (1 707) förnyades framställningen med det resultat att 
Lessle, som då kallade sig ordinarius musicus vid domkyrkan, 
värkligen antogs till stadsmusikant, men utan fast lön. År 1 7 1 1 
synes d�t varit fråga om att öka musikanternas antal med en 
särskild organist i finska församlingen , men saken fick förfalla 1). 

Den omvårdnad, som från stadsmyndigheternas sida egnades 
musikanterne såväl vid deras antagande som undflr utöfningen af 
deras konst, hade till följd, att de faktiskt kommo att bilda ett 
skrå, hvars medlemmar innehade monopol på musikens utöfning 
så.som yrke. Lika litet som andra näringsidkare kunde de dock 
uudgå konkurrens af bönhasar och understundom hände att ma
gistraten tillstadde någon utländsk musikidkare eller en musika
lisk stadsbo att för sitt lifs uppehälle under någon tid betjäna 
borgarene med sina instrument. Så utvärkade år 1673  några 
kringirrande tyska studenter tillstånd att på särskild rekvisition 
utföra musik hos borgarene, hvaremot deras ansökan att fritt få 
ströfva omkring i gårdarna med sina musikaliska instrument af
slogs i:å den grund att borgerskapet hade nog af att försörja 
sina ordinarie musikanter 2). Nu och då omnämnes en och annan 
fattig spelman , som benådades med liknande privilegium. 

Bland bönhasarne inom det musikaliska yrket framträda 
särskildt studenterne, af hvilka, såsom vi känna, många voro 

1) Domk. prot. 14 juni 1661 ; rådst. prat. 1 aug. 1 664, fi mars 1670, 26 maj 
1700, 1 1  april 1708, 9 mars 1707, 1 1  jan. 171 1 .  

2) Rådst. prot. 8 nov. 1673. 



402 lJ"'.ESTER OC.H .NÖJEN. tvungna att för sina studiers fortsättande göra ett praktiskt bruk af alla de talanger de utrustats med. Särskildt mot slutet af perioden, · men· synbarligen äfven tidigare funno sig organis'ten och hans biträden ofta föranlåtna att hos magistraten anföra klagomål öfver den "prejudice",  som vållades dem af studenterne. Resultatet blef då vanligen en sträng varning till de felande och någon gång äfven instrumentens förlust. När år 1 707 Zettegast och Lessle erforo att krukomakaren Erik Rudolph engagerat för sin sons bröllop några studenter såsom musikanter, utvärkade de hos rector magni:ficus ett förbud till studenterna, hvarefter magistraten lät upplysa Rudolpharne om att "i fall de af musiqve för lön och betalning sig vilja betjäna, vid den händelsen vider laga bot ingen annan än denne stads ordinarie musikanter därvid bruka". Men icke långt därefter beskärmade sig Zettegast inför rätten öfver att Lessle icke medtog honom på bröllop hos "finskt folk", utan i stället anlitade studenter såsom medhjälpare. Lessle undskylde sig med att Zettegast icke kunde spela. viol, hade odugliga instrument och var för mycket benägen att di• skurrera, "det finnarna ej skall vilja tåla" ,  men tillhölls att icke prejudicera organisten, "utan med honom som sin kamrat vara förlikelig" 1) .  I trots af det skydd mot prejudice och konkurrens mnsikanterne sålunda åtnjöto synas de inkomst.er de kunde påräkna genom sina uppvaktningar i borgerskapets hus icke ha tillfredsstält lefnadsbehofven. Bristen måste därför fyllas dels genom ordinarie anslag dels genom frivilliga sammanskott. Åt den nyssnämde Harman Stuhr utlofvades årligen i hushyra 30 dal. k. m., som han uppbar ännu år 1 670, jämte frihet att hålla skänkeri med öl och brännvin. I det kontrakt domkapitlet i samråd med några medlemmar af magistraten är 1 6 6 1  uppgjorde med musi-kanten Weijn bestämdes, att Weijn och hans sällskap skulle -förutom den inkomst de åtnjöto från sin enskilda praktik -- uppbära af staden för den tjänst de gjorde i församlingen ett årsanslag på 600 daler k. m., 2) som man synes haft för afsikt att 
1) Råd.st. prot. 31 okt. 1691 ,  9 okt. 1705, 1 1  febr. o. 16 nov. 1707 ; eons. acad. prot. 25 okt. 1705 m. m. 
2) Taxan för den enskilda praktiken faststäldes på samma gång ; den skulle utgöra 10 rdr för hvarje gästabud, där hela sällskapet - Weijn hans bror och 2 gossar - uppträdde, ,,men för färre (I) 1 rdr för h var person som spelar; item l rdr ultl· de spela i en aftonmåltid. för h\-ar porson'', 
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åstadkomma genom -insamlingar i ,,kollegier" och hos enskilda ; 
kunde summan icke hopbringas på detta vis, öfverenskom man 
att tillgripa pungpenningarna eller kyrkokollekten vid vissa 
högtidsdagar. Sistnämda utväg måste ocksä genast anlitas för 
att fylla det första behofvet och det sålunda gifna exemplet vann 
senare efterföljd. Så samtykte borgerskapet år 1 685 på allmän 
rådstugudag till att under jul-, påsk- och pingsthälgerna ihåg
komma stadens musikanter med en penning i pungen. Åt Acha
tius Malm var man ännu i tillfälle att anslå 1 00 dal. k. m. i 
årslön, men hans efterträdare Lessle måste på grund af de dåliga 
tiderna åtnöja sig med tvänne kyrkokollekter om året 1) .  

Mest synas vid de musikaliska prestationerna i staden stråk
instrument blifvit använda, att döma däraf att spelman är den 
oftast förekommande titeln på musikidkarene. Men att äfven 
andra instrument voro gouterade framgår af namn såsom Mårten 
Säckpipare ( 1 6 14-1 6), pukslagarene Matts ( 1 650) och Johan 
Barbar � 1 686), dulcianblåsarene Jakob Bärgh ( 1 689) och Gabriel 
( 1 696), skalmejblåsarene Gustaf Johansson och Lars Nilsson 
( 1 696) m. m. Någon gång talas om personer, som spelade cittra 
och en gång ( 1694) om studenter, som spelade ,,trycktaffel" ,  
hvarmed man väl har att förstå något slags piano. 

* 

Till sist må bland förströelser, som främst afsågo den stora 
publikens gamman, ännu anföras lotterinöjet eller det s. k. ,, lycke
potteriet" . 

Att detta nöje var allmänt kändt och erkändt redan un
der de första årtiondena af seklet framgår bl. a. däraf att lands
höfdingen i Åbo Per Erlandsson år 1 635 anmälde för regeringen, 
att kringresande köpmän och andra plägade ärligen besöka mark
naderna i länet för att ,,hålla lyckepåttor".  Som detta nöje icke 
befans lända riket till någon profit, ,, utan _allenast till den ända 
anrättadt varder att vexera och bedraga våre trogna undersåtar, 
den gemene man till deras medels af gång", befaldes landshöfdin
gen vaka · öfver att lyckepotteriet afskaffades 2). Tillsägelsen 

1) Radst. prot. 1 aug. 1 664, 1 1  april 1 85, 26 maj 1700, 1 o. 5 febr. 1 7 10 ; uomk. prot. 24 april, 14 jnni 1 6(-il ; eons. acad. prot. 20 mars , 28 aug., ;l sept. 16fi2. 
2) Riksreg. 6 juli J 636. 
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synes ha hört till dem som efterlefdes, ty mig veterligen omtalas 
det förbjudna näringsfånget icke förr än år 166  7, då en från 
Stockholm ankommen · ;glykzkrämare" eller ,, lyckebodzcrämare" 
Adam Buchner erhöll magistratens tillstånd att stanna i staden 
fjorton dagar "för att sina varor föryttra och som annorstädes för
spela". Åren 1 6 7 1-73 til ldelades enahanda rätt åt kringresande 
lyckepottmakarene Georg Meijer och Jakob Larsson Frö berg, af 
hvilka den sistnämde kunde förete skriftliga rekommendationer 
af riksdrotsen Per Brahe 1). 

1) Rådst. prot. 23 nov. löö7, 8 febr. 1671, �6 maj lö73. Att äfven regeringens uppfattning om lyckepottor förändrats, framgår bl. a. däraf att Stockholms magistrat år Hi68 berättigades att för anskaffande af medel till stadens barnhus hålla en lyckepotta, ,,som skull bestå af goda, dugelige och oförfalskade varor". Riksreg 11 juli lfl68. 



V. 

I b o r g a r e n s h u s. 

, ,_..,._J'.,,. .,. , / 
I urn det såg ut inom hemmen under 1 600-talet är numera 

' 1 \) 
i\ så godt som fördoldt för vårt vetande. De stora våd-

�J _ _ ;. r �1 eldar, hvilka under seklets lopp och under följande ti-
1 " '  · - -- der hemsökte staden, ha, såsom i detta arbetes början 
rAdan framhållits, så systematiskt förstört det sjuttonde seklets 
Åbo, att de knappast lämnat sten på sten eller stock på stock 
- ofvan jord. Och af husens bohag har det som i tiden ickP 
blef .. lågornas rof förfarits på annat sätt eller förskingrats åt. 
olika håll, så att det numera torde vara ogörligt att bland före
mål, som räddats till al lmänna eller enskilda samlingar, ntpeka 
mer än ett fåtal pjeser såsom gammalt Åbo-gods från den sven
ska storhetstidens dagar. 

Det är därför fåvitskt att med stöd af å kådningsmaterial 
af lokal natur söka uppkonstruera en bild af husens inre utseende 
och lösören under det tidehva.rf vår ski ldring omfattar 1). Det enda 
vi 11umera kunna göra är att med hänvisning till tidens allmänna 
förhållanden skildra husens och rummens van liga ntseende samt 
att med ledning af ett antal ännu bevarade inventariiförteckniu
gar från 1630-1 640-talen och enstaka uppgifter i rådstugu- och 
kämnärsrätternas protokoll angifva ett antal föremål, som anträffa.-

1) Fö1· kännedomen af husens inre vid denna tid hänvisa vi särskildt 
till F. Liljekvist, Det svenska rummet under renässansen och Det svenska 
rummet under barocktiden, ingående i Meddelanden fr. sv. slöjdföreningen 
1887 o. 188fl. 
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des i en del borgerliga hus och synbarligen voro tämligen all
männa i något · så när bemedlade hem. 

Säkerligen taga vi icke miste, då vi föreställa oss husens 
inre prägladt af samma enkelhet och soliditet, som utmärkte 
tiden. Man bodde i de merendels små och låga envåningshusen 
trångt och enligt våra begrepp obekvämt. Rummen voro i regeln 
icke många och af dem kom väl, i enlighet med seden i Sverige, 
främst till användning den s. k. stugan eller dagligstugan , hvilken 
ofta tjänade både såsom hvardagsrum och familjens sofrum. Ofriga 
rum, ,,storstugan" och ,,kamrarna", voro främst afsedda för gästers 
härbärgerande och iståndsattes när särskild anledning förekom. 
Måhända var under den kallare årstiden, åtminstone i seklets 
början, ett och annat paradrum obeboeligt till följd af brist på 
eldstad. Upplysande för bostad�förhållandena inom förmögnare 
borgarefamiljer vid seklets midt äro de bouppteckningsinstrument, 
hvilka åren 1635 - 37 uppgjordes efter köpmännen Thomas Träll 
och Daniel Kleensorger. Det förra upptog bland ,,immobilia 
eller det fasta både innan och utan gårds" följande hus och rum : 
l )  ett stenhus med en stor och en liten stuga samt en vacker 
hvälfd källare med hvälfd hals, för storestuguf önstren fyra stora 
järnplåtar och för lillestugufönstren likaledes järnplåtar ; 2) ett 
stenhus med bagarestuga, kök eller ,,stegherhus" ,  en sten bod in
nanför, en stor vind med järnplåt för samt en stor hvälfd källare 
med förkällare, hvälfd hals och järndörr ; 3) en träbyggnad meq två 
vackra stugor, store trästugan och mindre trästugan, samt en kam
mare emellan , en gammal badstuga samt stall och fähus -
altsammans värderadt släkten emellan till 1 , 100 dal. s. m. Vidare 
hörde till gården ·några ,,feldbodar" (trän- , ved-, hö- och fotabodar) 
värderade till 45 dal. s. m. Pä sal. Daniel Kleensorgers tomt 
upptecknades år 1 637  ,,sjä.lfva huset med dess lägenhet och vå
ningar, näml. 2 stufvor och 2 små kamrar bredvid och eu bagare
stuga och en stor stenbod därunder med järndörr ; noch en sten
stuga och vacker kammare bredvid, alt med järnplåtar för fön
stren ; 2 stora hvälfda källare med vackra stora ha.Isar eller för
källare och ett stort hvälfdt kök, en hvälfd förstuga, vacker bad
stuga och stall". Altsammans blef värderadt till 1 ,600 dal. s. m. 1). 

Från början af 1 700-talet äga vi ännu en handling, som 
lämnar oss upplysning om antalet rum i borgerskapets bostäder 

1) Bidrag, första ser. V I I f: 20i 208, IX: 250-251. 



BONINGSRUM:MEN, 

vid denna tid. Den tillkom år 1 7 1 2  med anledning af regerin
gens påbud om afgift för eldstäder af alla slag - kakelugnar, 
ugnar, spislar m. m. ,  begagnade och obegagnade - samt uppta
ger för resp. gårdsägare eller rättare hushållsföreståndare antalet 
eldstäder, för hvilka enhvar ägde att skatta till kronan. Som 
staden året förut hemsökts af en härjande vådeld, hvilken lade 
så godt som hela Norrkvarteret i aska, och äfven därförinnan 
många gårdar förfall it, saknas uppgifter frän mer än ett hundra
tal gårdar, hvarförutom de öfriga fördelas på tvänne kategorier : 
,, behållne" samt ,,fattige och afbrände". Eldstäderna inom den 
sistnämda kategorin , hvilka voro befriade från skatten, upptagas 
inalles till 848 ; de behållna eldstäderna åter till 1466,  af hvilka 
444 funnos i Kyrkokvarteret, 1 2 3  i Mätäjärvi, 343 i Klöstret, 
358 i Söder- och 34 i NorrkvarterAt, 33 på S lottsbacken och 
i Tegelsalen samt 1 3 1  kommo på akademistaten. Fördelade på 
olika hushåll - på få undantag när upptagande en hel gård -
steg antalet behåll na eldstäder till följande belopp : 

Kvarter 

I Kyrkokvart. . I Mätäjärvi . Klöstret Söder kvart. Norrkvart. Slottsbacken Akademistaten . 

Antal behållne hushåll med 
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Inom flertalet af de 3 1  9 hushåll, hvilka i skattelängden hän

föras till de behållnas kategori, varierade sålunda antalet eldstäder 
mellan två och fyra medan antalet hushåll med mer än sex eld
städer var jämförelsevis ringa . .  Inom akademistaten skattade sju 
professorer och de båda adjunkterna för sju eldstäder; en, teolo
gieprofessorn och kyrkoherden Bröms, för nio. För tio behållna 
eldstäder skattade bl. a. Henrik Skräddares enka1 kapellanen S�-
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denius, stadsfältskären Delfendahl, assessor Lagerflycht och lands
höfding Creutz' sterbhus ; för elfva eldstäder landskamrer Hans 
Swahn, för tolf skräddareålderman Zachris Jung och rådman Carl 
Schaefer, för 1 3  handlanden Spiekers enka och handl. Hans 
Schele, för 1 6  han dl. Bart. Fästings enka, för 1 7 assessor Joachim 
Riddercrantz och för 1 8  handl. Niclas Schultz. Högst på listan 
stod handlanden Johan Fleege, hvilken , om siffran icke bedrager, 
rådde om 23 behållna  eldstäder i sin gård 1). 

Om husens inredning är det mer än vanskligt att vilja ut
tala sig med någon bestämdhet. Enligt hvad som uppgifves, 
skulle ännu under 1 600-talet golfven i borgerliga hus i Sverige 
bestått af tilltrampad jord, medan de förnämare använde golf 
af trä eller sten 2). Att det sistnämda materialet, som ansågs 
finare än det förra, äfveu kom till användning i Åbo, får väl 
anses troligt och bestyrkas bl. a. af inventariet efter Thomas 
Träll, hvilket upptager 40 stycken golfstenar i förstugan. Vid 
högtidliga tillfällen plägade man belägga golfvet med löf och 
granris eller, särskildt under julhälgen, med halm. - Taken ut
gjordes mest af bjälktak, medan s. k. gips- eller stucktak väl 
voro mindre allmänna. - Väggarna voro gemenligen nakna, 
utan tapeter, här och där måhända försedda med panelning. Att 
man dock äfven i Åbo följde tidens bruk att smycka desamma 
med mattor, tyger och broderier framgår af den nyssnämda in
ventariiförteckningen , hvilken upptager "2 st. gröna kläden, som 
satt pä väggarna emellan fönstren",  samt "5 1/.1. aln svart kläde, 
som suttit kring väggarna" . I de bäst situerade husen var man 
väl därjämte i tillfälle att i paradrummen skåda stycken af gyl
lenläder eller väfda tapeter äfvensom tafior af utländska konst
närer eller af stadens egna konterfäjare : en Jochim Neiman , Abra
ham Myra, Anders Ulich m. fl. - Fönstren voro merendels af 
ringa storlek samt försedda med smä i bly infattade rutor i\ 

1 ) Af stor betydelse i hushållet voro bakugnarna, hvilka förekommo tämligen allmänt i alla gårdar. I en år 1638 uppgjord skattlängd upptages antalet personer, som skattlagts för bakugnar, till 638, af hvilka 154 i kyrkokvarteret, 118 i Mätäjärvi, 158 i Klöstret och 208 i Aningaiskvarteret. (Extraord. ränta för Åbo län 1638 fol. 79-104). 2) Maddel. fr. Sv. slöjdföreningen 1887 s. 79. 3) Detta förklarar sådana uppgifter i tidens rättegångshandlingar som att en person under bärsärkagång i ett hus kunde sönderslå ett 50:tal rutor eller att grassatiebröder under sina framfärder kunde komma upp till hundratal 1·utor. 



IN HEDNIN.G OCll .MÖ_»U;MEN'l'. 40D hvilka utanför skyddades af träluckor eller ,, järnplåtar" .  Att dock äfven annat material än glas länge nog bibehöll sig, framgår af magistratens förordning af 9 nov. 1 646,  hvari de af stadens innevånare, hvilka hade hinnor till sina  fönster, ålades att med första ersätta dem med glas, ,,såsom i andra städer brukligt är" 1). - I dagligstugan skedde uppvärmningen och mycket ofta äfven matens tillredn ing i en stor öppen spisel, hvilken tillika tjänade som ljuskälla. Hos de förmögnaste anträffades därjämt.e kakelugnar och i de fattigares stugor kunde man ännu vid seklets slut skåda dessa gamla eldfarliga rökugnar, mot hvilka, såsom vi känna, magistraten förde ett hårdnackadt utrotningskrig. Om möbleringen i husen kan i allmänhet anta.gas att densamma rönte inflytande af den s. k. barockstilen , hvilken under 30-åriga kriget småningom undanträngde renässansstilen och sedan i närmare ett århundrade i skiftande former beherskade tidens smakriktning. I förmögnare köpmanshus och hos stadens ståndspersoner anträffades säkerligen - och en och annan uppgift tyder därpå - prof på dessa stora och pompösa skåp och skänkskåp , dessa i ryggstödet konstrikt utsirade eller med gyllenläder och sammet beklädda stolar samt med himmel och sparrlakan försedda sängar, dem man ännu är i tillfälle att skåda i allmänna samlingar samt på herresäten från storhetstiden. Men i de flesta borgerliga hus bevarade sig synbarligen den föregående tidens enklare stilart och sedvänjor. Enligt de sparsamma uppgifter, som ännu äro att til]gå, utgjordes möblemanget hufvudsakligast af väggfasta sängar, ,,ståndsängar" och ,,fållbänkar" ,  väggfasta bänkar, hvilka äfven apterades till bäddar, tunga, ofta golffasta bord äfvensom mindre bord, s. k. ,,skifvor" och ,,tabletter", vidare skåp af ek och fura, målade och omålade, samt vackor och kistor af olika slag : gemena kistor med beslag, danska kistor, ,,kuffor", ryssevackor m. m. Stolar förekommo något allmännare först mot seklets slut, men omnämnas redan i inventarier från 1 630-talet. I det Trällska huset nämnas år 1 636 följande ,,immobilier" :  i stora stenstugan ett skåp med skänkeskifva, ett ekskåp med 3 lås och nycklar, ett matskåp af furu, ett skifbord af ek med svarfvade fötter, en karmstol med svarfvadt spolvärk samt 3 små stolar ; i lilla stenstugan en säug af furu, 2 danska kistor, en engelsk ,,kuffa", ett skifbord samt 1 ,,smart" 
1) Jmfr. baud I, s. 22-23, 



410 I ROR G A  H EN8 H US. med lås och nyckel ; i mindre trästugan en ,,hvändestol" ,  2 sängar af furu, en dansk säng af ek, furukistor och skrin m. m. Bland fru· Anna·  Muricks efterlämnade egendom · nämnes ·år 1 639 tre fållbänkar. Hos slottsvaktmästaren Björkman utmättes år 1 708 två skåp, fem kistor, en gemen ståndsäng, en målad säng, en handklädsstol, några andra stolar m. m .  Spinnrockar omnämnas nu och då, men icke ofta. Ett väggur af trä omtalas år 1 702 hos advokaten Carl Alanus, en ofärdig ,,säjare" och ett urvärk år 1 640 hos Jakob ·wolles enka, ett mässingsurvärk åT 1 667 hos generalguvernör Herman ]1leming. Vid seklets slut omnämnas speglar, schatull, ,, bokstolar" ,  skrin, ,, tabletter" ; hos en och annan musikälskare en spinett, klaver eller ,, tryck taffel". Till sängen , som enligt tidens sed borde vara rymlig nog att i sitt sköte mottaga :flere af familjens medlemmrnar, hörde en hel kollektion af persedlar af olika slag. Af sängkläder omnämna inventariiförteckningarn a blaggarnsbolster, ,, räckebolster af engelskt var", ,,spissebolster" ,  dunbäddar med engelskt var, engelska hufvuddynor, örngott med dun, fällar af får-, björn-, varg- och harskinn samt räfverumpor, ryior, täcken af ,,t-vist'' eller holländska och engelska tyger, hvita valmarsvepor och ryssetäcken ; vidare som sängprydnader röda ,,kutsker", ,,sängekappor" , sparrlakan af rysk ,,dwelck", grönt ,,rasch" eller , ,brokot engelskt prållsachta", sparrlakan , ,af lega tyr med 1 1  bredder", parrlakan ,,med språngh emellan af mackeer", vanliga sparrlakan utan ,,legatyr" och , ,sprongh", takdrä.gt af , ,språnghwärk" m. m. Bland linneförrådet förekomma grofva samt ,,granna" lakan och , ,spijsslaka.n" af finskt lärft, , ,blaggarnslakan", , ,fina" lakan af , ,sletzlärft" eller , ,sletzingh", örngottsvar och , ,örnegottshufvor" af :finskt och engelskt lärft med och utan , ,språngh'', vidare vanliga och , ,granna" handkläden af lärft, dräll och blagga.rn , finska lärftsärkar m. m. - Till bordet, som vid högtidliga tillfällen betäktes med flera dukar af ol ika couleurer, hörde dukar af dräll och lärft, ofta , ,med knytning emellan'' , grofva och granna bordoch skifdukar af flameskkläde, fyrskaftade dukar och understundom ,,serveter". - Bänkarna belades, när gäster väntade , med , ,bänkekläden'' och ,,bänkedynor", beklädda med :flameskkläde, läder eller , ,Iappskinnsvar". Fortsätta vi undersökningen af husets lösören, frapperas vi särskildt af den mängd värdesaker och ädla metaller, särskildt silfver, som anträffas icke blott hos stadens plutokrater, utan 



VÅRJ)l')8AKE8. 41 1 jämväl i mindre väl situerade hus 1). I rådstugurättens protokoll omnämnas hela tidehvarfvet igenom uppbud af silfverpjeser, som lämnats i pant för gäld : silfverbälten , kannor, skålar, slidor, knappar samt framföralt skedar och dryckesbägare af olika namn. Särskildt under hårda ekonomiska tider, såsom under det sista årtiondet af J 600-talet och det första Rf 1700-talet, då alt af värde måste tillgripas för lifvets uppehälle och för skatterna till kronan ,  hörde slika uppbud tidtals till ordningen för dagen. Så uppbjödos på en rådstugudag år l 707 ,  förutom andra värdesaker, 32 silfverskedar, 8 silfverbägare, 6 silfverkannor, 4 silfverringar och 1 6  guldringar med eller utan ädla stenar, hvilka af ett antal personer - bland dem några utanför staden - lämnats i pant åt kommissarien Hans Wittfooth och hans syster, handlanden Johan Spiekers enka. Föl jande år lät en tredje medlem af familjen, Gustaf Wittfooth, på  samma rådstugudag uppbjuda 37  skedar, 1 2  dryckeskäril samt 1 2  dussin knappar af silfver, 6 guldringar m. m. 2). Den föreställning rådstugurättens protokoll väcka hos oss om den, med hänsyn till tidens enkelhet i öfrigt, rikliga förekomsten af ädla metaller och pretiosa bekräftas ytterligare af de bouppteckningsinstrument vi äga från 1 600-talets midt. Genomgå vi t. ex. det inventarium, som år 1 636 uppgjordes efter köpmannen Wilhelm Brunn, påträffa vi under mbriken silfver och guld följande lösören : en silfverskål om 53  lod, ett förgyldt bälte a 30 I., en förgyld credentz med lock 23  I., en silfvercredentz med trä inlagd 34 1., ett ,,hvitt" bälte 28 1., en silfverslida med kedja 24 1., en förgyld sked 5 1., 1 1  silfverskedar 36  1., en kanna 57  1. , ett förgyldt silfverstop 18 1., en bok med silfverform a 8 l. samt ,,brutet" silfver 1 2  1. - inalles 327 lod silfver, värderade till 473 dal. k. m. Till samlingen hörde vidare 37  st. pärlor och ett ,,pärleladh", ett guldarmband och 1 0  guldringar, af hvilka två hade ,,ringa" sten ar, en tredje var försedd med eu orientalisk demant. Ännu större var kollektionen i Thomas Trälls sterbhus. Den upptog silfverpjeser (skålar, stop, bälten , skedar, en gammal ,,bordkrantz" I. ljuskrona m. m.) till en vikt af 5 1 1 lod, vidare tvänne ,,pärleladh", några släta guldringar, en ring 
1 ) Om värdesakers förekomst i Sverige se bl. a. L. Looström, Om bruket af guld- och silfverarbeten i de svenska  hemmen under 1500 -1 700-talen i Meddelanden fr. Sv.  Slöjdfören. 1887. 2) R. P. 22 april 1707, 20 april 1708. 

53 



4 12  I B0 RGAHEN8 HU8, med pärla, en , ,ammolerat" ring, en , ,lenkering" o. s. v. Hos den yngre Jakob Wolles enka uppvägdes vid en år 1 640 företagen inventering silfversaker till en · vikt af 968 . lod, . däribland 6 dussin skedar, 14 dryckesbägare, kannor och stop, 8 silfverbälten, en messkalk m. m. Åfven de 1 6  fingerborgar och 10  sömringar, som omtalas i förteckningen , voro måhända af silfver. Bland förrådet af nipper värderades en trekantig guldkedja, en trekantig , ,sponkedja", en gulkedja med stolpar emellan, 9 ,,kronostijfter" , några förgylda silfversmycken, bland dem ett med ,,Kexhalms rubin", vidare 33 släta guldringar samt ett tiotal ringar med ädla stenar (pärleringar, länkering med 7 orientaliska demanter, ringar med rubin och smaragd, med böhmisk sten, med blåsten, med hyacint, bernsten och glassten samt en svart ammolerat ring). - Vid arfskifte efter köpmannen J oha.n Såger fördelades år 1 633 930 lod silfversaker samt ett antal briljanterade ringar (med safir, , ,kröten sten", turkos, rubin, bremsk demant m. m.). - I aflidna fru Anna Muncks hus uppskrefs år 1 639 silfversaker till mer än 1 ,000 lods vikt, däribland en kanna om 1 9 1  1., en annan om 1 7 1  1 . ,  samt 5 kannor, dels förgylda, dels oförgylda och vägande mellan 54 och 98 lod, en skål om 1 20 lod ; vidare konfektskålar, saltkar, arm byssa med kedja om m. m. - Bland öfriga lyx.artiklar, som nu och då anträffats, må slutligen nämnas si lfverfat och ,,saltseer", kosor, briskor af silfver eller ,,kronguld", handfat af silfver (hos assessor W alstenii arfvingar 1 700), byxsäcksur, ljusstakar och ljussax af Rilfver (hos mäster Bengt Ståhlström 1 707), snusdosor och pitzerringar af silfver, knappar af ,,amoileradt" guld, amoilerade balsambyssor, ,,belles tampar", små oäkta gruspärlor m. m.  I sammanhang med guld och silfverförråden upptagas nu och då i inventariiförteckningen jämväl äldre mynt och penningar, af hvilka en del väl ännu gingo i handeln , andra åter bevarades som kuriositeter eller smycken. Af utländska myntsorter nämnas främst dukater, någon gång engelska mynt och portugaliser. Af inhemska myntsorter, som omtalas i 1630-talets inventariilängder, daterade sig de flesta från Johan III:s och Carl IX:s tid, några förskrefvo sig från gamle kung Göstafs tid. Så upptages bland borgaren Matts Tynnis enkas kvarlåtenskap följande myntsamling : 3 dukater, 37  slagna svenska daler, 97  hela och halfva markstycken samt några 2-örestycken från Carl IX:s tid, 1 2  halfmarkstycken och 1 7 fem öres klippingar från Johan III:s tid, 2 halfdalers och 3 markstycken från kung Eriks tid! 69 kung 
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Gustafs 2-örestycken, 22 denningar, 1 speciedaler och en örtug. Efter Thomas Träll antecknades en penning om 1 1  dukater att . bäras kring halsen samt 10  dukater, "vekna" till armband. Stundom nämnas silfverpenningar med krucifix uppå, armband med denningar, kröningspenningar, förgylda penningar · m. m. En metall, som i ännu högre grad än silfret kom till användning i hushållet, var tennet, hvaraf bordsservisen vanligen var förfärdigad, liksom äfven toilettsakerna, där sådana kommo i bruk. I det Trällska huset anträffa vi bland föremål af tenn 23  nya och 22 gamla fat (vägande tills. 6 1/2 L'tl), 1 dussin nya och 27  halfnötta tallrikar (2 L'tl 4 �) 2 kannor och 6 stop, 1 smörask, 1 saltkar, 8 "saltseer", 7 ljusstakar med 1 -2 pipor, 2 handfat m. m. Hos Wilhelm Bruun funnos vid samma tid 38 fat, 48 tallrikar, 2 flaskor, 1 skål, 3 kannor, 1 handfat, 1 smörask och 1 saltkar af tenn . Hos Anna Munck uppvägdes tennsaker till en vikt af 1 5  ½ lispund. Nu och då omtalas tennflaskor och ,,supanfat" .  Af mässingsföremål, som syntes i rummen ,  ha vi antecknat ljusstakar, ljusarmar att insättas i väggen, höga och låga med en till flere pipor, dels lösa dels "fastslagna" ; vidare "fatakrantzar", bäcken, krus och handfat. Af mässing torde väl ock många af de ljuskronor med ända till 1 6  pipor varit, hvilka under seklets senare del nu och då omnämnas. Åfven i köket anträffa vi mässiugspjeser såsom mortlar, " fyrpannor" och kittlar, men till största delen voro husgerådssakerna där, liksom i bagarestugan, förfärdigade af koppar, järn , äfvensom af bl�ck : brännvinspannor, bryggkittlar, fotkittlar, kittlar med ,,fattar" samt "bryggesiohten" af koppar, malm pottor, "leffwersikt", ,,håårsichter" , "bastasichter" ,  malmgrytor, trånpannor, stekpannor, halster, voffeljärn jämte stekvändare, kragajärn, järnpunder, stålkvarnar, bläckformar och trattar m. m. Åfven omtalas ofta stenkrus och holländska stenfat, glaslyktor och glasfat, trätallrikar äfvensom bland arbetsredskap häcklar, skäror, nafrar, skrapor, stampar m. m. H vad vi i allmänhet sakna i förteckningarna öfver husgerådssaker är knifvar och gafflar, dem gästerna plägade medtaga till bjudningar och af hvilka de sistnämnda först senare kommo i allmänt bruk. År 1 707 nämnas ½ dussin silfvergafflar, som mäster Bengt Ståhlström pantsatt hos Hans Wittfooth. Emellanåt omnämnas vapen ibland bohaget. En hel arsenal af sådana föremål fanns hos Wilhelm Brunn, som efterlämnade : ett par skottska pistoler, en fyra alnar lång bössa, en försilfrad ,, band-
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däghen", en skotsk dart, ett gammalt kruthorn, en kolf af hvalfiskben , 2 hillebårder, en ,,spesse" samt 3 svärd. Bland fru Anna Mu.ncks efterlefda · egendom upptages · 8 · musköter, 2 · bandleer, 1 skotskt svärd, 1 dubbelhaka, 4 muskötpipor, 1 hagelbössa, 3 harnesk och 2 järnhåkar. Bland uppgifter om bohaget i borgarenes hus är det jämförelsevis sällan vi påträffa antydningar om något bibliotek. !synnerhet under seklets förra hälft voro böcker både dyra och svåra att anskaffa och om tillgången än blef större sedan akademin blifvit fonderad och försedd med eget boktryckeri, hörde desamma dock till rariteterna och det icke blott i vanliga borgerliga hus, utan jämväl hos stadens ståndspersoner. Från det föregående känna vi, hurusom skolans djäknar ofta ledo brist pä nödiga medel till uppköp af böcker, och samma var ofta nog förhållandet med studenterna. Hos de unges lärare måste man naturligtvis förutsätta tillvaron af böcker, som hänförde sig till resp. lärares fack , men vi taga knapt miste, om vi förmoda, att förrådet i öfrigt var ringa eller intet. Huru stort värde man jämväl i akademiska kretsar satte på böcker, framgår bl. a. däraf att när professorn i orientaliska språk Israel N esselius år 1 7 1 1 föreslogs af konsistorinm till eloqventie professor, förklarade han sig beredd att ingå på bytet med det vilkor, att han kunde få de böcker sålda, som hänförde sig till hans närvarande läroområde 1). Ehuru våra källor endast i undantagsfall lämna därom upplysning, kunna vi på goda grunder antaga, att i den mån läskunnigheten blef allmännare och prästerskapet värkade för en ökad kristendomskunskap, att ock i samma män smärre skrifter af lättfattligt innehåll samt af kyrkans handböcker åtminstone katekesen och p almboken funno spridning äfven ibland de fattigare klas erna i staden. Sådana böcker tillhandahöllos allmänheten icke blott af resande bokförare och af stadens bokbindare i deras värkstäder, utan jämväl af många handlande, mot hvilka bokbindarene år 1 707 anförde, att de, i strid mot bokbindareämbetets privilegier af 1 662 och senare resolutioner, försålde i sina bodar almanackor samt medförde pä sina resor in bundna böcker, såsom abc-boken, psalmboken och katekesen i). I bättre situerade familjer anträffade dessutom tämligen allmänt någon 
1) Heike], Filologins studium s. 1 1 1 .  
1) R. P. J l nov., 1707. 



BllJLIOTEK . huspostilla äfvensom andeliga betraktelser af Luther, Melanchton eller någon kyrkolärare i hemlandet och utlandet. Bibeln på tyska omnämnes flere gånger i våra handlingar, på landets tungomål däremot så godt som aldrig. Sant är att priset på en bibelupplaga stälde sig nog högt för att medgifva en större spridning, men vi kunna svårligen tvifla på att antingen hela värket eller åtminstone delar däraf anträffades i rätt många borgerliga och ståndspersonshus, om de också blefvo ouppskrifna vid bouppteckningar samt ansågos för värdefulla för att lämnas som pant och uppbjudas på rådstugan . Samma år, 1 642, då den första fullständiga bibelöfversättningen på finska utkom på trycket, afsände regeringen till domkyrkan i Åbo 300 exemplar däraf i afbetalning på en å.ret förut utlofvad kopparhjälp och fyra år senare följde en ny försändning på 1 90 exemplar. Med försäljningen af upplagan tyckes det visserligen till en början gått mycket långsamt ; ännu år 1 65 1  upptages bland domkyrkans inventarier 3 1 6  biblar, af hvilka de inbundna såldes för 22 ,  de oin bundna för 1 2  daler exemplaret 1). Men så småningom tilltog väl afnämarenes antal såväl i staden som på landsbygden och år 1 685 funno sig vederbörande föranlåtna att utgifva en ny upplaga af den finska biblien. För öfrigt fick man nog leta efter bibliotek. De enda som kunde prestera något i den vägen - den lärda odlingens represen tanter undantagna - voro stadens förnämligare köpmän, af hvilka, såsom vi känua, flertalet var af tysk extraktion. Om några bland dem uppgifves uttryckligen , att de besutto för tidens förhållanden respektabla boksamlingar, för det mesta af religiöst, men äfven af historiskt, moraliskt och medicinskt innehåll. Så uppgifves det i likpredikan öfver köpmannen Barthold Fästing (t 1 69 2), att han ägde ett bibliotek af tyska. böcker, ,,såväl bibeln som postillor och många andra andäktiga betraktelser och traktater''. Om köpmannen Wilhelm Brunn (t 1 63 7) nämnes att han efterlämnade 1 3  böcker ,,af allehanda tungomål". I särskilda inventariiförteckningar från 1 630- och 1 640-talen (efter köpmännen Daniel Kleensorger, Sander Bruun, Greger Belckou, Henrik Isaksson samt Petter Gerri) omtalas följande, mestadels religiösa och på tyska affattade arbeten : Luthers bibelöfversättning (en upplaga värd. t. 8 d. k. m., en annan som innehöl l  
1) Arvid Hilden, Om distributionen a f  1642 års finska bibelupplaga i Rist. Arkisto XVI, Bidrag första. ser. XI: 6, 15. Jmf'r. band I, s. 1 1 3. 



416 I BORGARENS HUS. blott den ena delen t. 6 dal. k. m.), postilla (v. t. 2 d. s. m.) och utläggning öfver de förnämsta evangelierna (v. t. 1 1/2 d. k. m.); 'Georg · Vicelii (tysk teolog, t · 1 5 7 3) · postilla (4 · dal. s. m.), Martin Möllers ( tysk teolog, t 1 606) �raxis evangeliorum ( 4 dal . k. m.); Sebastian Schwans (tysk teolog c. 1 600) Diversorium samaritanum ( 1  ¼ d. s. m.); Johannes Ooleri (tysk teolog, t 1 639) traktat mellan luteraner och kalvinister ( 1 d. k. m.); Johan Skyttes traktat om sakramentet ( 1  d. k. m.); Justus Menius' (tysk teolog, t 1 558) bok om vederdöparene (antag!. Vom Geist der Wiedertäuffer, v. t. 1 d. k. m.); Johannes Spangenbergii (tysk teolog, t 1 550) Commentationes in epistolas ( 1  1/2 d. k. m.) ; Everhardi Skuttenii ,,Gottsaligheet" (1 dal.); Paulus Schedoensis' Corpus doctrinae ( 16 ö. k.); Mathias Schaumii Krigsapotek ( 1 6  ö. s. m.); vidare hand-, böne- och psalmböcker, dels på tyska, dels på svenska, en bok om Kristi person och ämbete, en Passionale Christi, en ,,Sielenes Lustgärdh" ( 1 6  ö.), en kyrkoordning, en historiebok om kejsar Octavianus (24 ö. k. m.), Epicteti (stoisk filosof) Handbok (24 ö.) samt en svensk öfversättning af Aesopi fabler (8 ö.). I början af 1 700-talet nämnas uppbud af huspostillor, tillhöriga ringare borgare, Luthers ,,Diskreden' ", tillh. mäster Zachris J ung, samt en recess bok och en matrikel öfver Sveriges ridderskap och adel, tillhöriga rådman Rynning. Mer än vanligt rikhaltigt var det bibliotek, som år 1 640 upptecknades efter Johan Meyer, en tysk köpman, men bosatt i Åbo. Detsamma inneslöt en tysk bibel (4 dal . k. m.) och Salomos predikare (8 ö.), augsburgiska konfessionen på tyska (2 d.) , 7 tyska predikningar af Jörgen Möller (3 dal. ) samt 1 2  andelige betraktelser (2 daler) och en bok om den förlorade sonen ( 1 6  ö.) af onämda författare, en ,,traktat" af Filip Melanchton ( 1 6  ö.J, Aegidius Hunnii ( tysk teolog, t 1 603) postilla i 3 band ( 1 0  dal.) och Sebastians Schwans nyssnämda "traktat" (1 dal.); vidare Casper Hedios (tysk teolog, t 1 606) Historia ecclesiastica ( 4 dal. k. m.), Johannes Anthonii Cosmographia (8 dal.), Johannes Charios (tysk matematiker t 1 5 38) Chronicon (24 öre), Johannes Hoteri Furstelige spegell (6 1l!(L), Johan Malchii Historia in vitam Lutheri (2 dal.), Julii Wilhelmi Apopthegmata ( 2  dal.), Abraham Sawens 'rhessaurus epistolicus ( 16  öre), Philippus Nicolai (tysk teolog t 1 608) Historia (Historie des Reichs Christi, 1 daler) samt en gammal läkarebok (24 ö.) och en bok om bokhålleri (2 dal. ). Bland bibliotek med uteslutande fackliteratur känna vi från staden eudast �tt, det som innehades af advokaten Thor Höök 
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och som uppbjöds på rådstugan år 1 706 för gäld till kronan. 
Det upptog följande 26 böcker : 

In folio: Praxis et tractatus rerum criminalium af Jodocus 
Damhouder (tysk jurist, t 1 58 1 ); Lexicon juris civilis af Jacobus 
Spiegel (tysk jurist fr. 1 500-talet); De:finitiones ecclesiasticae af 
Bened. CarpzoviuA (tysk jur., t 1 666); De elementis et descriptione 
totius orbis af Pijmander(!); Gustaf II Adolfs lands- och stadslag ; 
Joh. Taulers (tysk teolog, t 138 1) postilla på tyska ; en tysk 
formulärbok ; J oh. M agni Sweo-Göta krönika. In q1,arto : Dic
tionarium af Ambr. Calepinus (italien. f. 1436); Commentationes 
in primam partem pandect. samt Tractatus de actionibus af Rein
hard Bacchovius (tysk jurist, f. 1 575); Dispensatorium galeno
chymicum af Johannes Renodams (fransk läkare på 1 600-talet); 
Inledning till historien af Samuel Pufendorf (sv. rikshistoriograf, 
t 1 694); De jure sveonum et gothorum af Joh. Stiernhöök ; 
Observationes juris practicae af Claes Rålamb (riksråd, f. 1 622); 
lex politica Dei. In octa-vo : Corpus juris ; Dictionarium latino
germanicum af Petrus Dasypodius (schweizisk läkare, t 1 559); 
Synopsis juris svio-gothici af Joh. Loccenius (juris prof., rikshi
storiograf, t 1 677); Jurisprudentia romana af Herrn. Vultejus 
(tysk jurist, t 1634); Philosophia moralis af Hornmus (antagl. 
Conrad Hornejus, tysk teolog, t 1 649) samt 2 upplagor af Te
rentius, utg. af Dan. Hartnaccius (tysk, t 1 708) och Joh. Minelli 
(holländare, 1 600-talet). ln 12:o : Studii Jurisprudentia och 
Bernh. Schotani (holländsk jurist, t 1 652) Examen juridicnm. 

* * 
* 

Sedan vi nu granskat husets öfriga bohag, må vi ännu taga 
i särskådande familjemedlemmarnes garderob, som förvarades i de 
många kistorna och de rymliga skåpen. 

Den manliga dräkten - för att begynna med husets herrar 
- undergick under tidehvarfvet upprepade förändringar, om man 
ock aldrig blef i tillfälle att skåda många af de modeväxlingar 
ooh modegalenskaper, hvilka utgingo från Ludvig XIII:s och XIV:s 
hof, mönsterbilden för Europas kavaljerer och tailleurer. Vid 
seklets början bevarade sig ännu den gamla spanska stilen, som 
dekreterade för de högre samhällsklasserna kort, åtsittande och 
stoppad rock med små eller inga skjörten och framtill slutande 
i en snibb ; korta, men vida benkläder, än ballong- än holk-



I BO RGARENS HUS. formiga ; styft veckadt krås kring halsen, kort mantel och barett på det kortklipta håret. Men redan under Gustaf II Adolfs tid undergick denna drägt betydande förändringar, hvilka sedermera fortgingo. Rocken, som fortfarande hölls fastknäpt, gjordes lös samt förseddes med skjört, som betäkte underlifvet, äfvensom vida ärmar, hvilka en tid uppskuros på längden för att låta skjortärmarna framträda. Under seklets senare hälft förkortades rocken till en västliknande jacka med korta ärmar, öfver hvilken bars en kort kappa eller en brokig, ofta med broderier och granna band utstyrd öfverrock, som gick ned mot knäna och vanligen hölls öppen eller endast upptill knäpt ; ärmarna på  denna öfverrock voro till en början korta för att icke dölja de fina spetsmanschetterna, men förlängdes vid seklets slut och erhöllo vid handlofven breda uppslag. Benkläderna, som i allmänhet gjordes vida, gingo till en början ett stycke ned på vadorna, om hvilka de kunde knytas, men förkortades sedermera och fastades med band och rosetter vid knäleden ; hos sprättarna slutade de med breda spetsar eller krås. Strumporna, som gingo upp till knäet, stickades ofta brokiga. Skodonen utgjordes dels af låga skor med spännen och rosetter dels - intill seklets midt - af kragstö:flar, som gingo upp till knäna eller voro nedvikta vid halfva vaden och stundom pryddes med manschetter. Vidare hörde till manstoiletten en mjuk filthatt med breda brätten och svajande plym, ett öfver bröstet gående bandtler för den långa värjan , under seklets senare hälft hos sprättarne dessutom en lång spatserkäpp, handskar och - muff. Vid seklets midt begynte man skåda ned på axlarna hängande peruker, hvilka sedermera utvecklade sig till yfviga, i krusiga lockar nedfallande allongeperuker eller , ,lockperuker''. När dessa vunn<> insteg, krympte de breda nedvikta kragarna och spetskrage.rna, hvilka efterträdt de styfva halskråsen, till en smal remsa eller ersattes med en fin halsduk med spetsändar. Sådan var i hufvudsak drägten hos tidens gentlemän. Det andliga ståndets män se vi vanligen vid denna tid framstälda i låg, bredskyggig filthatt, bred nedvikt, framtill fyrkantig krage, svarta knäbyxor, en knäpt, löstsittande underrock och öfver denna en lång, nästan fotsid, rynkad kappa med bred krage och pösande ärmar. Peruker synas icke ha användts af präster, men förekomma allmänt bland de lärde. Så uppgifves i en öfver:fiödsförordning från 1 7 1 2, att samtliga profes orer, på tvänne undantag när, skattade för peruker. Äfven om studenterne, hvilka spelade en stor 
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roll i samfundslifvet i Åbo, uppgifves att de, när kostymen var 
fullständig, buro, förutom underkläder af ylle eller linne, en till 
kroppen tätt slutande lifklädnad, ofta utan ärmar, vidare knä
byxor med spännen och rosetter eller granna band vid knäna, 
grant färgade strumpor, stundom af silke, låga skor med spänne, 
värja i lädergehäng, spetskrage, plymagerad hatt, handskar och 
kort kappa. Någon gång nämnas peruker och muffar 1). 

Om den borgerliga drägten, hvilken helt naturligt influerades 
af moderna inom ståndspersonsklasserna utan att dock h. o. h. 
förlora sitt säregna snitt, meddela rådstugurättens handlingar en 
mängd detaljuppgifter, hvilka måhända kunde lägga.s till grund 
för en mera ingående studie af klädedrägten. I dem talas om 
manfolkskjortlar, förfärdigade af de för tiden brukliga många ut
ländska klädessorterna, om jackor och skinnfordrade lifrockar, om 
tröjor af elghud, om ,,Härnsayins" tröjor, om armkläden, som fä
stades vid axlarna, om armstrumpor och nattmössor, sämiskbyxor 
och underbyxor, om skjortor af lärft och ylle, pälsar och mössor 
af fårskinn, utter, räf och sobel, slätkragar och ,,knyttningskragar" ,  
lifgördlar med beslag, stöfl.ar af kardevan, ryssläder och , ,wax
såtta" m. m. Men vi lämna dessa strödda detaljuppgifter å sido 
samt åtnöja oss med att som prof på en förmögnare borgares 
garderob anföra de klädespersedlar, hvilka upptecknades år 1638 
efter den i det föregående redan omnämde boksynte köpmannen 
Johan Meijer , ,straxt efter s. mannens död på hans kammare". 
De utgjordes enligt inventariet af följande : en vänd brun och 
en svart kappa med ,,sammetskaffts uppslag ; en svart ,,säijens", 
en brun , ,sachtz", en siden grofgröns och en brun klädeskläd
ning ; klädesjacka med räfskinns foder ; röd ylleskjorta ; sobel
skinns mössa ; svart filthatt ;  stöflar, skor och tofflor af ,,carde
wagn"; 16 skjortor ; 1 2  armkläden ; 2 par regarns strumpor ; ett 
par bruna och ett par :fiole-bruna strumpeband ; svart gördel med 
silfverbeslag ; en ,,tjock" krage, �n stor och 4 ,,ringare" knytt
ningskraga.r, 1 1  kragar utan knyttning ; nattmössa - samt för 
toiletten handkläden , hvitskaftad knif, ,,balberarebörssta", mässings• 
bäcken och spegel. 

Till den kvinnliga drägten inom ståndspersonsklassen, hvilken 
naturligtvis utgjorde en förebild för bourgeoisiens hustrur och 
döttrar, hörde vid seklets början en styf kråskrage af samma 

1) Jmfr. Sundblad, Upsalalif, och Snellman, Pohjalaisosakunnan historia. 54 
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snitt som hos männen samt en kort, höghalsad tröja, som fram
till nedanom midjan slutade i en snibb ; när kråset försvann och 
ersattes med en· bred nedvikt krage eller uppstigande nackkrage, 
blef tröjan mer eller mindre urringad, hvarjämte de förut enkla 
och släta ärmarna gjordes pösande, uppskuros och förseddes med 
band och rosetter. Kjorteln var i allmänhet kort, ofta framtill 
något öppen så att underkjolen syntes, samt förseddes ännu vid 
seklets midt med valkar eller utsvällningar kring midjan . Senare 
försvunno dessa sistnämda, men öfverkjorteln gjordes veckrikare 
samt försågs med släp. På hufvudet plägade den gifta kvinnan 
bära en öfver- och bakhufvudet omslutande mössa eller , , linhufva"; 
vid slutet af seklet anlade kvinnorna af öfverklassen den s. k. 
,,fontangen", hvilken begynte i den anspråkslösa formen af en 
baudrosett på öfverpannan, men slutligen utvecklaue sig till ,,en 
hög, af lätta stoffer bildad ställning, ett torn, som fästadt midt 
på hjässan, men något framätböjdt, gaf hufvudet utseendet af en 
enhörning" 1) . År 1 7 1 2, året före den stora katastrofen, bars denna 
vanprydnad, på hvilken 2 dalers skatt då var lagd, af 35 kvin
nor i Åbo stad, bland dem samtliga professorskor och de flesta, 
om icke alla assessorsfruar, borgmästaren Lindhs och några för
nämligare köpmäns matronor, äfvensom - tvänne tjänstehjon 
inom akademistaten. 

Ånnu oftare än mansdrägter omnämnas i inventarier och 
uppbudshandlingar persed!a.r, hörande till den kvinnliga garderoben : 
kjortlar, tröjor och ,,kassiackor" af kläde, vallmar, kamlott, tafft, 
grofgröut, trips, sammet, ,,:floreetz", ,,boradtz", ,,tursk wacheers" 
m. m.; li fstycken af atlask, snörlif, öfverdelar, särkar, förkläden, 
hals- och hufvudkläden, lifkragar af grofgrönt och sidenkamlott, 
frukragar, handskekragar, , ,uppslagsmössor", mössor af ,,mårdbeen
lingar" och annat skinnvärk , pälsar, muffar, fingervantar o. a. d. 
Om köpmannen Jakob Joppis enka uppgifves ( 1 639), att hon ef
terlämnade en brun kamlotts- och en brun klädeskjortel, två 
röda klädeskjortlar, den ena af , ,goldh macheer", en brun klädes-, 
en grofgröns- och en tripströja ;  två kassiackor, den ena af tafft ; 
en öfverdel med frukragar, två lifstycken, ett snörlif ; ett svart 
grofgröns- och ett blått raschs förkläde ; två mössor, en kappa, 
en päls och en muff af grön sammet. I inventarieförteckningen 
efter Engelbrekt Kopparslagares enka (1 636) uppräknas : en l iten 
rund mössa, en sammetsmössa med sobelskinns fötter, och en 

1) L. Dietrichson, Mod�rna ocb. drägtrsformen s. 26. 
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mössa med mårdfötter ; ett rödt sammetssnörlif, en kassiacka af 
turskt grofgrön ,  en sammetsmuff med mårdskinnsuppslag, en brun 
snöresatt sammetströja, en brandgul taffts kjortel med tre streck 
snören, en gammal svart tryckt ,, Sayms" kjortel, en päls af grå
värk och ett tafftsförkläde. 

Viktiga accessoirer till den kvinnliga drägten voro smyckena 
af ädla metaller och stenar, hvilka såsom vi redan känna före
kommo ganska rikligt och i likhet med clrägten i allmänhet ofta 
blefvo föremål för öfverhetens reglementeringslusta. I kanske 
högre grad än under senare tider afsågo de att låta egarinnans 
ekonomiska och sociala ställning träda i dagen . Kring halsen 
buros guldkedjor, pärlband och ,,halspenningar", på bröstet silfver
och guldsmycken , "briskor" , ofta med infattade ädelstenar, kring 
handlofven armband af guld och hopfogade silfverpenningar, på 
fingrarna ringar af guld och silfver med eller utan pärlor och 
stenar samt kring midjan en silfvergördel, vid hvilken voro fä
stade silfverkedjor med vidhängande små knifvar i silfverslidor, 
nycklar o. a. Saknades öfriga prydnader, skulle åtminstone bäl
ten förekomma : förgylda silfverbälten, ,,spångebälten", hvita 
,, spångsölfbälten"  med rem och ked, pantzarbälten med silfver
ringar, gördlar med ,, silfverpengar" ,  förgylda silfverbälten med 
sammetsrem, silfverslidor ,,med tamp om" och ,,med kedjan om", 
silfverkedjor med ,,mallior" och ,,tamp" om, nyckelkedjor m. m. 

* * * 

Om de dagliga lednadsvanorna i huset nödgas vi uttala oss 
helt kort. De utmärktes i allmänhet af en jämn och lugn sys
selsättning utan många förströelser, men också utan hetsigt jäk
tande efter ära och rikedom. Medan mannen var upptagen af 
sin köpenskap, sitt handtvärk eller sina böcker sutto familjens 
kvinnliga medlemmar i dagligstugan sysselsatta med sömnad och 
väfnad eller ock upptogos de af bakning, bryggning samt andra 
husliga göromål. 

Till vanorna i det dagliga lifvet hörde att familjens med
lemmar tidigt på morgonen lämnade bädden för att gå till dagens 
sysslor. Man steg gemenligen upp kl. 4 eller 5. Kl. 4 p. m. 
gafs med vårdklockan i rådstugutornet tecken till dagens inbrott. 
Vid samma tidiga timme ljödo på söndagsmorgnarna domkyrkans 
klockor första gången och kl. 5 skedde sammanringningen till 
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den finska gudstjänsten. Kl. 5 p .  m. inleddes i katedralskolan 
(?Ch gymnasiet dagens arbete med bön, medan vid universitetet 
föreläsningama icke · vidtogo förr än kl . 6 och vanligen icke före 
kl. 7. Den första måltiden iJ?-togs sannolikt kl. 8-tiden eller där
förinnan, hufvudmålet 1 2-tiden och aftonvarden sannolikt vidpass 
kl. 6 e. m. De mörka höst- och vinterkvällarna tillbragtes i 
dagligstugan vid skenet från spiseln eller pärtblosset, där man 
icke hade råd att bestå sig lyxen af talg- eller vaxljus. Kl. 8 
elier senast 9-tiden hade hela familjen gått sängs. Inträffade 
intet ,,pärlament" på gatan, hemkommo vid samma tid de af 
husets manliga medlemmar, hvilka förfriskat sig efter dagens ar
bete på någon af stadens krogar. Dessa skulle 11ämligen vara ut
rymda kl. 9 ,  då nattens timme var inne. 



VI. 
Från vaggan till grafven. 

IB"t nöjen och festligheter, till hvilka det enskilda och 
.i � familjelifvets _växlande tilldrag_elser g�fvo anledning, \� undandraga sig, såsom naturligt är, 1 allmänhet vår � � kännedom och de voro äfven till allra största delen af den art, att en vidlyftigare skildring än den som redan kommit desamma till del icke behöfver sättas i fråga. Ett allmännare intresse erbjuda allenast de plägseder och bruk, hvilka hänförde sig till familjelifvets viktigaste händelser : döpelsen , bröllopet och jordafärden. Hvad om dem kunnat inhämtas må här ännu anföras såsom bidrag till historien om tidens anda och seder under det skede af Åbo stad vi haft att behandla. Vi göra då, för att iakttaga den kronulogiska ordningen, början med den heliga döpelsen. Denna ansågs i regeln böra försiggå under de närmaste dagarna efter födelsen. Enligt hvad en ännu bevarad dopbok för Helsingfors fr. o. m. år 1 667  framåt utvisar, förrättades akten gemenligen på tredje till femte dagen och vi torde knappt misstaga oss, om vi antaga, att bruket i Åbo icke var annorlunda. K. 0. 1686 medgaf dopets uppskjutande till det åttonde dygnet, men hotade de föräldrar, hvilka utan giltig anledning öfverskredo terminen , med penningeböter eller kyrkoplikt. Var barnet mycket svagt, skulle nöddop omedelbart förrättas. Såvidt möjligt var skulle dopet förrättas i kyrkan och hälst på en söndag eller vid något annat tillfälle, då faddrarne kunde anamma nattvarden och församlingen kunde ,,samhälleligen bedja Gud för barnet och uppväckas till andakt och vördnad för detta 



424 FRÅN V A G G A N  TILL G R AFVE N. salighetsmedlet". Intill år 1 6 14 och på sina ställen ännu senare uppgifves dopförrättningen ha börjats i det s. k. vokenhuset samt sedan fortsatts och · afslutats i själfva kyrkan. Senare förrättades hela akten inne i kyrkan 1). Under sjuttonde seklets första årtionden synes den plägsed icke sällan förekommit i Åbo, att prästen förrättade själfva döpelsehandlingen i barnets hem, men uppsköt för gästabuds och andra orsakers skull öfriga till akten hörande kyrkliga ceremonier längre fram tills modern blifvit kyrktagen. Detta bruk afskaffades af Rothovius, som förbjöd prästerne, vid hot af åtal, att "stympa dopet i tvänne parter, som är först döpa barnet utan de andra ceremonier och sedan efter några veckor addera ceremonierne". Tillika påbjöd han , att dopföljet icke skulle tillåtas att stanna i kyrkdörren , utan att det borde träda med barnet till fun'ten, som borde ha sin plats i koret eller på annat "bekvämligt rum" .  .A.fven Ge.zelius d. ä. förklarade i sina Commonitiones af år 1 6 7 3  koret för den lämpligaste platsen för dopförrättningen, men · någon afgörande vikt synes icke ha blifvit fäst vid funtens placering i koret, ty, såsom läsaren kanhända erinrar sig, hade åtminstone under seklets senare årtionden dopfunten i Åbo domkyrka sin plats under nuvarande orgelläktaren, icke långt från Kiikska grafkoret. Att döpelsen icke så alldeles sällan förrättades i hemmen, synes emellertid troligt och bestyrkas dessutom af 1 688- 1 694 års dopförteckningar inom stadens finska församling 2). Det formulär, som enligt kyrkans gällande handböcker skulle vid döpelseakten iakttagas, var mycket omständligt. Efter några förmaningar till de närvarande följde tvänne besvärjelseakter, hvilka afsågo att förjaga den onde anden, den lede djäfvulen ur barnets kropp och att däri bereda rum för den Helige ande. 
1) Baelter, Kyrcko-Ceremoniema s. 671 följ. I en förordning af år Hi1 9  stadgade ärkebiskop Kenicius i Upsala, att oäkta barn skulle  kristnas efter tidegärden eller om fredagen. Thyselius, Handl . rör. sv. kyrkan II: 26'2. 1) Lagus, Circulärbref I: 66, 69 , 7 1 , 74, 134, 233. Att Rothovii förbud mot dopets stympande i tvänne delar bibehöll sig på landsbygden, framgår af prosten Muurs år 16f>9 till domkapitlet framstälda klagomål, hvari säges att prästerna på Åland plägade »kristna barn med tvänne akter, kristna barnet fullkomligen hemma först, sedan när modren går i kyrkan och alla faddrarna komma, stiga de och barnet framhafves till funten ; då läs prästen allenast den förmaningen, som efter står och säger : Gån i Herrans frid» . Domk. prot. 28 mars 1659. 
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Formeln vid denna exorcism hade under reformationens första 
tider varit rätt lång, men blef genom 1 6 1 4  års handbok betyd
ligt förkortad. Sedan därpå instiftelseorden blifvit upplästa och 
såväl prästen som faddrarne i knäböjande ställning och med 
händerna lagda på barnet bedit "Fader vår", aflade faddrarne 
på barnets vägnar trosbekännelsen, hvarefter följde vattenösnin
gen öfver dopfunten , namngifningen , välsignelsen öfver barnet 
samt, förmaningen till faddrarne. Förutom dessa ceremonier hade 
det intill utkomsten af 1 6 14 års handbok varit brukligt att 
prästen , sedan han upptagit barnet från dopfunten , iklädde det
samma ett hvitt kläde såsom en symbol af de hvitskinande klä
der harnet en gång skulle iklädas inför Guds domstol. Då sam
tidigt döpelseakten förflyttades ifrån vokenhuset till själfva kyr
kan, upphörde äfven det s. k. primsignandet, hvilket bestått däri 
att prästen efter evangeliets uppläsande fattade barnet vid han
den och ledde det till funten. Något tidigare, enligt beslut på 
1 593 års kyrkomöte, hade man afskaffat seden att efter påkläd
ningen i det hvita linnet sticka i barnets mun ett ljus såsom 
en erinran om att den döpte skulle hafva sin lampa tänd vid 
brudgummens ankomst samt att före den stora besvärjelsen in
föra i barnets mun litet salt såsom en antydan om det visdoms
salt, som skulle gifvas från höjden 1). 

Af faddrarna, hvilka iklädde sig ansvaret för barnets reli
giösa uppfostran , och hvilka intill är 1 H  14  tillåtits att förrätta 
namngifningen, fordrade kyrkoordningen, att de själfva voro "rätte 
kristne". Ingen som var stadd i uppenbar last skulle godkän
nas, innan han "utlofvat och påbegynt hafver rätta bättring". I 
sina. år 1 673  utgifna 0ommonitiones föreskref Gezelius d. ä., att 
ingen kunde admitteras till vittne, som icke var af den luther
ska trosbekäunelsen, hade fylt 1 5  år och kände till sina kristen
domsstycken . För att undvika offentlig skandal i anledning af 
ett vittnes ogillande vid sj älfva dopakten skulle föräldrarne pä 
förhand anmäla för prästen, hvilka som kallats till faddrar 2). 
Samma bestämningar ingingo i K. 0. 1 686. 

Faddrarnes antal berodde till en början på föräldrarnes be
hag. K. 0. 1 5 7 1  förklarade uttryckligen , att det var likgiltigt, 
huruvida vittnena voro flere ell�r färre, män eller kvinnor. Se-

1 ) Handb. af 1529 och 1614 ; Baelter s. ö72-600. 
2) Lagus, Circulärbref I :  233 - 234. 
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nare började man att reglementera i denna sak liksom i så 
många andra privatärenden. Måhända ansåg man att ett onö
digt · stort antal faddrar endast · bidrog till att öka yppigheten 
vid barnsölet. På prästerskapets begäran lofvade Kristinas för
myndareregering år 1 643 att vara betänkt på utvägar till min
skandet af faddrarnes antal. Till någon åtgärd synes det emel
lertid icke ha kommit förr än på 1 660-talet, då det föreskrefs 
att åt adliga barn kunde kallas ända till nio faddrar, men för 
präst- och borgarebarn icke mer än tre af hvartdera könet 1). 
Såvidt man af förteckningar öfver dop inom Åbo stads :finska för
samling under åren 1 69 1 -93 kan sluta, tyckes vid denna tid 
tre par värkligen varit det normala antalet, men någon gång 
upptagas ända till 1 0  a 1 2  faddrar. Främst inviterades gift folk 
af en mer eller mindre burgen ställning, men dessutom någon 
ogift mansperson och en eller ett par jungfrur. Synbarligen 
voro faddrarne då -- liksom under en senare tid - ordnade 
parvis, om också många fall utvisa, att de manliga och kvinnliga 
faddrarnas antal icke nödvändigt behöfde vara lika stort. Till 
samma resultat kommer man vid en granskning af Helsingfors 
stads historiebok under åren 1 688-1 7 10. 

Vid valet af dopnamn bjöd god och kristlig sedvänja, att 
föräldrarne höllo sig till sådana namn, hvilka genom sitt ur
sprung erinrade om betydelsen af det i dopet med Gud ingångna 
förbundet. Den kristna kalendern skulle således tjäna som rätte
snöre. Namn från den hedniska forntiden eller fantasinamn 
kände man icke till. Mer än ett dopnamn kom icke i fråga. 
Inom furstliga och högre aristokratiska familjer gjordes visserli
gen untantag från denna regel, men för öfrigt hörde det under 
hela seklet till sällsyntheterna att påträffa borgerliga personer 
med tv änne dopnamn och under seklets första årtionden lämna, 
såvidt vi kunna erinra oss, namförteckningar frän Åbo intet enda 
exempel på dylik abnormitet 2). 

Om de namn, som mest voro en vogue, lämna borgareläng
derna och dom böckerna samt något senare mantalslängderna rik
haltiga upplysningar. De utvisa, att bland mansnamn under 

1) Stiernman, Riksdagars beslut II : 1 ,050, Commerceförordn. I [I : 2ö6, 
2'81, 727, 761. 

2) På landsbyggden förekom det att bonden, för att underlätta framtida 
unde1·slef vid knekteutskrifningarna., gaf samma namn åt fiere söner. Denna 
osed förbjöds bl. a. genom reskript af år 1680 till biskop Gezelius. 
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seklets första årtionden l\fatts synes varit det mest gouterade. 
Enligt borgarelängden för år 1 609 bars detta namn af 80 
borgare, andra icke burskapsägande stadsboar att förtiga. Där
n äst följde med hänsyn till frekvensen namnen Thomas, Jöran, 
Jakob, Erik och Henrik, hvilka buros af c. 50 -60 borgare ; 
sedan följde i ordni11gen Sigfrid, Marcus, Michel, Mårten, Eskil, 
Lars, Bertil, Nils, Knut, Simon , Anders, Olof, Clemet, Hans, 
Petter och Jöns. Trettio senare var smaken för namn i det 
närmast oförändrad. I borgarelängden för år 1633 upptages bland 
542 borgare 5 1  med namnet Matts, 38 med namnet Jakob, 
3 7 med namnet Henrik, 35 med namnet Jörau och 30 med 
namnet Thomas. I afseende å öfriga namn var frekvensen föl
jande : Erik och Mårten 2 7, Sigfrid 2 1 ,  Hans och Eskil 18, 
Olemet och Simon 1 7, Petter (Per) 1 6, Nils och Michel 14, Ber
til och Grels 1 2 , Staffan 1 1 , Anders 10, Bengt, Marcus, Olof 
och Lars 9, Knut och Jöns 8, Johan 7, Jochim och Påvel 4, San
der, Brusius och Frantz 3, Willam, Ernest, Claus, David, Axel, 
Söffring, Josef, Lukas och Arvid 2 samt Måns, Kort, Hartvig, 
Sten, Daniel, Carl, Autor, Christopher, Ingelbrecht, Casper, Elias 
och Robert 1 .  

Om frekvensen af olika kvinnonamn under det sjuttonde 
seklets förra hälft kunna relationstal, liknande dem vi inhämta 
om mausuamnen , icke meddelas, enär kvinnor och barn först vid 
seklets midt begynna att uppräknas i mantalslängderna. Såvidt 
man emellertid af namnens förekomst i domböckerna samt i 
domkyrkans begrafningslängder kan sluta, synas de vanligaste 
kvinnonamnen under denna tid varit:  Margreta, Anna, Valborg, 
Brita (Biritta, Birgitta), Elisabet (Lisbeta) och Gertrud. Ganska 
allmänna voro därjämte Agnes (Angnis), Agneta, Beata, Karin 
och Elin. Inom adliga familjer anträffas ofta Sigrid, Hebla, Inge
borg, Kristina (Kerstin), Gunilla och Märta, men mindre ofta 
inom borgarliga kretsar. Mindre vanliga voro dessutom Ailitza, 
Ursula, Barbro, Hilleborg, Doretta, Lucia, Maisa m .  :fl. En Maja 
har af mig antecknats, men för öfrigt synes man samvetsgrant 
ha undvikit det gamla katolska Maria. 

Vid seklets slut finna vi att smaken för namn något 
förändrat sig, ehuru af de gamla hedervärda namnen de :flesta 
dock fortfarande stodo högt i kurs. Såvidt jag, ntan att an
ställa några fullständiga statistiska beräkningar, tykt mig finna, 
synes det oftast förekommande kvinnonamnet i 1 696 års man
talslängd, som i det föregående någongång åberopats, ha varit 
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428 FRÅN VAGGAN  TILL GRAFVEN. Maria (Maja och Majken) ; därnäst följde väl Brita, Anna (Annika), Valborg, Karin, Margreta, Lisa, Kirstin, Gertrud, Liskin , Elin , Agneta · och Sofia·; äfven · Sara, Malin ,. Hebla .och . Ingeborg räknade ett antal bärarinnor. Fåtaliga voro däremot kvinnor med namn såsom Lastika, Regina, Magdalena, Helena, Ingrid, Juliana m. m. Af damer med dubbelnamn har jag bl. a. antecknat en Anna Kristina, en Anna El isabet och en Maria Euphrosyne. - Af mansnamn torde Henrik, Johan, Matts och Jakob varit de vanligaste och näst dem Anders, Jöran, Erik, Michel, Simon, Thomas, Bertil, Lars, Mårten, Sigfrid och Hans. Några få personer af den förmögnare klassen buro kunganamnen Gustaf (Göstaf) och Carl. På dubbelnamn anträffas ett par exempel. Men vi återvända ännu till döpelsefesten. Sedan den högtidliga akten i kyrkan var afslutad var det sed, åtminstone inom mera bemedlade familjer, att inbjuda prästen och vittnena till hemmet, hvarest de undfägnades med ma-t och dryck. Att prestationerna ofta voro rundliga nog, framgår af de klagomål särskildt prästerskapet nu och då anförde öfver att man utvecklade större lyx än som öfverensstämde med måttlighetens grundsatser och kyrkolagens bud. Dessa klagomål förmådde regeringen att i de förordningar och påbud, som utfärdades mot ,,excesser och oordningar" vid de olika ståndens gästabud, äfven utstaka gränser för prestationerna vid barnsöl. I 1 664 och 1 669 års öfverflödsförordningar medgafs barnets föräldrar att framställa en ,,ordinarie" måltid för faddrarnas räkning, men alla ,,banquetter" och ,,sollenne måltider" förbjödos på det strängaste, liksom ock alt kringsändande af bakelser eller konfekt ut, i staden. För undvikande af ,,excesser" med kristningskläderna påbjöds att barnet skulle ,,efter föräldrarnes stånd, vilkor och ämbete a llvarsamt, hederligen och utan andras förargelse utsmyckas till deras dop och kristendom" .  Mödrarna tillhöllos ,, att utvisa uti sängars utstofferande, kläder, sparrlakan, bordtäcken och all annan prydnad spar- och a llvarsamhet, att ingen däruti föröfvar större prål och kostnad än ståndet anstår". Vidare stadgades angående faddergåfvor, att faddrarne, vid vite af 50 daler, icke fingo gifva gåfvor med mindre barnets föräldrar voro synnerligen fattige, men detta bud förändrades något senare därhän att faddrarne kunde gifva en minnesgåfva till ett värde af 4- 6 dal. s. m. 1) .  
1) Stiernman, Comm&rceförordn. III: 267, 28J., 726, 762. 



TRA KTERING. 429 Efter barnets födelse skulle mödrarna, för att vårda sin egen och barnets hälsa, hålla sig inne i sex veckor och därefter underkasta sig den s. k. kyrkogången eller inledningen i kyrkan Om denna akt stadgade Rothovius, att barnamödrar, som skulle kyrktagas, icke fingo stann a vid kyrkodörren, utan med sitt hederliga medfölje träda fram på stora gången midt för predikstolen för att mottaga prästens välsignelse. Följet skulle enligt särskilda förordningar icke bestå af :f:lere personer än tvänne kvinliga anförvandter eller vänner samt af föräldrarna eller andra i deras ställe. De kvinnor, som före vigseln belägrats af sina fästmän, skulle enligt Gezelii Commonitiones icke intagas på samma sätt som andra tuktiga kvinnor, ,, utan längre tillbaka, att tukten må hafva sin heder och otukten någon nesa" ;  hade vigseln uteblifvit i anledning af fästmannens död eller bortresa, skulle förrättningen ske efter slutad gudstjänst 1). K. 0. 1 686 bestämde för det förra fallet endast två dalers böter för otidigt sängelag, men i det senare skulle intagning ske efter särskildt böneformulär. Efter hemkomsten från kyrkan tilläts den kyrktagne, om hon bodde på landet, att traktera sitt hederliga medfölje, men i stad skulle undfägnaden inskränka sig till ,,ringa vin och bakelse utan något vidare gästabud och banquetterande" 2). 
* * * Prologen till bröllopet utgjordes af trolofningen eller fästningen , hvilken reglerades genom särskilda stadganden i den kyrkliga lagstiftningen och i allmänhet egde en mer bindande kraft än som under senare tider plägat tillerkännas densamma. Att den ofta förmedlades af talman eller böneman , är mycket möjligt, men för tämligen säkert får antagas, att denna sed, som ännu fortlefde på landsbygden, befann sig i aftagande ibland stadsbefolkningen , särskildt i landets främsta stad 3) .  

1) Lagus. Cirkulärbref I :  69, 234. ') Stiernman, Commerceförordn. II I :  �67, 282, 762. 
3) År 1660 klagade prosten Boetius Muur på Åland inför domkapitlet öfver att bönderna bjödo andra till talmän än präster. År 1663 uppgaf rector magnificus Thuronius, att han blifvit inbjuden som talman till akademiefogdens bröllop. (Åbo Tidning 1792 n:o 4 ;  Cons. Acad. prot. J I :  472). 



430 FRÅN V AGG AN TJLJ, GRAFVEN. Som första vilkor för trolofnings ingående förutsatte lagen båda kontrahenternes "fria och välvilliga ja och samtycke". Föräldrar och målsmän · varnades för att , utöfva påtryckning på sina barns böjelser, "ty", hette det i K. 0. 1 5 7 1 ,  "det tager sällan godt lag, när någon varder nödgad till att taga den som han icke hafver lust eller kärlek till". Men å andra sidan förklarades deras bifall oeftergifligt och hemliga äktenskapskontrakt, ingångna utan rätt giftomans vetskap och begifvande, skulle anses ogilla. Vägrade föräldrarna utan giltiga skäl, för egen fördels eller andra fåfänga orsakers skull, sitt samtycke, kunde saken visserligen hänskjutas till världslig domstols afgörande, men under en tid, då ovilkorlig lydnad mot föräldrar betraktades som barnens främsta plikt, kom en sådan vädjan endast i sällsynta fall i fråga 1). Vidare fordrades för trolofn ing att kontrahenterna icke befunno sig i förbjudet släktskapsled och att de uppnått laga ålder. Den sistnämnda punkten tolkades olika under olika tider och friast eller åtminstone icke rigorösast af biskop Gezelius d. ä., som i sina Commonitiones af år 1 6  7 3 kräfde af fästmannen 18 och af fästmön 1 4  år. Angående de förbjudna lederna stadgade K. 0. 1 5 7 1 ,  att "intet äktenskap skall bindas innan femte led, såsom seder hafver varit med mindre besynnerlig orsak kan vara på färde". Under sjuttonde seklets lopp gjorde sig emellertid en friare uppfattning gällande, men mellan så nära släktingar som syskonbarn ansågos äktenskap fortfarande otillåtna så vida icke särskilda omständigheter och kunglig dispens kunde åberopas. För enklingar och enkor var det förbjudet att gifta om sig före utgången af sorgeåret, som enligt Gezelii Commonitiones varade ett helt år för båda, men enligt K. 0. 1 686 ett år för enka och 1/2 år för enkling 2). Ytterligare kräfde de kyrkliga myndighetern a  från biskop Rothovii tid som vilkor för trolofning en tillfredsställande kristendomskunskap. "Ty" - hette det i Rothovii Constitutiones af 1 628 - "den som vill blifva hushållare och hushållerska bör 
1) Han dl. rör. Sveriges hist. andra ser. II : 106 ; Lagus. Circulärbref, s. 241 ; �K. 0. 1686 kap. XV § 6. 2) K, 0. 1686 kap. XV § 5, 24

0
: Lagus Circulärbref s. 239-2�0 ; Baelter, Kyrckoceremonierna. s. 657 - 660. Ar 1658 tillät domkapitlet i Abo tvänne syskonbarn i staden att gifta sig sedan de bötat 10 d. k. m. Två år senare tilläts en femtonårig yngling från Rimito att trolofva sig. Domk. prot. 21 apr. 1658, 23 jan. 1 660. 



TROLOFNING .  -431 lära sina barn och husfolk, och huru kan den lära andra, som icke själf kan ?" Senare preciserade biskopen fordringarna således att kontrahenterne borde kunna ,,sex partes catechismi, morgon- och aftonbön , confessio publica, Jag fattig, syndig människa, Till bords och ifrån bords" .  Gezelius d. ä. fordrade därtill en del af Luthers förklaring öfver katekesen samt ålade den präst, hos hvilken anmälan om trolofning skedde, att underkasta misstänkliga parter förhör. K. 0. 1 686  nekade trolofning för dem, hvilka icke kunde Luthers katekes och icke begått Herrans heliga nattvard 1) .  Under ofvanstående förbehåll kunde trolofning ingås och borde den för att blifva beståndande, enligt de kyrkliga myndigheternas mening, som dock ingalunda alltid respekterades 2), förrättas af präst samt försiggå i kyrkan. Så stadgade Gezelius d. ä. uttryckligen, att trolofning skulle förrättas i kyrkan af kyrkoherden i närvaro af kontrahenterna, deras föräldrar eller målsmän samt några gode män. K. 0. 1 686 medgaf emellertid trolofningars förrätt.ande äfven af lekmän samt stadgade angående vittnena, att förutom målsmännen ett manligt vittne skulle närvara å båda sidor. För att förebygga onyttigt festande inom borgerliga och prästerliga kretsar förbjöd 1 664 års öfverflödsförordning alla de gästabud och samkväm, hvilka plägat vara med trolofningar förknippade. Händelsen skulle :firas ,, utan kostnad, öfverflöd och något banquetterande" och skulle till densamma icke inbjudas andra än några få närmaste släktingar eller i brist på dem högst tre andra personer såsom lagliga vitnen 8). Gammal god sed, hvilken sällan torde försummats, bjöd att parterna vid trolofningens ingående bekräftade förbindelsen eller ,,äktenskapslofven" med gåfvor, hvilka. till sin art växlade efter kontrahenternas förmögenhetsvilkor. Så uppgaf år 1 637  enkan efter mäster Jöran Guldsmed i Åbo, att hon mottagit af sin man , då han friade, tvänne förgylda skedar i fästning 4). År 1 660 talas om en Åbopiga, som fått af en ryttare en briska i ,,äkten-
1) �agns, Circulärbref s. 65, 69, 71 , 135-�36, 238 ; K. 0. 1686 kap. XV § 11 .  ') At· 1656 klagade la.ndshöfdingen i Abo hos domkapitlet öfver att slottspredikanten vigde soldater och pigor utan föregående trolofningsakt. Domk. prot. 23 aug. 1656. 
3) L11.gus, Circulärbref s. 238 ; Stiernman, Commerceförordn. III: 259, 273. ') Bidrag t. Åbo stads historia första serien IX : 246. 



432 FRÅN YA.GGAN TI LL GUA FVEN. skapstecken", samt om tvänne fästmör från den närmaste landsbygden, af hvilka den ena erhållit i fästningsgåfva 3 ringar, den andra 5 ·mk s. · m·. Sedan trolofningen sålunda ingåtts i laga form, skulle densamma så snart sig göra lät - och särskildt om förtidigt sängelag inträffade --- fullbordas med vigsel. Hände sig att den ena parten åtrade sig, plägade domkapitlet, till hvilken saken hänsköts, vanligen tillhålla den motspänstiga att lydigt underkasta sig sitt öde. Men om förmaningar icke båtade, kunde hårdare medel tillgripas. Så förmäla Åbo domkapitels protokoll för 1 659 om tvänne motspänstiga fästmör, hvilka insattes för några dagar på rådstugan, hvarpå de betänkte sig och uppgåfvo motståndet. Följande år tvangs en fästman från Åbo, hvilken ville draga sig ur spelet, emedan han "tubbats i ölsmål" och sedermera fått ,,kallt hjärta" ,  genom samma medel till eftergift. Dock saknas icke exempel därpå att domkapitlet samtykte till skilsmässan, vanligen under vilkor att fästningsgåfvan återstäldes och äfven annan materiel godtgörelse presterades af sökanden. Så ålades en båtsman från Åbo, hvars trolofning upplöstes af kapitlet, att erlägga utgiften för trolofningsmiddagen. En fästmö från landsbygden återbekom friheten mot att hon återgaf fästnings gåfvorna i dubbel måtto samt erlade två riksdaler till fördelning mellan domkyrkan och sockenkyrkan . För en annan stipulerades såsom vilkor att hon icke skulle få ingå äktenskap så länge den frånskilda fästmannen lefde ogift. År 1 660 upplöstes t. o. m. en trolofning, ehuru lysning redan tvänne gånger ägt rum 1). Men dylika eftergifter hörde till undantagen. I regeln ifrade, såsom redan blifvit sagdt, de kyrkliga myndigheterna för f örbindelsens snara uppfyllande. Långa trolofningar voro icke i deras smak och nu och då hände att biskop och kapitel sägo sig föranlåtna att utsätta en viss termin för vigseln. Af förekommen anledning tillhöll domkapitlet i Åbo år 1 656  stiftets prästerskap att icke låta mer än ett halft år förflyta mellan trolofningen och kopulationen (vigseln). På ett synodalmöte i Åbo år 1 66 7  �nade sig de närvarande om att icke medgifva uppskof med bröllopet för längre tid än 6 --8 veckor efter trolofningen, , ,där icke nå-
1) Domk. prot. 14 11 ars lö57, 5 jan., 24 febr , 19 juni 1658, 17 juni, 1 5  

aug., 8 sept., 9 nov., 1 6  df\c., 1659, 1 6  maj 1660, 1 2  dec. 1660. 



T ROLOFNING.  433 gon singularis casus är''. Samma korta frist utsattes i Gezelii Commonitiones, hvilka tillika stadgade, att om kopulationen drog längre ut på tiden,  skulle prästen dragas till ansvar, om han icke med tillbörlig flit drifvit på densamma. 1) K. 0. 1 686 ålade prästerskapet att i allmänhet tillhålla folket att icke ingå till lång tid anstående trolofningar och att icke ,, hålla hus och bohag tillsammans före vigseln " 2). Motviljan mot de långvariga trolofningarna berodde dels på uppfattningen af trolofningen såsom en oåterkallelig inledning till själfva äktenskapet dels på fruktan för en brytning mellan parterna, när dessa lärt sig att närmare känna hvarandra 3). Dessutom förklaras den af erfarenhetens vittnesbörd om de många fall, då de långa förlofningarna ledde till förtidigt sängelag. Väl var en dylik kalamitet egnad att stärka den ingångna förbindelsen och försvåra en skilsmässa� så att om mannen ville undandraga sig vigseln, skulle dock fästmön anses som hans laggilla hustru 4). Men en sådan handling innebar i alla händelser en förseelse mot god borgerlig och kyrklig ordning, hvarför den var belagd med böter till kyrkan. Så stadgade biskop Gezelius år 1 673 ,  att de kvinnor, som voro hafvande med sina fästmän, icke finge bära vid vigseln kyska brudars skrud samt att de skulle böta 2 dalar s. m. Femton år tidigare (1 658) hade domkapitlet i Åbo, med anledning af en förfrågan af kyrk.oherden i Piikkis, resolverat att hustru som födde inom andra månaden efter bröllopet skulle böta 6 mk ; födde hon inom fjärde månaden, nedsattes plikten till 5 mk, och skedde nedkomsten inom sjunde månaden, utgjorde böterna 4 mk s.  m. 0), Men innan trolofningen fick fullbordas genom vigseln, skulle de tr olofvade förely.:as tre söndagar å rad i den församling, till hvilken bruden hörde. Det formulär, som därvid användes, faststäldes redan genom K. 0. 1 5 7 1  och torde sedermera förblifvit 
1) Domk. prot. 80 juni 1658 ; Lagus, Circulärbref s. 198, 239. 
2) Kap. XV § 17. 
3) I en 1·esolution af år 1651 på domkapitlets förfrågningar (Tigerstedt, Bref fr. gen. guv. o. landsh. s. 147) talar Per Brahe om ,de långsamma trolofningar, som äro altför gemene här i landet, så att den ena parten efter trolofningen kan fatta misshag till den andra förr än bröllopstiden kommer, eftersom därmed altför länge dröjes>. ') K. O. 1571 ,  K. 0. 1686 kap. XV § 13. 11) Domk. prot. 24 apr. 1 658. 



FRÅN V AGG.AN T.ILL GRAFVEN. oförändradt. Det enda til lägg af intresse, som vi senare påträffat, angick de trolofvades epitet. Angående denna sak stadgade Åbo domkapitel i oktober 1 659, att en adelsmansdotter skulle i lysningssedeln tituleras adelsjungfru, en förnäm annan mans dotter "dygderika jungfrun" samt en ha.ndtvärkares dotter "dygdesamma pigan". En borgare skulle, efter den ställning han intog i samhället, kallas ,,ärlig och beskedlig", "ärlig och försiktig", "ärlig, aktad och förståndig" eller ock ,,äreboren, aktad och förståndig". Hyste pastor betänkligheter angående rätta titulaturen, skulle han till undvikande af missnöje införskaffa närmare besked från magistraten. Ur det föregående känna vi, hurusom tidens fåfänga ännu fordrade, att vid lysningar paren uppräknades i den ordning fästemännen intogo på den sociala rangskalan 1). I afseende å de dagar, då bröllop kunde firas, stadgade K. 0. 1 5 7 1 ,  att intet ,,brudabång" fick b afvas för händer på stora högtidsdagar, såsom jul, påsk och pingst, icke häller under lång. fastan - ,,icke, förmenade K. O., att äktenskapet skall för den 
') M'.'ed anslutning till ofvanstående må ännu följande uppgifter om titulaturen meddelas, hvilka rätteligen bort ingå i ett föregående kapitel såsom illustration till tidens fåfänga och rangsjuka, särskildt under senare hä.lften af 1600-talet. Herretiteln gafs åt frälse- och tjänstemän, borgmästare och råd samt medlemmar af det andliga ståndet. Efter medlet af 1000-talet begynte man titulera förnämare köpmän signor och under de första åren af 1700-talet finne1· man titeln monsieur använd för präster och magistrar. Handtvärkarene kallades mäster. Frutiteln gafs åt frälsemäns och högre tjänstemäns hustrur ; prästers, gfrälse stånds- och magistratspersoners samt köpmäns hustrur kallades mat.rona, vid tidehvarfvets slut någon gång madam. Hvad epiteten vidkom, voro frälsemän och kvinnor ,,välborna"' eller "ädla och välbyrdige" ; friherrar nämdes ännu under Gustaf II Adolfs tid med samma epitet - så talades om ädle och välborne herr gubernatoren, frih. Nils Bjelke - men senare blefvo de jämte grefvarne högvälborne;  landshöfdingarne nämdes vid tidehvarfvets slut excellens. Biskoparna voro nhögvyrdige och höglärde", prästerna "ärevördige och vällärde" eller ,. vyrdige och höglärde", studenterna näreborne, vällärde och skickligeu ; K. M:ts tjänstemän voro nlreborne och välbetrodde" eller "ädle och högaktade". I skrifvelser till magistraten användes under Gustaf 1I Adolfs tid titulaturen : "ärlige, välaktade, välvist\ och välförstå.ndige gode herrar och män". Enskilda medlemmar af rätten voro vid samma tid "ärlige och välaktade", senare ,,äreborne och högvälaktade". Matronorna voro åtminstone "äreborna ech dygdeRamma", men dessutom ,,gudfruktiga och hedersamma" och när det riktigt gälde ,,äreborn11,  gudfruktiga, mycket är- och dygdesamma" - på finska ncunniallinen , jumalinen ja hyvillä tavoilla caunistettu matrona, hustru -". Efter vigseln behöllo matronor och fruar sitt förra familjenamn och adliga jungfrur voro fortfarande välborna, äfvt'n om de inträdde i ofrälse giften. 



LYSNINGAR. - lll.U)LLQPSDAG.A.Jl. skall varda hållet liksom oheligt, utan det måste ju ordning vara i församlingen , så att hvart och ett ärende sker i sin rätta tid". På söndagen kunde vigsel ske, blott gudstjänsten därigenom icke led något intrång. Att denna dag äfven ganska ofta utsågs till bröllopsdag, framgår bl. a. af Rothovii konstitutioner af år 1 628, hvilka, såsom vi känna, närmast hade afseende på förhållandena i Åbo församling. Synbarligen medförde dock denna plägsed olägenheter för den offentliga gudstjänsten, ty år 1635 finner man magistraten dekretera, att brudevigningar framdeles sk-ola hållas på söckendagar kl. 3 e. m. 1) Fem år senare upplästes i consistorium academicum en från Per Brahe ankommen skrifvelse, hvari denne uppmanade magistraten ,,att de ändtligen tillhålla stadsens invånare hälla sabbatsdagen helig, att på söndagar eller andre helige dagar inga bröllop härefter hållas må, som härtill gement skedt är, utan om tisdagar eller ock andra söcknedagar" 2). Enligt domkyrkoräkenskaperna från 1 650- och 1660-talen , de första, hvilka meddela uppgifter om brudevigningar i Åbo, höllos bröllopen i regeln om tisdagar och torsdagar, högst sällan andra veckodagar - under 1650-talet, synes det, aldrig om lördagen . Under de första åren a.f 1670-tale.t förändrades kutymen såtillvida att bröllopen oftast utsattes till lördagen, hvilket väl invärkade på Gezelii påbud i Commonitione.s af år 1673  att intet bröllop, lika litet som annat gästabud, skulle få firas någon dag, då sön-, högtids- eller hälgdag immediate följde 3) .  Tillsägelsen blef dock icke i praktiken respekterad och den upphäfdes formligen genom K. 0. 1686 ( cap. XIV § 2), som undantog allenast kyrkoårets stora högtidsdagar, såsom första dag jul, päsk och pingst, men medgaf vigsels förrättande på andra sön- och högtidsdagar -dock icke mellan predikningarna - äfvensom under fastan, ,,blott den då skedde i stillhet och utan brudabång". Tidig�re hade man gåt.t så långt i vördnad för de stora. hälgerna, att när år 1658 mag. Andreas Petrams anhöll om att få  fira bröllop S .  Thomredag (2 1/1 2 ), afslogs detta af domkapitlet på den grund att dag'en var för nära jul, och en samtidigt inlämnad anhållan af professor Martin Stodius att fira sin dotters bröllop den 23  december 
1 ) Rådst. prot. 12 sept. 1635. 
2) Consist. Acad. Aboens. prot. I: 4 .  1} Lagu�, Circulärbref I: 242-243. 
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bifölls endast på grund af omständigheter, hvilka ansågos sär
skildt ömmande 1). 

I öfverensstämmelse med för11tsättning i K. 0. ·1 5 7 1  fordrade 
de kyrkliga myndigheterna i allmänhet att vigseln borde förrät
tas i kyrkan, till en början vid kyrkodörren , men sedermera högre 
upp i kyrkan, sannolikt i högkoret, eller i sakristian 2). Så stad
gade Rothovius, att de hvilka behöfde någon tjänst med brud
vigning, barnakristning m. m., skulle vara framme förrän den all
männeliga gudstjänsten begynte och skulle alla, hvilka voro i 
flock och följe med brudparet, presentera sig fullt nyktra ; hade 
någon af bröllopsfolket ätit eller druckit före ankomsten till kyr
kan , skulle han böta 1 daler förutom brudgummen, talmannen 
och värden, hvilka pliktade sina 2 daler. rfillika förkastade Rotho
vius afgjordt den nu och då förekommande oseden att dela vigseln 
,,in duos actus diversos", d. v. s. att först förrätta själfva vigselak
ten i hemmet och sedan inställa sig i kyrkan för att mottaga ytter
ligare välsignelse. Vid underrättelsen om konung Carl X Gustafs 
död stadgade domkapitlet i mars 1 660, att till tecken af sorg 
brudvigningar icke skulle förrättas i kyrkan, utan endast i hem
men. Förordningen afsåg naturligtvis endast sorgetiden och ut
gick med denna, men det dröjde icke lång tid innan hembröllo
pen, hvilka väl nog förekommit förut, artade sig till regel. I dom
kyrkoräkenskaperna för år 1 662 uppgifves om nära hälften af 
brudevigningarna, att de höllos i husen , och under de följande 
åren af samma årtionde blefvo kyrkobröllopen alt mer sällsynta. 
I sina Oommonitiones af år 1 673  sökte biskop Gezelius visserli
gen att återinföra den gamla plägseden i det han förbjöd att 
föranstalta brudvigning i hemmen annars än i yttersta nödfall, 
men påbudet synes icke ha burit synnerlig frukt. Väl underlåta 
domkyrkoräkenskaperna för de följande åren i de allra :flesta fall 
att omnämna, hvar resp. vigning förrättades, i kyrkan eller i 

1) Oons. acad. prot. 4-8 dec. 1658. Stodii ansökan behandlades onsdagen den 8 dec. och bröllopet utsattes till nnäst kommande torsdag åtta dagar till", nfast kyrkoordn. något synes sträfva häremot, dock likväl emedan det icke kommer på evige dagen när hälgen, synes det kunna tålas i detta fall". Om lysningen bestämdes, att den skulle ske första gången nästa söndag och sedan om onsdag nästkommande. - Data i domkyrkoräkenskaperna jämförda med Baners Calender for aarene 600-2,200. 
2) År 1 680 nämnes att en moder varit i domkyrkan för att smycka sin sons brudastol. Bidr. t .  Åbo hist. första ser. V: 39. 



VIGSEL. 437 brudhuset ;  så mycket framgår dock med tydlighet, att den gamla seden omväxlade med den nya, och vi torde knapt taga miste, då vi sluta till att vigseln i regeln skedde i hemmen . Denna praxis stämde ock väl öfverens med den nya kyrkoordningen af år 1 686, hvilken uteslöt den gamla fordran på vigselns förrättande i Herrans hus, hvarförutom den medförde den ekonomiska fördelen , att afgiften till domkyrkan för den sedvanliga ,,bruderingningen'', åtm . vissa tider, nedsattes till hälften, när vigseln skedde hemma 1). Vid det ceremoniel , som iakttogs vid vigseln eller ,,kopulationen",  vilja vi icke uppehålla oss. Det grundade sig i hufvudsak på handboken af år 1 529, men undergick smärre förändringar genom 1 6 1 4  och 1 693  års handböcker. Till längden öfverträffade detsamma betydligt det formulär, som under våra tider ansetts tillfyllest för att grunda ett lagligt äktenskap. Efter företal och undervisning om äktenskapets betydelse samt äkta makars plikter följde själfva vigseln, hvarunder brudparet lutade hufvudena mot hvarandra ; så kom den kyrkliga stadfästelsen och ringens fästande på brudens finger samt därefter några böner, under hvilka paret framträdde till altaret. 2) .  Det hela afslutades med den s. k. brudemässan eller brudevälsignelsen, som skulle uppläsas öfver unga jungfrur, hvarefter den offentliga gudstjänsten vidtog, om bröllopet firades på en sön- eller heligdag. Undantagna från brudmässan voro enkor, öfver hvilka välsignelsen en gång upplästs, samt brudar, hvilka. kommit så långt i år att de icke mera gäfvo förhoppning om lifsfrukt 3). För brudar, hvilka tidigare blifvit häfdade, var det förbjudet att framträda tiJ l vigseln med utslaget hår samt med kyska brudars sedvanliga brudskrud. I detta afseende stadgades af prästerskapet på riksdagen i Örebro år 1 6 1 7 , att de brudar, hvilka blifvit förkränkta af sina fästmän,  
1) Lagus, Circulärbref I :  70, 71 , 134, 143, 242 ; Åbo domkap, prot. 10 mars 1660;  domkyrkoräkenskaperna i kronans ,·erifikationsböcker samt finska församl. räkenskaper 1689-94. - Nu och då nämna domkyrkoräkenskaperna att kyrkans ljuskronor utlånades vid bröllop i hemmen. 
2) Se Ba.elter. Kyrckoceremonierna I :sta upl)l. s. 676-692, 2:dra upl)l. s. 515'--527. 
3) I Rothovii Constitutiones stadgades, att den präst, som var för altaret och celebrerade mässan, också skulle sjunga benedictionem nuptialem, så att dessa förrättningar icke delades på tvänne personer. Lagus, Circulärbref s 137. 
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icke skulle tillåtas att bära krona, , ,utan en krans allenast med 
täkt hufvud och höljdt hår och något silfver om lifvet" . De bru
dar åter, hvilka blifvit lägrade af andra män , liksom ock de enkor, 
hvilka under sitt enkestånd försett sig med lägersmål, skulle 
,,hafva hufvudkläde på sitt hufvud med en flitterkrans och min
dre silfver än de förra om lifvet" . Dolde någon sin förseelse 
och anlade en dräkt, som endast anstod kyska brudar, skulle 
hon enligt beslut på ett prästmöte i Åbo år 1666 , som upprepa
des i Gezelii Commonitiones, böta till kyrkan 4 daler s. m. 1). 
H vad som ansågs höra till en fullständig bruddräkt framgår af 
en uppgift om den skrud, hvilken år 1 62 7  innehades af kyrko
herdens i Åbo, mäster Joachim Stutooi hustru och bestod af krona, 
hals- och bröstprydnad, ett förgyldt silfverbälte samt ,,en sam
mets tripfz tröja" 2). 

Det förbund, som genom vigseln beseglades, skulle vara 
oåterkalleligt. Enligt Guds ord borde, förmenade K. 0. 1 5 7 1 ,  
någon åtskilnad mellan makar icke tillstädjas, men med hänsyn 
till människornas ondska och skröplighet fann sig dock kyrkan 
föranlåten att såsom giltig anledning till skilsmässa erkänna de 
fall, då ena parten begått hor eller förlupit utan afsikt att åter
komma eller när något förborgadt fel upptäktes, som medförde · 
otjänlighet till äktenskapets fullgörande. Förekom oenighet ma
karna emellan , skulle denna förlikas af världslig eller andlig 
myndighet och endast i yttersta nödfall boskilnad medgifvas 3). 

Efter vigselns förrättande i laga ordning och sedau den all
männa gudstjänsten var öfver styrde de nygifta jämte sitt följe 
kosan till bröllopshuset, där gästabudet nu tog sin början, så
framt det icke vidtagit redan dagen förut med den s. k. mö
kvällen. Innan de framsatta rätterna angrepos, hörde det dock 
till saken att prästen i lämpliga ordalag hälsade de nygifta väl
komna samt ledsagade dem till den äktenskapliga sängen , vid 
hvilken paret skulle knäböja medan prästen uppläste ett par bö-

1) Tengström, Handlingar I: 1 i-18 : Lagns, Ci1·culårbref s. Hl l ,  2-1 1-
242 ; K. O. 1686 ka�. XV § 20. 

2) Bidrag t. Åbo hist. första ser. IV: 30. • 8) Karaktäristisk för uppfattningen om makarnas förhållande är följande af 'Abo domkapitel år 1659 afgifn11. utslag med anledning af klagomål emot pastor i Pedersöre, som illa t1·akterade sin hustru : "Förmanas att han härmed afstår, och slår han henne mer än IJilligt är, må saken tingföras och och afdömas." Prut. 12 apr. 16W. 
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ner och gästerna upptogo en eller ett par psalmer. I denna form 
erhöll sängledningen en allvarlig prägel, såsom den borde hafva, 
men ofta torde det händt, att ceremonin slog öfver till skämt, 
isynnerhet när densamma icke leddes af prästen 1). Till formali
teter, som därefter skulle iakttagas, hörde bl. a. det högtidliga 
utbringandet af brudens skål . Så heter det i ett fröjdekväde 
med anledning af köpmannen Barto ld Fästings samt äreborna, 
kyska och dygderika jungfru Elin J ochimsdotter Schultz' bröllop 
i Åbo år 1662,  att bruden genom vigseln och ,,sin dannekvinne
skåls drickande" uti ett annat stånd och vilkor inträdt. Att 
äfven för brudgummen skålar plägade utbringas, delvis under 
löjliga ceremonier, framgår af Rothovii påbud, att präst, som i 
sin bröllopshögtid ,,låter lyfta upp sig i gästabudsrummet och 
apas kring om golfvet med glas till att sönderslå och annor lätt
färdighet, item faller på knä och dricker skålar etc.", skulle utan 
vidare mista ämbetet 2). 

Särskildt inom mindre bemedlade familjer, men äfven i 
bättre lottade hus, synes det vidare varit bruk att brudparet 
uppbar af gästerna bidrag till sitt lifsuppehälle och sin bosätt
ning dels i penningar dels in natura. Denna sed stötte emeller
tid på motstånd från myndigheternas sida, synnerligen som upp
börden icke inskränkte sig till bröllopshuset, utan ofta ut
sträktes öfver staden. Sä finner man magistraten i Åbo år 1 643 
utfärda förbud mot "den elaka ovanan, som är inrotad med dem 
som löpa med de finska brudarna och likasom tigga i staden"·. 
På det synodalmöte i Åbo år 1 667 ,  hvarom i det föregående 
redan talats, fattades likaledes ett beslut, som afsåg att förhindra 
,, brudars tiggande" ,  och i öfverensstämmelse härmed ålade Geze
lius i sina Commonitionens prästerskapet att hämma det s. k. 
,,hederstiggandet" , men tillstadde släktingar och vänner till brud
paret att sända sina gåfvor till paret hem. I 1 664 års för
ordning mot "excesser och oordningar" vid borgerskapets gästa
bud medgafs väl fattigt folk att framställa en skål, i hvilken 
gästerna kunde nedlägga sina gåfvor, men företogo sig förmög
nare personer att göra detta, skulle gåfvorna anses förvärkade 

1) Jmfr vidare Baelter, Kyrkoceremonierna s. 690-692, Thyselius, l l andl. rör. sv. kyrkan II: 2ö8-i6'�, Tengström, Handlingar I: 50, Domk. i Åbo prot. 
26 nov. 1656, hval'i nämnes, att kapitlet med anledning af kyrkoherden Boethius Muurs förfrågan resolverat, att sängledningeu borde bivistas af prästen. 2) Lagus, Circulärbref s. 76, 
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och såväl gifvare som tagare vara h�mfallria till 30 dal. s. m.  
böter. "Brudens omgång" förklarades orimlig och otillåtlig, liksom 
ock seden att brudparet ·  utdelade gåfvor -till sina släktingar och 
vänner 1). 

Hvad de festligheter angår, som anslöto sig till "kopulatio
nen" mellan de nyförmälda, utmärktes dessa af samma braskan de 
ståt och samma öfverflöd i mat och dryck, som, efter hvad vi 
känna, utmärkte tidehvarfvet. Där tillgångarna medgåfvo det, 
hörde det väl nog till fäderneärfd sed att begynna ,,panquete
randet" redan dagen före vigseln och att låta detsamma fortgå 
ännu efter bröllopet. Men å andna sidan sträfvade myndighe
terna att i görligaste måtto l ägga band på lustarna och in
skränka festandet till hvad som öfverensstämde dels med ekono
miska hänsyn dels me.d yttre anständighet. Redan i 1 5 7 1  års 
K. 0. förbjöds den såväl i stad som på landsbygd rådande ose
den att fira s. k. mökvällar och i K. 0. 1 686 tillsades präster
skapet att afråda bröllopsfolket ,,ifrån all öfverfl.ödighet såväl uti 
Guds gåfvors tillredning som deras nyttjande, jämväl ifrån alt 
oskick med drick och sorl". Dessutom förbjöds att komma till 
kyrkan ,,med trummor, skjutan de och hvarjehanda otjänligt bul
ler" 2). Rothovius ålade i sina konstitutioner prästerne att hålla 
grann uppsikt öfver att alt gick skick]igen till och att maten 
jämte dryckerna undanskaffades i rättan tid, innan gästerna blefvo 
,,fulle och druckne" . I en resolution af år 1 65 1  uttalade sig 
Per Brahe mot seden att bruden på vigseldagen höll bröllop på 
tvänne ställen, först i sitt gamla och sedan i sitt nya hem 3). 

Vidlyftiga t uttalade sig mot öfverflödet den nyss nämda 
förordningen af år 1 664 om "excesser och oorduingar" vid bor
gerskapets trolofningar, bröllop m. m. Af däri ingående stadgar 
må till belysande af tidens vana och uppfattning följande anföras. 

För det första förbjöd stadgan " alt sollent inridande" före 
bröllopsdagen äfvensom plägseden att brudgum från annan ort an
lände till staden "med sollennitet och månge beledsagares med
följa".  Vidare förbjödos vid 40 � vite s. k. sollenne badstugu
gångar eller gästabud, hvilka plägade föregå bröllopsdagen och 
ofta voro förenade med stor omkostnad. I afseende å brudens 
utsmyckande upprepades den ofta uttalade grundsatsen att en-

1 ) Rådst. prot. 25 febr 1643 ; Lagns, Circulärbref s. 198, 239 ; Stiernman, 
Commerceförordn. 111 : 280. 

11) K. 0. 1686, cap. XV, § �3, 25. 
3) Lagus, Circulärbr�f s. 72 ; Tigerstedt

J 
Bref fr. gen. guv. o. landsh. s, 147. 
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hvar skulle kläda sig efter stånd och vilkor. Döttrar till borg
mästare och rådmän , hvilka hänfördes till första klassen, kunde 
bära sidentyger, ,,allvarsamt och höfligen gjorde", hvarförutom 
de tillätos att måttligen pryda drägt och krona med ädla stenar 
och pärlor. Samma ornat, ehuru något mindre kostbar, förun
nades jämväl döttrar till förnåmare borgare, hvilka bildade den 
andra klassen af borgerskapet. Ti1 1 den tredje klassen hänfördes 
alt medelmåttigt och ringare folk af borgerskapet samt deras 
vederlikar. Deras döttrar skulle åtnöja sig med slätare tyger, 
guldprydnad och en måttligt utstofferad krona utan kosteliga ste
nar. Tjänstefolk, som räknades till lägsta ,,trappan eller graden", 
skulle bära en skrud af gemenare ämne , ,och icke på något nytt 
modo eller sätt skurin". Beryktade kvinnor och före vigseln 
lägrade fästmör måste försaka brudkronan . 

. Om den prakt, som kunde utvecklas i afseende å brudhusets 
smyckande, stadgade ordningen, att personer af första klassen 
kunde bepryda väggarna i sitt hus med tapeter, uppställa him
lar af silfver- eller sidentyg samt nyttja silfverstakar och silfver
ljuskronor jämte annan dyrbar zirat. De af andra klassen kunde 
endast upphänga ,,skillerier" på väggarna, men inga tapeter ; de 
af tredje klassen skulle afstå äfven från denna ornat och de af 
fjärde klassen skulle afhålla sig från ,, alt utstofferande, som dem 
icke anstår''. För brott häremot erlades böter från 16 dal. i 
fjärde klassen till 1 00 i den första. 

Liksom den yttre utstyrseln skulle antalet inbjudna gäster, 
vid vite af 100 dal. s. m., bero af brndparets vilkor, så att vär
dar af första klassen kunde inbjuda högst 24 par, de af andra 
klassen 22 ,  de af tredje 1 6  och de af lägsta klassen 8 par, spel
män och uppassning inbegripna. En liknande åtskilnad skulle 
iakttagas i afseende å matredningen. Inom första och andra 
klassen kunde tvänne anrättningar framställas, ,,hvar anrättning 
af en rad fat samt rätterna allvarsamt utprydde och måtteligen 
kostbare, så ock konfekt af frukt, som kan vara vuxit här i ri
ket, anten inlagd eller annorledes utan kostbarhet preparerade". 
Tredje klassens värdar tillätos endast att framställa en anrätt
ning jämte bakelse och oinlagd inhemsk frukt och tjänstefolk 
skulle undvara alt slags konfekt. Af drycker skulle i främsta 
rummet svenskt öl och brännvin framställas, värdar af första och 
andra klassen dock obetaget att därutöfver med sparsa�het trak
tera spanska, franska eller rhenska vinsorter. 
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Sedan maten borttagits och tacksägelsen blifvit gjord, kunde 
dansen . vidtaga. För denna hade borgmästare och rådmän rättig
het att engagera 6 . musikanter, men öfriga borgare, efter · rang
klass, endast resp. 4, 3 och 2 .  

Angående längden af en bröllopsfest stadgades slutligen , att 
om densamma hölls på en hälgdag, skulle gästerne innnna sig 
före kl. 7 på kvällen, då måltiden borde begynna, samt afiägsna 
sig senast kl . 1 2  på natten. Hölls bröllopet middagstiden och 
på söcknedagar, skulle motsvarande tidsmått iakttagas. Alla borde 
infinna sig i rättan tid och särskildt ungkarlarne taga sig till 
vara för att komma sent och beskänkte. 

Efter bröllopsdagen skulle, vid hot af 40 dal. s. m., intet 
,,hemkomme-gästebud" få firas i de nygiftas hus 1). 

Så stadgade den kungliga förordningen . Huruvida den äf
ven i alla dess detaljer kunde upprätthållas i Finlands huf�ud
stad - där ju liksom på många andra orter lyx- och njutnings
begäret åtminstone tidtals tenderade att öfverskrida de lagliga 
gränserna - kan emellertid med skäl dragas i tvifvelsmål. Därpå 
tyda de nu och då i stadens domböcker återkommande påmin
nelserna om öfverfiödsförordningarnas iakttagande, liksom ock 
åtalen för dessas öfverskridande. Ån talas om värdar, som låtit 
bröllopet fortgå inpå andra dagen, än om husfäder, som förbrutit 
sig genom att traktera gästerna  altför ymnigt, än åter om bru
dar, som smyckats i strid mot klädesordningen o. s. v .  Så syn
nerligen talrika tyckas åtalen för slika förseelser visserligen icke 
varit, men man kan med skäl antaga, att de allmänna åklaga
rene och särskildt närvarande gäster voro mindre hågade att ge
nom efterräkningar störa intrycket af den glada festen. 

Till förnöjelser, som afsågo att krydda bröllopsglädjen och 
hvilka icke hemföllo under regeringens  lyxförordningar, hörde 
slutligen bröllopspoemen. Då skaldens gäfva icke var allom gif
ven och det väl ofta blef nödvändigt att mol; kontant betalning 
engagera studenter och andra literati att stränga sina bräckliga 
lyror, förekom denna lyx sannolikt endast vid bröllop i förmögna 
eller i literärt bildade hus. I allmänhet voro värserna, såvidt 
man numera kan döma, affattade på landets språk, oftast sven
ska, men stundom framför�e skalden sina välönskningar på tyska 
eller latin. De flesta blefvo naturligtvis snart förgätna, men en 

1) St1ernman, Commerceförordn. III: 273--281. 



BRÖLLOPS.POEM. del befordrades till tryck före eller efter bröllopet för att hugfästa minnet af den glada tilldragelsen inför samtid och eftervärld. Så tryktes med anledning af handlanden, äreborne, aktade och välförståndige Hans Bachsters vigsel med äreborna, kyska och dygderika jungfrun Margareta Brochia i Åbo domkyrka år 1659 en diktsamling, benämd "Hymeneus eller BrölopsSkrift" , som upptog ett antal svenska poem. Skräddaren, ärlige, försiktige och konstrike Anders Månsson Forsmans bröllop med Katarina Henriksdotter Colliander hugfästes genom en diktsamling, som innehöll icke endast svenska, utan äfven latinska värser. Köpmannen Johan Ranckens och Kristina Schillings ,,heders- och bröllopsfest" i Åbo år 1 6 63  celebrerades icke blott med sedvanliga ,,gudelige och lo:flige copulations-ceremonier", utan ock genom en högstämd dikt : ,,Speculum charitatis eller KärleksSpegel." Om magister, sedermera juris professor Olaus W exionii kopulation med Katarina Petrrea, dotter till biskop Eskil Petrreus, år 1 654 erinrar en diktsamling "Gamelion",  hvilken innehåller svenska, finska, latinska och grekiska poem af inalles sjutton personer. Johannes Vassenii bröllop med Maria Eken berg i Åbo år 1 652 besjöngs af studiosns ostrogothus Petrus Warelius i en latinsk dikt kailad ,,Epithalamium".  När borgmästaren Nils Lietzen år 1 658 hemförde från Stockholm sin unga maka, mottogs paret af Erik Kolmodin med ett långt svenskspråkigt poem, kalladt ,,Castellum Veneris" o. s. v. Poesin i dessa tillfällighetsdikter var gemenligen mycket klen, men hvad som brast i poetisk begåfning ersattes med braskande och högtrafvande fraser och en ända till virtuositet uppdrifven rimsnidarekonst. För att ytterligare öka effekten var det brukligt att späoka dikterna med gudomligheter ur den grekiska och romerska mytologin och att låta desse lofprisa. äktenskapet i allmänhet och de resp. kontrahenternes isynnerhet. Så utgöres ett af poemen i den ofvannämda diktsamlingen med anledning af skräddaren Forsmans bröllop af ett allegoriskt samtal mellan Venus, Cupido, Ceres, Bachus och Apollo. I ,,Epithalamium" öfver Johannes Vassenius och hans maka uppträda först fästmön och hennes föräldrar samt efter dem i tur och ordning Venus, Juno, Hymen, samtliga sånggudinnor samt herden Corydon� När handelsskrifvaren i Åbo Berent Riggertsson sammanvigdes i domkyrkan år 1 656  "med sollennitet och folkrikan process" med Margareta Tesseleff, offererades åt bud paret en dikt af Jakob Eurenius, som i braskande ordalag framhöll betydelsen af det in• 
57 



444 FRÅN VAGGAN TILL GR AFVEN. gångna förbundet. I inledningsorden förklarade skalden , att han denna gång icke gitte att förtälja om Trojas undergång och sireners sång, om· Alexanders häst ·och -Ammonis präst, icke häller Om Argi ögon mång, om Herculis bedrifter, Om Daphnes stolta gång, om munkars dödagrifter, Om Mida mameluck, N eronis grymma mord, Om Croesi gyllenduk, om Bacchi feta bord, Om Oedipi förstånd, om Sphingis djupa gåta, Om Gordii knut och band, om Phryne jäntan kåta etc. etc. Nej, "ett högre värk" ville han behandla, näml. de nygiftas äkta förbund och deras framtidslycka, som han naturligtvis önskade att måtte öfverflöda. Dessa poetiska utgjutelser jämte många andra, hvilka försvunnit i glömskans breda flod, utkomma på trycket hos Petrus Waldus och Johan Winter i Åbo. 
* * * Från familjelifvets glada tilldragelser öfvergå vi till sist till jordafärden och den sorgefest, som var med denna förbunden.  Liksom så många händelser och förhållanden i lifvet reglerades äfven denna i de minsta detaljer såväl af gammaldags sed som af öfverhetliga stadgar och förordningar. Påbud, hvilka ofta förnyades - och sålede s ofta öfverträddes -, föreskrifva noggrant, hvilka hedersbevisningar som kunde komma den döde till del, under hvilka ceremonier liket skulle nedläggas till den sista hvila.n och huru anförvandter och vänner hade att förhålla sig vid fullgörandet af de si sta tjänsterna. Sedan underrättelse om dödsfallet meddelats prästen samt närmaste anförvandter och vänner, skulle mottagandet af kondoleansbesöken begynna. Medan dessa pågingo på dagen anordnades samtidigt under natten, den a:flidne till heder och de efterlefvande till tröst, s. k.  vakstugor. Enligt bruk, som härstammade från katolska tiden, skulle prästen åtminstone en natt vaka med liket, men vakandet kunde efter öfverenskommelse med arfvingarne utsträckas till flere nätter. Som prästen därvid vanligen assisterades af personer hvilk&. i lifvet stått den a:flidne nii.ra och krafterna under nat-



UNDERRÄTTELSE OM DÖDSFALL. tens långa timmar måste på något vis uppehållas, var det icke ovanligt att vakstugorna artade sig till nattliga gästabud. För att göra en ända på denna osed, hvaröfver klagomål ofta anfördes förbjöd regeringen år 1 644 "allt vakande vid liken, som sker med confect och svälgeri'' . Tjugu år senare förklarade regeringen att ingen skulle tillåtas att "kalla något folk utan af sitt hus eller närmaste skyldas tjänstehjon eller någon allvarsam man eller kvinna, att vaka hos liket, mycket mindre bära upp för dem något confect1 vin eller annat sådant, vid 100 dal. s. m." 1). Kyrkoordn. 1 686 (kap. XVIII) inskränkte bruket ytterligare. "V akestufvor skola alldeles afläggas - hette det däri - och allenast några få tilskiptes vaka och taga vara på liket, att intet otjänligt ty vederfares" .  Samma stadgar, som inskränkte de kostsamma vakstugorna sträfvade ock att begränsa den lyx som i öfrigt utyecklades i sammanhang med dödsfallet. Liken skulle klädas måtteligen och med iakttagande af den hädangångnes samhällsstä11ning i lifvet. Pärlor, ädla stenar, guldkedjor, ringar o. d. fick icke medfölja liket. Var den döde en förnämligare person af prästerligt eller borgerligt stånd, kunde kistan beklädas invärtes med vackert lärft och utvärtes med "medelmåttigt kläde" .  Var han af ringare condition, skulle beklädnaden rättas därefter. 1 6 64 års öfver:flödsförordning medgaf de efterlefvande full frihet att låta förfärdiga kistan af trä eller metall, hvari vapnen och anorna kunde "stickas", men 1 668 bestämdes, att förutom träkistor endast kopparkistor fingo användas och att de skulle vara "hel släta utan något kostbart mönster af arbete eller löfvärk".  I hufvudändan af kistan var det tillåtet att anbringa hufvudvapnet, om den döde var af adligt stånd, jämte födelse- och dödsåren ; på sidorna kunde några fäderne- och mödernevapen fästas, i fotändan dödshufvudet samt på locket korset eller krucifixet, "alt af atlask utskuret och med en sölfkant infattadt". Vid kistläggning inom adliga familjer medgåfvo förordningarna att tillkalla ända till åtta par af närmaste släkten , med vilkor dock att hvarken några onödiga ce-
1) Stiernman, Commerceförordn. II: 394, III: 283. I eons. acad. prot. fö1· 

å.r 1662 (Il: 3!5) talas om personer, som kommo "ifrån vakstugu, där de va
kat öfver lik"' . 

1) Stiernman, Commerceförordn. III: 237-240, 267-269, 28'.J-284, 727-
730 m. m. 



446 FRÅN VA GGAN TILL GRAFVEN. remonier eller någon traktering förekommo. Något senare, under 1690-talet, nämnes att kistläggning i närvaro af inbjudna per. soner · förekommo såväl · inom akademistaten som inom borgerliga familjer i Åbo 1). Bisättning af liken hörde icke till ovanligheterna. Såsom i ett annat sammanhang redan påpekats kunde liket ligga i flera månader, ja n-ågongång öfver ett år i domkyrkans grafvar eller något af dess förvaringsrum, innan begrafningen ägde rum. Af lätt förklarliga skäl uttalade regeringen upprepade gånger sin förkastelsedom öfver detta bruk, som hon sökte få inskränkt till adliga familjer. Så förbjöd 1 664 års nyss citerade allmänna förordning medlemmar af borgerligt stånd att af begrafningen göra "tvänne åtskillige acter och processer, neder- eller bisättningar och jordefärder", i händelse icke synnerligen trängande orsaker gjorde såd!),nt nödvändigt. K. 0. 1 686 medgaf bisättningars förrättande, men föreskref tillika vid omåttligt vite ( 500 daler s. m. till kyrkan och lika mycket till de fattige) att desamma skulle sko i stillhet, utan all process och bekostnad, så att endast bärarene och de hvilka "eljest nödvändigt därvid kunn� hafva att beställa" skulle vara tillstädes. Utan viktiga orsaker skulle intet lik ligga obegrafvet utöfver ett halft år 2) .  För begrafningar torde i regeln sön- och hälgdagar ansetts vara de lämpligaste, ehuru det ingalunda var förmenadt att anställa jordfästningar på andra veckodagar. I sina constitutiones af år 1628 för Åbo stad stadgade Rothovius att, när lik skulle "uppbäras" ,  borde man "noga akta tiderna", så att om den döde var af finska församlingen, skulle liket bäras upp under den finska gudstjänsten ; var det åter någon ,,af den svenske eller främmande" ,  skulle förrättningen ske under de svenskes aftonsång 3). I en kunglig förordning af år 1 665 förbjödos begrafningar om söndagar för den otidighet, som därvid blef f öröfvad, men förbudet återtogs tre år senare med förbehåll "att så snart det ordinarie är ringt samman till aftonsången, skall efter en liten dröjning högst till halffjerdedels timme faras fort med ringningen för liket 
1) l< istläggning i närvaro af akademistaten omnämnas i kons. prot. 28 apr. 1692 och 9 maj 1694. År 1692 förmanades borgerskapet att upphöra med det missbruk, som inritat sig med kist lägg- och begrafningar i staden. Rådst prot. 25 juni 1692. 
2) Stiernman III: 282. 3) Lagus, Oirculärbref I: 66. 
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så att den kan ändas vid klockan tu slår, då ock liket under be, 
rörde ringning måste bäras upp 1). 

På begrafningsdagen skulle måttlighet iakttagas så i ett 
som annat hänseende. Angående sorgehusets smyckande möter 
man först i början af frihetstiden närmare •föreskrifter - såsom 
att endast ett rum fick klädas med svart o. s. v., men troligt 
är, att myndigheterna redan tidigare egnade uppmärksamhet äfven 
åt denna sak. I 1 664 års stadga förbjöds att i städerna före 
eller efter likets utfärd bjuda öl, vin eller brännvin. Endast när
maete fränder kunde i allmänhet inbjudas till sorgehuset, och en 
resolution af år 1 6 93 på adelns besvär uppräknade noga, huru 
långt · släktbegreppet därvid fick utsträckas ; saknades närmaste 
släktingar, kunde andra inbjudas ända till tolf par, hvilka efter 
aktens slut ägde att gå hem utan process. Men för öfrigt var 
det enhvar tillåtet att utanför huset ansluta sig till sorgetåget 
och på många orter ansågs detta t. o. m. såsom en medborgerlig 
plikt mot den hädangångne. 2). Vid processens ordnande skulle 
i allmänhet rang och värdighet tagas i betraktande 3). 

För att öka processionens ståt förekom det vid förnämligare 
begrafningar i Åbo såsom annorstädes att man genom afgifter 
till ämbetskassorna försäkrade sig om resp. handtvärksämbetens 
anslutning. Ovanligt var häller icke att skåda studenter och 
isynnerhet djäknar i tåget. När år 1 6 5 1  en ung son till lands
höfding Lorentz Creutz d. ä. begrofs, utfärdade landshöfdingen 
en trykt " invitation" till studenterne att ansluta sig till proces
sionen 4). Hurusom djäknarna plägade engageras att under af
sjungande af latinska sånger och psalmer "gå för liket", har i 
ett annat sammanhan g redan framstälts. Synbarligen plägade 
vid sädana tillfällen någon bland lärarene, främst naturligtvis 
director cantus, följa med sångarene och vid förmögnare likbe
gängelser synes hela lärarekåren varit tillstädes. Åfven präster-

1) Stiernman, Commerceförordn. III: 728. Jmfr. B93lter a. a. 
2) Så förmanade år 1649 magistraten i Nystad borgerskapet att följa de döde. när de uttördes, efter plägsed i andra städer och ,,gammalt kristligt sätt och ceremoniel". R. P. 23 apr. 1649. 
3) År 1662 anmärktes i consistorium academicum, att vid en likbegän gelse borgmästaren J esenhaus tagit plats framför prof. Miltopreus, h varför professorerna förmantes "taga sitt rum i akt efter constitutiones". Cons. Acad. prot. II: 362. 
6) Cons. A cad. prot. I: 495. 



ll'RÅN V A.GGA .N TILL GRAFVEN. skapet i staden kunde uppträda in corpore, stundom förstärkt med några landtpräster, och ovanligt var icke att skåda stiftets biskop · än såsom passiv deltagare än · såsom talare och förrättare . af jord.fästningen. Liksom djäknarna plägade, åtminstone vid seklets midt, desse honoratiores mottaga penningebelöningar för sin möda. Så upptager inventariet efter Anders Mattsson Tynnis efterlefverska ( 1 6 38) bl. a. följande reda utgifter för likfärden : åt biskopen, "när han följde opp liket" ,  en dukat och en silfverdaler, åt lektorerne Stodius och Orbergius en silfverdaler och 2 �-, åt lektorerna N eocleander och Alanus 1 svensk daler och 1 �- hvardera, åt kyrkovärden , kapellanen och 3 chorales 1 svensk dal er och 1 �- hvardera, biskopens kapellan 1 svensk daler, fem andra präster 1 a 2 �- och fyra kolleger 1 �. hvardera, till skolan för djäknarne 3 sv. daler och 1 �- m. m. Huru man genom talrika ringningar, lämpade efter den dödes stånd och de efterlefvandes förmögenhetsvilkor, plägade hedra den hädangångne, har tidigare med tillräcklig utförlighet omtalats. (Band Il: 94-95.) Ståtligast tillgick det naturligtvis vid adliga och militära likbegängelser, hvilka ganska ofta förekomma, enär det var mycket vanligt att medlemmar af landets adel och krigsbefäl funno sin sista hvilostad inom domkyrkans vigda murar. In på seklets midt var det vid sådana tillfällen bruk att processionen öppnades af beväpnade förridare och soldater, hvilka ledde sorgehästar samt buro den aflidnes baner och fanor. Detta bruk förbjöds genom 1 668 års förordning om adliga begrafningar, som dock tillät att vapenskölden, cachetten, järnhandskarna, sporrarna och svärdet fingo bäras ; likaledes medgafs ännu att anlita tvänne marskalkar f\Uer prestafver, af hvilka den ene gick för liket, den andre "för fruentimbret". Den afiidnes enka och närmaste kvinliga släktingar fingo ledas ; de öfriga skulle gå i par 1) .  I den mån omständigheterna medgåfvo det skulle den hädangångne, om han varit i krig, behedras med aflossande af kanonskott, hvilkas antal berodde på den dödes grad i lifvet. Praktiska skäl gjorde emellertid, att denna hedersbevisning tidtals måste inställas . Så anmälde Lorentz Creutz d. y. år 1 692 för konungen, att vid landshöfdingen Arvid Horns begrafning i domkyrkan föreskrifvet antal kanonskott icke kunde affyras, emedan alla kanonstycken, så när 
1) Stiernman III: 237, 729. 
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som på ett, transporterats från slottet till Sverige, hvarför Creutz 
anhöll, att några stycken måtte återsändas för att användas , ,vid 
förefallande händelser af tacksägelser öfver victorier samt vid 
meriterade mäns begrafningar". Den hushållsaktiga konungen, 
som t,og vara på alt, lofvade tänka på saken , men förordnade, 
att äfven det ena ännu kvarliggande ,,metallstycket" skulle öfver
sändas till Stockholm 1). 

Närmare upplysningar om dylika förnämliga likbegängelser, 
hvilka helt naturligt satte en god del af stadens borgerskap i 
rörelse, äga vi numera endast från den dag � se er 
1 640),1 då Gustaf II Adolfs namnkunni e .,snöplog", fältmarskal
ken Åke 'Pott. fördes tj]l .sitt bviJoruw i ett af domkyrkans kor. 
Enligt en gammal, , ,trovärdig" skildring, publicerad i Åbo Tid
ningar 1 7 7 1 ,  bestod likprocessen af följande deltagare : 

Majoren Erasmus med sitt kompani kaTalleri. 
Ryttm. Johan Hindersson med sitt kompani. 
Ryttm. Johan Christopherson med sitt kompani. 
Ryttm. David Sigfridsson med sitt kompani. 
Djäknarne . 
Studenterna. 
Prästerne 52 .  
Professores. 
Episcopus Isaacus Rothovius. 
Marskalken Melchior von Falkenberg .ridande. 
En häst, med svart taft öfverklädd, med två vapen , ett på 

hvar sida. 
Hufvudbaneret buret af Jöran Boye. 
Thure Clemetsson med fältköriss bar värjan. 
Georgius Mascovius och Olof Andersson på hvar sin sida 

om liket, bärande fäderne- och mödernevapnen. 
Liket, buret af 1 6  adelsmän utur slottet öfver torget i 

kyrkan. 
Kronones förnämligare tjänare till succurs på vägen. 
Tjänare. 
Studenter 32 .  
Unge köpmän 1 6. 
Professorer och assessorer. 

1) Riksreg. 26 dec. 1692. 
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Erik Thomasson med sorgefanan . 
. . Sorgehästen med svart kläde öfverdragen och hvitt atlask-
kors uppä. · 

Förnämste af adeln 20. 
Förnämste kronones bf'tjänte. 
Borgmästare och råd. 
Meniga borgerskapet. 
Kapten Gottfr. Rosskamp med ett kompani infanteri (bor-

gargarde). 
Kapten Ht3rman Stamer med ett kompani. 
Kapten Peter Såger med ett kompanL 
Kapten J oacbim Thim med ett kompani. 
Grefve Per Brahe, förd uti en ryssbår, med 4 lakejer och 

2 kuskar, som redo på hästarna, iklädda sida kjortlar. 
Fruntimmer i åtta vagnar. 
Borgerskapets hustrur. 

Innan liket fördes ut från Åbo slott afsjöngs, berättar rela
tionen vidare, i kungssalen en psalm och hofpredikanten Nils 
Martini höll en s. k. utfärdspredikan eller, som den äfven kallades, 
huspredikan. Att en sådan akt icke var ovanlig, särskildt på 
landsbygden och i adliga hus, framgår af de till tryck befordrade 
predikningar af denna art, som bevarat sig till vår tid, men i 
regeln torde ceremonin inskränkt sig till någon psalm och till 
en kort bön, förrättad af prästen. H. o. h. afskaffade blefvo ut
färdspredikningarna väl först genom K. 0. 1 686, som förbjöd 
prästerna att resa till sorgehuset för att utsjunga liken och där
städes förrätta predikan 1). 

Sedan likprocessionen genom stora ingången inkommit på 
kyrkans område, hade det ännu i slutet af det sextonde seklet 
sannolikt förekommit att liket bars omkring i kyrkan, innan det 
nedsattes i grafven , men denna s. k. ,,omgång" förbjöds år 1593  
och hörde säkerligen ätminstone från Rothovii tid till de  a:flagda 
katolska ceremonierna. Skulle liket jordas på kyrkogården, måste 
det enligt Rothovii konstitutionen af år 1633 genast nedläggas 
i grafven, utan att föras i kyrkan, såsom bruket varit 2). Be
grofs det inne i kyrkan , kunde det först ställas på stora gången 

1) K. 0. 1686 kap. XVI II � 5, Ba3lter s. 799-800. 
1) Lagus, Circulärbref I: 72. 
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midt emot predikstolen, där det tilläts att stå medan predikan 
pågick. Vid adliga begrafningar eller när den döde på grund 
af förmögenhet eller andra omständigheter intagit en mera fram
stående plats i samhället, plägade man under seklets senare hälft 
bekläda predikstolen, altaret samt några af de främsta bänkra
derna med svart, hvarjämte mot extra afgift endel ljuskronor 
tändes. Ånnu på 1 630-talet omnämnas användandet af pellet, 
men senare talas därom intet. Vanligen kastades ett eller par 
af kyrkans hårkläden öfver båren och kistan. Hurusom alla 
dessa gracer hvilka tillika angåfvo den aflidnes samhällsställning, 
inbragte domkyrkans klena kassa välbehöfliga bidrag, känna vi 
ur det föregående. 

Ceremonierna vid jordfästningen voro i hufvudsak desamma 
som bevarat sig intill våra tider. En och annan bön och psalm 
har visserligen förändrats eller uteslutits · ur handboken, men den 
allmänna karaktären är densamma 1). Tillhörde den afl.idne en 
främmande trosbekännelse, uteslötos större eller mindre delar af 
ceremonielet. Så finner man domkapitlet i Åbo å.r 1 635 de
kretera att en i staden afl.iden holländare skulle begrafvas i kyr
kan vid säjaren med klockringning men "utan någre ceremonier" , 
och år 164 7 förklarade dr. Kristina i resolution på prästerskapets 
besvär att främmande trosbekännare icke skulle "bevisR.s någon 
stor ära i deras jordefärder" . Kyrkoordningen af 1686 medgaf 
dem kyrkogård och lägerstad, men ingen skola, sång eller lik
predikan 2). 

Till sedvänjor och bruk, som hänförde sig till jordfästningen, 
hörde .naturligtvis att undfägna de inbjudna begrafningsgästerna 
och måhända andra, hvilka deltagit i "processen" ,  med mat och 
dryck. Huru allmänt bruket var i Åbo, kunna vi icke afgöra, 
men att det var gängse i riket, framgår af de varningar, som i 
tidigare citerade öfverfl.ödsförordningar riktades mot "panqueter 
och gästabud samt mattillredningar" efter de afl.idne. På 
landsbygden var större frikostighet medgifven, men i städerna 
fingo till måltid i sorgehuset endast de inbjudas, hvilka hörde 
till huset eller hvilka behöfdes för att "sköta och hugsvala" de 
sörjande. I stället för att öda penningar på svalg och drycken
skap borde man ihågkomma de fattige samt kyrkor, skolor och 

1 ) Jmfr. band Il: 94. 
2) Åbo Tidningar 1792 N:o 12 ;  Stiernman, Riksd. beslut Il: 1 103. 
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hospital med någon gåf va, ty sålunda egnade man den hädan
gångne det bästa . efterm.äle samt utgaf ett lån som en gång 
skulle i riklig måtto återgäldas ·1). 

. . 

Ett annat och i människornas ögon säkerligen ännu var
aktigare eftermäle än gåfvan ti ll de fattige utgjorde emellertid 
den likpredikan eller kristliga liksermon, som predikanten enligt 
"en gammal berömmelig plägsed och ett lofvärdigt bruk" borde 
egna den afiidne vid jordfästningen. När blott de ekonomiska 
förhållandena medgåfvo det, blefvo dessa predikningar efteråt be
fordrade till tryck, och jämte dem de sorgekväden , hvilka enligt 
tidens bruk blifvit diktade den hädangångne till heder och de 
sörjande tiil tröst. Till en början torde man åtnöjt sig med att 
trycka hvad som värkligen blifvit utsagdt vid grafvens rand, 
men när predikningarna svälla ut till inemot hundra sidor och 
någon gång ännu mera och då de åtföljas af ett flertal versifie
rade hyllningar, måste man antaga, att mycket tillkommit under 
tryckningen. Ofver synnerligen notabla personer tryktes dess
utom liktal, som höllos på andra orter dem till hugsvalelse, 
hvilka icke kunde närvara vid jordfästningen. Så äga vi ännu 
fyra l iksermoner öfver biskop Johannes Gezelius d. ä., af hvilka 
tvänne - den ena på svenska, den andra på finska - höllos i 
Åbo domkyrka, en i Pargas, där den aflidne varit kyrkoherde, 
samt en, ett latinskt minnestal, hållet af rector magnificus vid 
en minnesfest i akademin. Om den i domkyrkan hållna svenska 
predikan säges, att den framsades af prof. Jak. Flachsenius vid 
biskopens "kristelige jordefärd och begrafningsakt, som med ve
derbörlige sollennitet uti en ganska stor och berömmelig samman
komst af allehanda stånd skedde i Åbo domkyrka." midsommar
dagen 1 690. Den finska sermonen hölls samma dag, om under 

1) Stiernman, Commeroeförordn. Il: 394, III: 240, �69, 283. - Om utgif� 
terna för en begrafning upplyser följande i Viborgs stads d�mbok för år 
1648 in�ående räkning öfver hvad Daniel Wullffs lik kostat i Abo : l tunna 
öl till vakufolket dal. 1 1 :  -, likkista med målning 10: -, svepklädet 18: lö, 
lik tvättningen och bevakningen I :  1 6, klockorna 15: -, lägerstället 30; -. 
likstoJ 3: 24, 5 korpräster 12: 16, :främmande präster 3: -, för skolan 6: -, 
rector scholre 3: 24, conrector 2: 16, likpredikan 1 1 : 8, klockaren 1: -, bår kläde 
-: 24, dödg1·äfvaren 3: -. klockringareöl 3: 16, de fattige 1: 16, summa daler 
133: 1 6. För jämförelses skull meddelas domkyrkoekonomens ,,extract af be
kostning på en hederlig jordafärd här i Viborg", hvilket utvisar att de no1·
mala utgifterna därstädes hetydligt understego dem i Åbo. 
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jordfästningsceremonin eller möjligen i sammanhang med guds
tjänsten, må lämnas oafgjordt ; den är såtillvida märklig som den , 
förutom tvänne latinska sorgekväden, innehåller en vidlyftig på 
finsk runometer affattad skildring af den hädangångnes lif och 
gärning. 

Granska vi närmare dessa tidens likpredikningar, finna vi 
att de vanligen bestodo dels af en utläggning öfver något and
ligt tema, i regeln ett skriftenes språk, dels af personalia öfver 
den aflidna. Den förra delen var vanligen affattad i den syste
matiska ordning med prreparatio, exordium, doctrinalia m. m., 
som utmärkte tidens predikokonst ; den senare delen upptog de 
viktigaste data ur den dödes lefnad samt uppehöll sig med för
kärlek vid de sista stunderna. Gemenligen gingo de i den höga, 
patetiska stilen samt skildrade ofta i braskande ordalag den af
lidnes förtjänster och gudsfruktan utan antydan om skröpligheter, 
som förekommit. Och hvad predikanten möjligen underlät att 
framsäga i sin nekrolog, det explicerades i äreminnets poetiska 
del. I denna, som var affattad dels på landsens språk, dels på 
klassiska idiom, växlade högstämda loford med uppstyltade bil
der i tidens maner samt liknelser ur den bibliska historien och 
den antika mytologin . Så sjöng magister Daniel Achrelius i ett 
kväde öfver den store teologen Enevald Svenonius : 

I hafven mist en man , den alla billigt ära, 
En Atlas, som med kraft kunn' på sin skuldror bära 
En mer än farlig tyngd, religionen svår, 
Som uppå Herrans ord allena upprätt står. 

Enär jag tänker på den gubben mer än stora. 
Och alt hvad han har lärt, då vill jag ock förlora 
Den ganska världens ståt : tre ord utaf hans röst 
Mer än alt persiskt guld gaf våra själar tröst. 

Till likpredikan öfver äreborna, gudfruktiga och dygderika 
matronan Maria Lorentzdotter Gerte, Harman Thorwösts hustru, 
ansluta sig sorgekväden af fem personer. Biskopinnan Gertrud 
Gezelias (f. Gudheim, t 1682) frånfälJe manade elfva sörjande 
skalder att stränga sina lyror och bland dem kapellanen Andreas 
Hasselqvist, som egnade den aflidna bl. a. följande loford : 
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En Hanna from, gudfruktig, 
En Abigail trogen, 
En Judith vis och tuktig, 
En Sara snäll, redbogen,1 
En Tahea försiktig, 
Med rätta vi Dig kalla, 
Som var af dygd uppriktig, 
Högtsaknad af oss alla. 

Det må med skäl sägas om dessa och andra loftal, att de, 
bedömda cum grano salis, kunde ha sitt berättigande, då de 
gälde fullvuxna personer och därtill personer, som lämnade efter 
sig minnet af betydande lifsgärningar. Men de gränsade till det 
löjliga, då de, såsom nu och då hände, egnades o betyd ande per
soner och särskildt barn, hvilka dött i sin spädaste ålder. Vi 
äga ännu en finskspråkig predikan, hållen i Räntämäki kyrka 
af Nicolaus Hammar öfver en son till biskop Gezelius, som 
a:fled i en ålder af 12 dagar, men hvars lefnad gaf predikanten 
stoff till en biografi på 2 sidor. Med anledning af en annan 
sons frånfälle, likaledes vid unga år, tryktes en diktsamling, 
"Voces Querulm" ,  upptagand6 sorgekväden på svenska och latin 
af 5 personer. Märkligast i sitt slag var kanhända det efter
mäle, som egnades Gezelii vid 3 års ålder aflidne dotterson Carl 
Mauritz von Molsdorff, begrafven i domkyrkan år 1 669 , ,med 
kristelig, folkrik och ansenlig process". Det inledes med en lång 
predikan af ingen ringare person än professor theologim primarius 
Enevald Svenonius samt åtföljes af en flera sidor läng lefnads
teckning, hvari predikanten visserligen erkänner svärigheten att 
yttra sig om ett så kort lefnadslopp, men dock får tillfälle att 
framdraga några ,,episoder" ur den aflidne gossens lif, hans son
liga lydnad, hans ljufliga tal samt hans ,,öfvermåttan sköna, 
täcka, ljufliga och angenäma fägring och beprydelige later". Till 
liksermonen ansluta sig ett latinskt tal, hållet af rector magni
ficus Petrus Bergius, tre latinska och tvä svenska poem samt ett 
latinskt ,,epitaphium". Ett af poemen utgöres af en af Gabriel 
Procopmus författad ,,klageröst öfver dödsens grymhet", hvari 
skalden uttalar sin sorg öfver att döden, som ,,raskar med sin 
blacka häst" och skonar hvarken man eller kvinna, nu riktat 
sina pilar 
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Uppå en pilt, fager och gohr, 
hvars dygder jag beskrif' ej tor 
för undran stor ! 
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Längre kunde pieteten för de dödas mmne och de efterlef
vandes sorg näppeligen drifvas. 

* 

I sammanhang med de jordfästningar, hvilka förekommo i 
Åbo stad och inom domkyrkans helgade område, må till slut, 
enligt skildringar i rådstugurättens och konsistoriernas protokoll, de 
sorgebevisningar nämnas, hvilka egnades rikets monark eller 
annan medlem af den kungliga familjen .  I öfverensstämmelse 
med gammal sedvänja och på grund af öfverhetliga befallningar 
tillkom det nämligen såväl kommuner som enskilda personer att 
lägga i dagen sin sorg genom hvarjehanda utvärtes tecken : ge
nom klockringning och kanonskott, genom anläggande af sorg
drägt samt genom inställande af offentliga och enskilda nöjen 
under en längre eller kortare tid. 

I maj 1 638 publicerades med anledning af sorgen efter 
konung Gustaf II Adolf på rådhuset i Åbo ett mandat, "lydande 
om högfärd, snörade kjortlar och kläder, store och högfärdige kro
nor, som nu afläggas skola, synnerligen denna sorgetiden" .  Ett år 
senare, då tiden för konungens högtidliga likbegängelse i Riddar
holmskyrkan stundade, samtykte magistraten och borgerskapet i 
Åbo till en daglig själaringning, som dock af hänsyn till kloc
korna icke skulle pågå mer än en half timme i sender. 

När domkapitlet i mars 1 660 erhöll underrättelse om ko
nung Carl X Gustafs plötsliga frånfälle, förordnade det genast om 
da.glig ringning - som efter öfverenskommelse med magistraten 
skulle ombesörjas af ringarene för 6 öre k. m. i t.immen, enär 
borgarene voro ovana därvid - samt bestämde att orgelmusiken 
skulle afstanna, att vjgningarna skulle ske i hemmen, att intet 
spel fick förekomma hos enskilda samt att man skulle i kyrkan 
sjunga : nAck vi syndare arme". Någon tid därefter utfärdade 
landshöfding v. d. Linde ett påbud om sqrgen, som föredrogs för 
borgerskapet och ålade detsamma att icke blott i hjärtat utan 
"också utvärtes med klädedrägt och annat comportement" låta 
påskina sin sorg. Enligt rädstuguprotokollet för den 18 juli 
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innehöll påbudet följande förhållniugsordres, hvilka uppgåfvos ha blifvit iakttagna trettio år tidigare, efter Gustaf II Adolfs död : 
1 :o) Alla borgare och andra. innebyggare med någon förmögenhet skulle jämte hustrur och döttrar gå svartklädda, männen med flor om hatten, hustrurna med svarta utterskinns mössor och döttrarna med täckt hufvud ; sidentygskläder skulle ingen tillåtas att bära hvarken på bröllop, samkväm eller högtidsdagar, utan endast ,,turks grofgrön, sarge, slätt saijan och annat sådant" .  2 :o) På bröllop skulle brud och brudgum vara svartklädda och ingen borgarehustru eller dotter komma med guldked, armband eller ,,perlladh" ,  utan skulle döttrarna ha svarta band och hustrurna ofvanbe:te mössor. 3 :o) På bröliop skulle hvarken spel eller dans förekomma och skulle middagen afslutas så tidigt att gästerna kunde lämna bröllopssalen senast kl. 8 på kvällen. Tillställare af bröllop, som felade häremot, skulle böta 50 dal. s. m. 4:o) Icke häller på andra samkväm eller på källare och krogar skulle spel eller musik tillåtas. Hände sig att någon lät sig nattetid med spel och ropande på gatan höra, skulle han utan anseende till personen fasttagas och bötfällas till 5 d. s. m. 5:o) På det alt otidigt fylleri, hvarutaf sådana nattegångar med skrikande och ropande samt mycket mera förorsakades, måtte behörigen förekommas och afskaffas, skulle hvarken källaresvermer eller krögare understå sig att hålla någon utskänkning efter kl. 9 e. m. För brott häremot skulle källaresvenner straff as med 4 till 1 2  dal. s. m. böter ooh krögare med 2-6 dal. böter och förlust af krögarefriheten . Böterna skulle tillfalla de fattige och hospitalet. 6:o) I kyrkan skulle ob erveras att predik tolen med kransen och altaret svartkläddes och att altarta:flan blef ,,igensluten".  7 :o) H varken orgelspel eller annan musik skulle varda i kyrkan tillåten. 8:o) Ingen brud fick vigas i kyrkan, utan endast hemma i huset, och när barn kristnade , skulle det ske utan stor process. 
Efter Carl XI:s drottnings, den blida Ulrika Eleonoras död i juli 1 693 anlände genom l andshöfdingen till borgerskapet befallning att alla efter råd och lägenhet skulle kläda sig i svart, hvarförutom landshöfdingen påbjöd, att all musik i kyrkan och �m�kilda samkväm skulle upphöra samt att predikstolen skulle 
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beklädas med svart. Borgerskapet öfverenskom dessutom att i 
tur och ordning deltaga i klockringningen . I consistorium aca
demicum beslöt man vid första underrättelsen om dödsfallet att 
köpa ett svart klädesbordtäcke samt att i afseende å kläde
drägten ställa sig till efterrättelse ett i Stockholm med anled
niug af sorgen utfärdadt påbud att prästerskapet skulle hafva 
,,crepuns uppslag på sina kappor" , men ,,andra politiska" skulle 
bära ,,öfverdragne hattar och värjor".  Något senare, i november, 
kom man öfverens om att :fira likbegängelsen med akademiska sorge
fester. Angående dessa stadgades, att de skulle firas med latinska 
parentationer öfver drottningen, främst af poeseos, eloqventie och 
juris profossorerne på olika dagar samt efter dem af andra profes
sorer i den mån terminen ännu medgaf det ; på begrafningsdagen , 
då gudstjänst hölls i domkyrkan, skulle professorerne, iförda långa 
svarta kappor, tåga i procession från det sorgbesmyckade akademi
huset till kyrkan, hvarest deras stolar skulle beklädas med svart 
boy, och för att processionen måtte blifva ,,ansenligare" skulle man 
adjungera alla magistrar och studenter jämte prästerskapet i staden. 

Den sista kungssorgen ikläddes i hufvudsak samma utvärtes 
former som de föregående. Några dagar efter Carl XI:s död ut
färdades af förmyndareregeringen den 6 april 1 697 ett påbud att 
alla personer af adligt, prästerligt och borgerligt stånd skulle 
anlägga sorgdrägt, svart boy med öfverdragna hattar och värjor, 
att ringning skulle förrättas dagligen kl . 1 2-1 p. d., att kyrko
musiken skulle inställas samt predikstol och altare, särskildt i 
stadskyrkor, öfverklädas med svart. Först tvänne år senare före
drogs på rådhuset i Åbo kunglig skrifv<='lse om sorgens afl.äggande. 

Sålunda sörjde Åbo stads innevånare i utvärtes måtto ,,med 
klädedrägt och annat comportement" sina stora konungar och 
framfarna. drottningar. 
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TIONDE AFDELNINGEN. 

STORA OFREDEN. 





I. 

Institutionerna. planen för detta arbete, sådan densamma tedde sig i begynnelsen , ingick en framställning af den materiella och andliga odlingen i Åbo stad från ingången af det sjut-- • I tonde seklet och särskildt från Gustaf Il Adolfs rege-ringstid intill följande sekelskifte. Det syntes mig riktigast att. låta skildringen stanna vid denna tidpunkt för att sedermera vid en framtida forskning låta undersökningen beröra de tvänne första decennierna af följande sekel, det stora nordiska krigets år, såsom en period för sig. Om ock den kulturella utvecklingen i det hela taget icke afbröts genom krigets första skeden och det kommunala Iifvet fortskred i de gamla häfdvunna formerna, syntes en sådan anordning dock motiverad af näringslifvets fortgående förfall och krigstungans gradvisa tillväxt, af de ständigt tilltagande farhågorna för stridens utgång och sist af den allmänna flykten med den därpå följande upplösningen af alla lagliga förhållanden. Denna ursprungliga plan för arbetet har emellertid under forskningens fortgång dt'lvis  fått vika för hänsynen såväl till utvecklingens som till framställningens kontinuitet. Redan i de afdelningar, som behandlat det ekonomiska samfundslifvet, handeln och särskildt handtvärkerierna, ha uppgifter från det adertonde seklets början till största del blifvit tillgodogjorda och i de följande afdelningarna om kyrkliga och bildningsförhållanden har undersökningen utan hänsyn till sekelskiftet och kriget fortgått intill den ryska ockupationen 1 7 1 3 . Den inre utvecklingens - förvaltningens, rättskipningens och näringslagstiftningens jämte den andliga kulturens - allmänna tillstånd under det stora 
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krigets fortgång har sålunda redan i det föregående blifvit till 
större eller mindre del angifvet, hvaremot de förhållanden, hvilka 
· saminanhärigde med kriget och erhöllo genom detsamma sin prä
gel, äfvensom de hårda pröfningar, hvilka föregingo den stora 
:flykten ,  lämnats oberörda. 

Dessa antecipationer påkalla ytterligare en förändring af 
arbetsplanen. Det torde numera böra anses följdriktigast och 
bäst förenligt med ämnets öfverskådlighet att redan i detta sam
manhang meddela en skildring af det stora nordiskf.t. krigets tid, 
visserligen behandlad som ett skede för sig, men på samma gång 
såsom en afslutning på det tidehvarf vi genomgått och en öfver
gång till den period, som följde på krigets hårda skiften. 

Efter en öfversiktlig framställning af det kommunala lifvets 
gestaltning på tidigare berörda områden - hvarvid vissa sidor 
af utvecklingen till undvikande af upprepningar endast :flyktigt 
behöfva antydas - öfvergå vi då först till de förhållr nden och 
hij.ndelser, hvilka särskildt trykte sin prägel på staden och dess 
borgerskap under krigets fortgång intill det ödesdigra året 1 7 1 3. 
Därefter skola vi, i den mån det numera låter sig göra, teckna 
det allmänna tillståndet såväl bland de i staden kvarblifne som 
bland :flyktingarne under de bedröfvelsens år, hvilka långsamt 
hvälfde sig fram intill fredens slutliga återställande. För känne
domen af det förra tidsrummet, hvari året 1 7 1 0 bildar ett mär
kesår, äga vi, förutom andra handlingar af intresse, en hufvud
källa i de protokoll den kommunala styrelsen, borgmästare och 
råd, lämnat efter sig 1). Dessa utgöra s. a. s. den krönikebok, 
i hvilken stadens fäder låtit uppteckna dagens och årets väx
lande händelser, de bekymmer och farhågor, som fylde sinnena, 
samt de pröfninga.r och försakelser, hvilka småningom förberedde 
den stora katastrofen. För den senare afdelningen däremot stå 
numera endast spridda uppgifter att tillgå, strödda upplysningar 
i källor af mindre omfång, h vilka af en tillfällighet räddats un
dan förgängelsen eller blifvit tillgängliga. för forskningen och 

1) Härvid ha rå.dstugurättens egna, i magistratsarkivet i Åbo förvarade 
protokoll blifvit begagnade, enär de till hofrätterna insända domböckerna 
(i statsarkivet) endast i undantagsfall omnämna åtgärder af administrativ 
art. Öfriga otrykta källor äro : kämnärrättsprotokoll, kronans lands- och ve
rifikations böcker, stadens acta och besvär, Nierohts kopiebok 1 7 1 0- -1712, alla 
förvarade i statsarki vet, samt consistorii academici p1·otokoll, registratur m. 
m. i univ. biblioteket och Liber scholre aboensis i Åbo sv. lycei bibliotek. 
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därför i många delar gifva åt framställningen prägeln af godtycke och ofullständighet 1). 
* 

Slutet af det sjuttonde seklet fördystrades, såsom vi känna, af de skuggor missväxterna under hela 1 690-talet och särskildt åren 1 695- 1_697  kastade öfver land och folk. Främst var det landsbygden, som led under dem, men olyckorna skonade ingalunda städernas befolkning och, såsom vi i det föregående sett, hade deras värkningar visat sig på ett mycket pregnant sätt äfven i Finlands hufvudstad. Mortaliteten hade antagit förut okända dimensioner och om bland de döde, dem domkyrkolängderna uppräkna, äfven förekommo skaror af tiggare från landsbygden, hvilkas namn man icke ens gjorde sig mödan att efterspana, hade dock döden gjort rika skördar äfven bland stadens egna innebyggare. Handeln hade i betydlig grad aftagit, sjöfarten låg under och inom alla borgerliga yrken klagade man högljudt öfver tidens vedermödor. Vid akademin och i trivialskolan sökte lärarene . att knoga sig fram med knapt inflytande räntor, medan studenter och djäknar vunno nya r�kord i försakelsens konst. Under sådana förhållanden var det som Carl XI gjorde sin sista färd till Riddarholmskyrkan och Carl XII tog arf efter sin enväldige fader. Huru högt man än skattade den aflidne konungens lifsgärning, hälsade man dock med tillfredsställelse den unge efterföljarens trontillträde. Med honom hoppades man att en ny tid skulle randas, då Herrens välsignelse åter utgöts öfver land  och folk och då välståndet återvände under fredens skyddande hägn. Så förhoppades man i hela riket och så målade man för sig framtiden i Åbo. I de riksdagsbesvär, som i slutet af år 1 697  framlämnades af stadens representanter, tolkade borgmästare och råd i sirliga ord de förväntningar, som stäldes på den unge 
1) Källorna för denna tid utgöras af:  Åbo stads acta och besvär (Sv. 

riksark.), ryska kammarkontorets handlingar ang. det finska generalguver
nementet för åren 1717-1 721 och pastor Simon Sadenii domkyrkoräkenskaper 
för 1714-21  (i f. statsark.), Liber scholre aboensis samt Åbo stads rådst. pro
tokoll för de förRta åren af frihetstiden (Åbo rådst. arkiv). 
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monarken. Man gladde sig, hette det, däråt att den hädan
gångne konungen, hvars död måste anses såsom ,,ett svårt, men 
välförtjänt syndastraff" för hela riket, lämnat· efter sig ;,sin like . 
uti gudfruktighet, nåd och rättvisa". Och man önskade att den 
gudomliga allmakten ville till undersåtarenes försvar och hugnad 
i många år uppehålla den nådiga monarken 8amt skänka honom 
,,ett roligt, frid- och segersamt regemente". 

Vi känna ur historien , i huru ringa grad de glada förhopp
ningarna blefvo en värklighet. Tvänne år hade_ knapt förgått 
efter kröningsriksdagen , innan det roliga och fridsamma rege
mentet hade efterträdts af ett örligstillstånd, som till en början 
tyktes blifva segersamt nog, men som ändades med den politiska 
storhetens undergång och Finlands totala ruin. 

Slag på slag anlände under året 1 700 underrättelser om 
grannstaternas fredsbrott och de första operationerna på krigs
teatern. Med dem följde korta påbud om försvarsanstalternas 
stärkande, om gamla skyldigheters fullgörande och nya plikters 
påtagande. I april anlände ordres att anställa värfningar i sta
den, särskildt bland den lösa befolkningen, som förbjöds att af
vika orten. Senare på våren och sommaren gjordes hos borger
skapet förfrågningar om leveranser och förstr�ckningar till kronan 
för fyllande af armens många behof. I september kom befall
ning till magistraten att låta fängsla  alla i staden befintliga 
ryssar samt att taga deras varor i beslag. Vidare följde tillsä
gelser om förrymda och ,,förlofvade" soldaters fasttagande samt 
om afskedade officerares anställande vid armen, om besättande af 
lediga officersplatser vid borgarvakten sttmt om vakttjänst i sta
den. och vid slottet ,,sä länge denna :fi.en tliga tiden påstår". Till 
den studerande ungdomen riktades ett allmänt upprop att anmäla 
sig till officerscharger vid fördubblingsmanskapet och consistorium 
academicum UJ)pmanades att anteckna och för landshöfdingen 
uppgifva dem bland studenterna, hvilka ansågos mindre skickliga 
till studier, men desto mer egnade till tapper tjänst vid drago
nerna o. s. v. 1) 

Det var de första förebuden til l  den storm, som var i antå
gande. De mottogos till en början utan synnerlig oro. Väl 
kräfde kriget stora uppoffringar såväl af de enskilda som af kom
munen ; en och annan gång lät man sig t. o. m. allarmeras af 

1) Rådst. prot.; Oons. acad. prot. nov . 1700. 
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falska rykten om fiendens annalkande, men men man lefde under 
ett krigiskt tidehvarf, som skådat hårda strider, och man satte 
sin lit till den unge konungen och hans tappra arme, hvilkas 
bragder flögo på ryktets vingar utöfver hela Europa och hvilka 
snart nog skulle till stridernas lagrar foga fredens palmer. Tätt 
efter hvarandra följde bulletinerna om H. K. M:ts ,,glorieuse 

· företaganden" än emot " den trolöse fienden, czaren af Moscou" ,  än 
emot konung Augusts saxiska och littauiska trupper. Först kommo 
tidender om ,,den härliga och dråpeliga segern" vid N arva, som 
firades öfver hela riket med en allmän lof- och tacksägelsedag 
den 6 februari 1 70 1 .  Så följde ,,utförliga relationer" och ,,sann
färdiga berättelser" om öfvergången öfver Di.ina, om Mitaus in
tagande, om Thorns kapitulation och andra framgångar, hvilka 
likaledes celebrerades ,,med tillbörlig devotion och festivitet". 
På sommaren 1 702 firades konungens födelsedag och vunna seg
rar med en ståtlig akademisk fest, vid h vilken professor Torsten 
Rudeen i högstämda värser hyllade den svenske Mars, men icke 
häller underlät att uttala sin och allas längtan efter den gyllene 
freden, ,,som mer än tusend segrar är" .  I början af år 1 706 er
höll man en resume öfver de två föregående årens vapenbragder 
och i april 1 707 hade man glädjen att med en allmän tack
sägelsefest celebrera den efter så lysande framgångar vunna här
liga freden med kurfursten af Saxen 1). 

Sådana segerbudskap måste naturligtvis - så länge de fort
foro - hålla sinnena vid humör samt nedtysta de jobsposter, 
hvilka äfven begynte inlöpa. Situationen föreföll desto mer lug
nande som det kommunala lifvet i det hela taget syntes gå sin 
lugna gång utan afbrott och störingar. De kommunala institutio
nerna, de världsliga såväl som de kyrkliga, funktionerade efter 
samma normer och i samma former som före krigets utbrott. 
Näringarna arbetade visserligen under tryck, men det hade de 
gjort förut och det fans t. o. m. dem, hvilka genom de ständiga 
leveranserna till kronan kunde glädja sig åt en lifligare varu
omsättning än någonsin tillförene. Befolkningens numerär visade 
icke häller några oroande symptom. - Och dock undergräfdes 
grunden så småningom genom de städse fortgående utlagor och 
personliga besvär kriget fordrade samt genom den förlamande 

1) R. P. 29 aug. 1701, rn mars 1706, 9 mars 1707 m. m.; officiella kun
görelser. 
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invärkan all större kommersiel företagsamhet måste röna af 
ofredstillståndet. Armod och brist utbredde sig år efter år ibland 
de djupaste folklagren, spred sig från dessa till handtvärkare 
och småborgare och klappade slutligen på de förmögnare köp
männens dörrar - under det att farhågorna för :fiendens annal
kande gång efter annan döko upp och hvarje gång med förnyad 
styrka. 

Men - såsom redan blifvit sagdt - innan vi öfvergå till 
krigets värkningar, låtom oss först betrakta stadens administra
tiva, rättsliga, ekonomiska och sociala förhållanden sådana dessa 
gestaltade sig mer eller mindre oberoende af krigets växlande 
skiften. 

Främst taga vi Btadens styrelse i särskådande. 
I spetsen för denna stod, sedan Lorentz Creutz år 1 698 

aflidit, landshöfdingen Jakob Bure, en lagkunnig och, såsom det 
synes, något sträf herre, hvilken innehade ämbetet intill hösten 
1 709, då han transporterades såsom landshöfding till Stora Kop
parbärgs län (t 1 709). På grund af andra uppdrag frånvarande 
från orten, företräddes han från augusti 1 706 till februari 1 706 
af vicelandshöfdingen Johan Stiernstedt, äfven denne en i lag
ski pning och administrativa värf bevandrad man , hvilken dess
utom genom studier vid Åbo akademi och tjänstgöring i hofrät
ten samt senast såsom lagman i Sydfinne lagsaga förvärfvat sig 
kännedom om de lokala förhållandena i staden och på lands
bygden 1). Efter Bures afgång tillträddes landshöfdingeämbetet 
af friherre J ustns von Palmen berg, en lifländare, hvilken tidigare 
innehaft juridiska och administrativa uppdrag i Riga samt i ett 
antal år fungerat såsom vicepresident i Dorpats hofrätt 2). Han 
kvarstod på platsen intill den stora flykten 1 7 1 3 , men främ
mande för landsortens förhållandan som hau var, dessutom gammal 
och sjuklig, kom han att taga en mindre värksam del i länets 

1) Hette före sin nobilisation Thesletf; var född i Viborg, blef student 
1661 , ingick 1670 i hofrätten, utnämdes 1676 till vice häradshöfding i Piikkis 
domsaga, 1680 till häradshöfding i östra Finland, 1694 till landssekreterare 
och 1699 till borgmästare i Narva, 1703 till lagman i Sydfinne lagsaga, 1714 
till landshöfding i Öster botten, 1721 till landsh. i Åbo o. Björneborgs län ; 
t 1722 i Åbo. 

2) Hette förut Reisenwinckel ; var född i Riga, där han tjänstgjorde 
såsom stadssekreterare, rådsförvandt m. m., blef 1690 landrichter och 1698 v. 
president, användes 1704-1705 vid diplomatiska underhandlingar med re
publiken Polen ; t 1714 under flykten i Sverige. 



LANDSHÖFDINGAR. 469 förvaltning, som från slutet af år 1 706 intill hösten 1709 handhades af lagmannen i Karelens lagsaga, sedermera vicepresidenten i Åbo hofrätt Lars Brommenstedt (t 1 723) samt från sommaren 1 7 1 1  inpå början af följande år af den redan nämde Stiernstedt. I betydligt högre grad än under vanliga förhållanden kommo dessa kronans befallningshaf vande i beröring med de kommunala myndigheterna och borgerskapet. Det långvariga ofredstillståndet och de ständiga krigsbehofven vållade, att de oafbrutet upptogos af omsorgen att till sista penningen uttaga kronans rätt eller att förmå borgerskapet till frivilliga uppoffringar, hvilka stodo i samband med rikets allmänna  eller stadens enskilda försvar. Deras skrifvelser och maningsbref, mandater och remisser hörde till de vanligast återkommande ämnena på magistratens föredragningslista och kanhända oftare än någon bland deras föregångare plägade de i egen person framträda på rådhuset för att samtala med magistrat och menighet om tidens vedermödor eller för att sätta bättre fart i taxerings- och uppbördsvärket. Mycket ofta förekom deras uppträdande vid sådana tillfällen hårdt och känslolöst, befallande och fordringsfullt. Gång efter annan tillbakavisades borgerskapets klagomål och ansökningar om lättnader i krigstungan, medan de kraf, som å landshöfdingens sida uppstäldes, aldrig ville taga en ända. Och medgifvas måste, att de å borgerskapets sida anförda skälen mången gång voro af den art att de i högre grad än som skedde bort tillförsäkra staden landshöfdingens förord och understöd. Men å andra sidan bör ihägkommas, att tidsförhållandena icke medgåfvo någon känslosamhet och att landshöfdingarne, då de framstälde sina anspråk, handlade under tryck af högre myndigheter, antingen kongl. majestät själft, rådsregeringen i Stockholm eller det högre krigsbefälet. Själfva fi.ngo de ofta höra att de icke handlat med tillbörlig kraft och beslutsamhet, utan eftersatt sina plikter till men för kongl. majestät och armen. Och att man kunde gå vida längre i energiskt bevakande af kronans rätt, det visade sig under de tvänne år ( 1 7 1 0-12), då kommandot i Finland fördes af grefve Carl Nieroht såsom generalguvernör och general eu chef i Finland. Men icke blott i frågor, som sammanhängde med skatteuppbörden och försvarsväsendet, framträdde landshöfdingarnes stora myndighet. Åfven i förhållande till andra kommunala angelägenheter synes deras uppträdande påvärkats af den ställning de intogo såsom den krigförande statens och den enväldige konun-
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gens högste representant på orten. Kanske i högre grad än un
der tidigare år finner man särskildt magistraten, men stundom 

· äfven · borgerskapet hänskjuta ärenden · angående stadens admini
stration till l andshöfdingens yttrande eller afgörande. Och ofta 
fann man sig utan knot i åtgöranden, som tillkommit utan före
gående korrespondens med rådstugan. Vid valen till 1 7 1 0  års 
ständermöte vägrade landshöfding Palmen berg att bifalla till den 
af borgerskapet utsedde representantens, stadsmajoren Niclas 
Schultz' afresa till Stockholm samt förmådde borgerskapet att 
godkänn a  en annan, af honom "utnämd",  som dock senare be
friades från uppdraget 1) . Dock saknades icke häller exempel på 
att magistraten fann sig föranlåten att med bestämdhet häfda 
sin och stadens rätt eller att borgerskapet rent af öfvergiok till 
obstruktion, när det kände sig prejudiceradt i sina välfångna 

, Borgmästarene And. Prytz' och And. Lindhs namnteckningar. 

privilegier. Så motsatte sig magistraten år 1 707 vicelandshöf
dingen Brommenstedts uppfattning apt borgerskapet icke alls be
höfde höras vid val af borgmästare, enär desse utnämdes af kung
lig majestät. Vid samma tid sökte Brommenstedt med all makt 
förmå borgerskapet att till en ledig rådmanstjänst antaga en af 
landshöfdingen förordad, för staden obekant person, men borga
rene och äfven flertalet af borgmästare ooh råd förklarade kate
goriskt, att om de icke blefvo ,, maintinerade" vid deras rätt till 
fritt val vid vacerande rådmans beställningar, ville de söka änd
ring hos kongl. majestät. Och Brommenstedt fann för godt att 
retirera 2). 

1) R. P. 7, 8, 14 maj 1710. 
z) R. P. 3-18 maj, 17 juni 1707. - Vid borgmästares och rådmäns in

stallation i ämbetet iakttogs som förut att förrättningen skedde i närvaro af 
landshöfdingen eller hans sub�titut. När vid ett sådant tilltälle landih. Pal-
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Synnerligen svår och bekymmersam var den ställning mel
lan de styrande och de styrde, som vid denna tid intogs af 
borgmästare och råd. Å ena sidan tillkom det dem att lämna 
nödig handräckning vid genomförandet af öfverhetens många på
bud och å andra sidan bjöd deras plikt att vid tillämpningen 
taga hänsyn till borgerskapets lagfångna rättigheter och tillbör
liga kraf. 

I afseende å magistratens sammansättning timade inga andra 
förändringar än de rent personella. Efter justitieborgmästaren 
Laurentius Wilstadius' död 1 703 utnämdes - enligt upprättadt 
förslag, synes det - till ämbetet rådmannen Johan Saehls, som 
a:fled redan 1 707  och efterträddes af advokaten i Åbo hofrätt 
Johan Phoenix (t 1 7 10). Efter dennes frånfälle hemstälde bor
gerskapet hos landshöfdingen om att Andreas Prytz, hvilken se-

Borgmäst. Baltzar Schultz' namnteckning. 

dan år 1 696 innehaft det mödosamma politieborgmästareämbetet, 
måtte befordras till justitie.rius och i sin tur efterträdas af råd
man Baltzar Schultz. Förslaget vann ock godkännande, men då 
Prytz samtidigt a:fled, utnämde regeringen, synbarligen utan vi
dare omgångar, till justitiarius rådman Anders Lindh, hvilken en 
tid fungerat såsom viceborgmästare. Såväl han som Schultz upp
lefde flykten och krigets slut. 

Af de vid krigets början tjänstgörande åtta rådmännen af
ledo, förutom Saehls, trenne : Mikael Chorelius 1 702, Adolf Witt
footh 1 708 samt Bertil Lessle under flykten i Sverige ; Walstenius 
avancerade till häradshöfding 1 705 (t 1 71 0) ;  endast Henrik 
Tolpo öfverlefde - jämte de nyssnämde Lindh och Schultz -

menbe1·g var förhindrad att infinna sig på rådhuset, begaf sig hela magi
straten till landshöfdingens hus, där akten försiggick enligt vanligt ce1·emo
niel. R. P. 14 jan. 1711. 
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flykten och fredsslutet. I de under åren afgångnes ställe ut
nämdes år 1 703 Gabriel Valentin (student 1 692,  likvidationi;
kommissarie i Stockholm · 1 708), år 1 704 · Arvid- Fontell . (förut . 
stadssekreterare i Gefle, t 1 7 10), år 1 705 Erik Zander (tidigare 
likvidationskommissarie och häradsskrifvare, landssekreterare i Åbo 
län 1 707, t 1 7 10), år 1 707 Johan Graan, (tidig. kämnär, t 1 722), 
år 1 708 Johan Lönnrot (tidig. notarie i kämnärsrätten, t 1 7 12) 
och Carl Schmfer (köpman, riksdagsman 1 720, afgick 1 728, t 

c. 1 7  30), år 1 7 10 Petter Rynning, (köpman, stannade efter flykten 
i Sverige), år 1 7 1 1  Johan Miltopmus (tidig. stadssekret., t un
der flykten) och Johan Calleen (tidig. stadsfogde o. kämnär, t 

1 740) samt år 1 7 1 3  Simon Lydeman (tidig. stadsfiskal, t på 
1 7 30-talet). Vid valen iakttogs, såvidt vi kunnat finna, den 
magistraten och borgerskapet tillförsäkrade rätten att "projectera. 
och föreslå" tjänliga kandidater, och synes den bland sökandene, 
som förvärfvat sig särskildt de älstes enhälliga kallelse eller flertalet 
vota, åtminstone i regeln ha vunnit landshöfdingens stadfästelse. 
År 1 709 hemstälde magistraten, för erhållandet af nödig för
stärkning, att de älste måtte bland borgerskapet utkora tvänne 
extraordinarie rådmän, men förslaget vann ingen nämnvärd an
slutning och tillämpades först år 1 7 1 2, då befallningsmannen 
Johan N yholm utnämdes af landshöfdingen till stadskassör och 
e. o. rådman. 

Såsom stadssekreterare fungerade intill år 1 7 1 1  Johan Mil
topmus, mot hvilken ofta anmärktes att han visade stor "nachläs
sighet" i sina ämbetsåligganden. Han efterträddes af landshöf
dingens sekreterare Johan Beckman (rådman 1 7 2 1 ,  t 1 735 ). N otari
atet vid rätten innehades af Mathias Humalander intill 1 705, där
efter af handlingsskrifvaren Mathias Wilstadius såsom t. f. 1 706, 
af Johan Wargentin (t ss. häradshöfding i Lill-Savolax 1 7 36) 
1 705-1 708, af Martin Prytz (tid. auskultant) 1 708- 1 7 1  0, af 
Erik Johan Tolpo (sedaB auditör, t ss. politieborgmästare i Åbo 
1 7 66) 1 7 1 0- 1 7 1 3 ,  hofrättsauskultanten Johan Freese t. f. 1 7 1 1  
samt sist af Samuel Kiöhl (rådman i Åbo 1 72 3, riksdagsman s. 
å., öfverflyttade till Sverige). Stadsfiskal var den mycket illite
rate Simon Lydeman intill början af året 1 7 1 3, då hans förra göro
mål lämnades åt stads- och akademiemusikanten Johan Lessle. 
Kämnärsbefattningen innehades af Johan Graan intill år 1 707, 
men förenades därpå af ekonomiska skäl och i trots af vicelands
höfdingen Brommenstedts motstånd med stadsfogdetjänsten, dock 
med den förändring att innehafvaren Johan Calleen befriades 
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från befattningen .... med den ordinarie skatteuppbörden , som öfver
läts åt en särskild stadskassör, Salomon Nidelberg (rådman 1 722,  
t 1 734. Efter Calleens utnämning till rådman 1 7 1 1  upphörde 
kopulationen,  hvarvid till stadsfogde utnämdes köpmannen Gab
riel Miltopams (t under :fiyktåren) och till kämnär Michel Ertman, 
hvilken efter Nidelbergs utnämning till kämnärrättsnotarie år 
1 708 antagits till stadskassör (lefde ännu 1 723). Kort därefter 
(1 7 12) antogs, såsom nyss nämdes, till stadskassör befallnings
man Johan Nyholm, åt hvilken borgerskapet utlofvade 1 50 
dal s. m. · för de ordinarie skatternas uppbörd och landshöfdin- ' 
gen något tillskott för den e. o. uppbörden 1). Såsom magistra
tens kassör fungerade, sedan politieborgmästaren Prytz år 1 707 
tröttnat vid affärerna, Magnus Root åren 1 708- 1 7 13. 

I afseende å de yttre formerna för borgmästares och råds 
värksa.mhet tim ade ingen förändring af betydelse. Särskildt inom 
rättegångsväsendet förblef alt vid det gamla. I egna personer 
eller företrädda af sina prokuratorer framförde parterna sina käro
mål och svaromål ; gälde det förseelse mot allmän ordning var 
stadsfiskalen Lydeman mycket flink att väcka åtal, särskildt vid 
de tider då han eftertraktade ett rådmansämbete. Långsamt arbetade 
sig sedan processerna fram med repliker, dupliker och tripliker, 
relationer öfver status caussae och status controversioo samt reso
lutioner, hvilka i märkligare fall upplästes från rådstugufönstret. 
Endast i afseende å ärendenas praktiska behandling tillkommo 
några nya stadganden,  hvilka afsågo att införa strängare kontroll 
inom rättens kansli. Så stadgades år 1 701 ,  med anledning af 
klagomål öfver konfusion med rättens expeditioner, att sekrete
raren skulle föra ett visst diarium öfver alla supplikationer, som 
insinuerades och utgåfvos till kommunikation. Tvänne år senare 
förtydligades detta därhän att särskilda diarier skulle föras öfver 
civila och kriminella mål med noggranna anteckningar om tiden, 
när ärendena insinuerades, föredrogos och afgjordes. Tillika 
stadgades att rättens protokoll skulle justeras hvarje fredag kl. 8 
f. m. i samtliga ledamöters närvaro och att alla domar och reso
lutioner skulle, sedan de blifvit upplästa och underskrifna, 
anslås, hvarefter parterna voro skyldiga att aflägga stadgad 
charta-afgift. Ofver alla akter och protokoll skulle inventarium 
upprättas. År 1 708 mottog rätten påminnelse om att lämna 

1) R. P. 1 7-22 juni, 24 juli 1 707, 10 febr., 1 mars 1712. 
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landshöfdingen omedelbar underrättelse om de åtgärder, till hvilka 
' dennes skrifvelser föranledt, samt att i god tid inleverera den 
·s. k. kriminal-designationen · eller årsberättelsen öfver alla exe
kutioner i kriminella mål. För att befria prokuratorer och ad
vokater från konkurrens af studenter o. a., föreskref magistraten 
s. å., med förnyande af ett utslag från år 1 692 (band I :  302), 
att inga inlagor skulle mottagas, hvilka icke voro affattade af 
desse eller af parterna själfva 1). 

Ofta anfördes af magistratens medlemmar, att de hårdt be
·tungades af de mångfaldiga göromål staten och kommunen stälde 
på dem och att tiden icke ville räcka till alt. För att införa 
en lindring i detta afseende öfverenskom man år 1 707 om en 
noggrannare arbetsfördelning än som under de sista tiderna kun
nat upprätthållas. },örst stadgades, att trenne rådmän - Lessle, 
Tolpo och Fon tel1 - skulle "vara i råd" med politie borgmästa
ren Prytz, fyra. - Schultz, Lindh, Valentin och Graan - åter 
med justitieborgmästaren Phoenix. Sedan utarbetades en arbets
ordning, som noga angaf värksamheten under veckans olika da.
gar. På ordinarie rådstugudagar (månd., onsd. o. fred.) skulle 
samtliga borgmästare och råd sammanträda kl. 8 p. m., hvarvid 
akter skulle refereras samt hemstälda mål, supplika.tionssaker o. 
a. dyl. skulle upptagas till afgörande. Om tisdagen skulle justi
tieborgmästaren komma tillsamman med justitierådmännen för 
att afgöra alla klara exekutions- och politisaker samt öfverse 
arfskiftesinstrumen t och förmyndareräkningar ; yppade sig någon 
svårighet, skulle ärendet uppskjutas till hela rättens samman-. 
komst. Om torsdagen skulle ämbets- och byggningsborgmästaren 
hålla möte med sina rådmän för att upptaga och sluta sådana 
ärenden angående stadens ämbeten, byggningar och räkenskaper, 
hvilka icke berodde på hela magistratens godtfinnande. Om 
fredagen skulle hela rätten sammankomma för att åhöra proto
kollets uppläsande och företaga andra förekommande ärenden. 
Vid alla möten skulle stadssekretera.ren, notarien, :fiskalen och 
fogden vara tillstädes och jämte dem rådstuguvaktmästaren, stads
tjänarene och de s. k. kvartermästarene 2). 

Ett vä.lbehö:fl.igt afbrott i det regelrätta arbetet beredde de 
partiella ferier borgmästare och råd voro vana att taga sig och 

1) R. P. 3, 6, 14, 31 okt. 1703, 16 okt. 1707, 29 apr., 20 okt. 1708. 
') R. P. 12 -14 nug. 1707. 
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hvilka synas ha omfattat förutom påsk- och pingstlof augusti och 
september månader samt tiden från jul till slutet af januari. Den 
2 febr. 1 705 antecknades i protokollet, att vintersessionen be
gynte i Guds namn ; den 1 0  juli s. å. tillkännagafs, att rätten 
samma dag var sinnad att "efter vanligheten sluta session",  hva.r
för tvänne rådmän, hvilka voro i turen, skulle den gången "re
sidera" eller kvarstå i tjänst för att sköta förefallande ärenden ; 
den 2 oktober begynte åter, efter slutad gudstjänst, höstsessionen. 
Den 31 juli 1 707  annoterades i protokollet, att justitieborgmästa
ren jämte tvänne rådmän "skola den nu påstående vacansen vara 
:residenter". Vid en kort tid senare hållen diskussion angående 
de ärenden, hvilka under ferierna kunde upptagas till behand
ling, upplystes, att med hänsyn till borgerskapets samtidigt före
kommande handelsresor uppbud icke plägat förekomma under 
"vacancien" eller "mellan sessionerna", men väl "alla actus judi
cales, såsom ordentligt agerande, domars hälst i kriminella mål 
afsägande, konferenser, akters refererande, exekutioners i civila 
och kriminella mål beviljande" m. m. 1). 

Inom kämnärsrätten, hvars uppgift och ställning till borg
mästare och råd icke undergick någon förändring, fortbestod den 
under 1600-talets sista år utbildade ordningen att en rådman 
dirigerade värket i egenskap af prooses perpetuus, biträdd af en 
notarie samt tvänne kvartalsvis förordnade medlemmar af borger
skapet såsom bisittare. Rådman Saehls, som år 1699  öfvertog 
ledningen, innehade densamma, i trots af magistratens försök att 
ånyo göra ordförandeskapet ambulatoriskt, intill år 1 703, då han 
befordrades till borgmästare. Efter honom innehades "kämnärs 
proosidis ämbetet" af Jakob Walstenius 1 703-- 1 705, Adolf Witt
footh 1 705- 1 708, Anders Lindh 1 708 - 1 7 10, Arvid Fontell 
1 7 10 och Johan Graan 1 7 1 1-17 13 .  Samtliga desse - hvilka 
nu och då företräddes af vikarier eller tillfälliga substitut -
utnämdes af landshöfdingen efter förslag af magistraten och in
stallerades i ämbetet af justitieborgmästaren, under hvars uppsigt 
de stodo. Såsom notarier fungerade Johan Lönnrot (t 1 7 1 2) till 
1 708 (vikarie Johan Wilstadius 1 702 och biträde Johan Tolpo 
1 703), och Salomon Nidelberg 1 708-1 722 .  Vid den sist
nämdes tillträde till tjänsten utfärdades af magistraten, i enlig
het med ett af prmses i kämnärsrätten, rådman Anders Lindh ut-

1) R. P. 4 sept. 1707. 
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arbetadt förslag, en omständlig instruktion, som närmast ordnade 
notariens ämbetsvärksamhet, men äfven skärpte prooses' uppsigt 
öf�er denna. · Så stadgades - däri, att notarien ägde - att .uppgöra 
förteckning öfver rättens arkiv, att föra en särskild bok öfver 
stämningar samt att hålla alla akter och handlingar i god ord
ning ; citationer till personer inom staden skulle undertecknas af 
prooses, men till parter utom staden af notarien, som uppbar alla 
citationspengar jämte lösen för domar och resolutioner ; protokol
len skulle uppsättas af notarien omedelbart efter hvarje session 
och justeras om fredagen i bisittarenes närvaro ; sedan målen 
blifvit slutbehandlade, skulle ett fullständigt koncept till dom och 
utslag uppsättas af notarien samt undertecknas af prooses jämte 
bisittarene för att sedan uppläsas inför öppna dörrar för parterna, 
som borde preveneras på saken 2 dagar i förväg ; vid domars 
"afsägande och extraderande" samt vid förlikningar var notarien 
skyldig att affordra parterna armbösse- eller fattigpenningar och 
ägde  han att vid behof anlita magistratens eller justitieborg
mästarens adsistence ; till hvarje rättegångsdag skulle notarien 
förelägga prooses ett memorial öfver alla parter och mål, som 
förekommo ; fann justitieborgmästaren, som utöfvade inseende öfver 
hela kämnärsrätten, för godt att ålägga rätten upptagande af 
kriminella mål utan föregående stämning, skulle notarien upp
vakta borgmästaren för att göra sig noga underrättad om målets 
beskaffenhet o. s. v. 1) .  

Granska vi de olika områdena för de kommunala myndig
heternas, särskildt borgmästares och rådmäns ,  värksamhet, finna 
vi denna i hög grad påvärkad af de oroliga tiderna och de 
höga. kraf kriget stälde pä alla samhällsklasser. I afseende å de 
egentliga rättegångsmålen varsnas visserligen ingen nämnvärd 
förändring - dock sä att åtminstone tidtals förseelserna mot 
person företedde en viss stegring -- , men desto ögonskenligare 
framträda värkningarna inom administrationen, hvars mödor och 
ansvar slutligen förvandlade de kommunala förtroendeposterna. till 
en likasä förhatlig som outhärdlig tunga. 

1) R. P. 21 aug. 1708. - Öfriga rätter i staden, tullrätterna, framträda 
ytterst sällan i handlingarna, men fortbestodo synbarligen på sätt som förut. 
År 1 701 förordnades tre och år 1709 fyra rådmän att för det året sitta i accis
rätten och år 1708, då en sammankomst i stora sjötullsrätten förestod, utså.
gos fyra rådmän att som bisittare deltaga däri. R. P. 28 jan. 1701. 28 aug. 
1708, 13 jan. 1709. Jmfr band I: 311-n2. 
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Särskildt medförde den finansiella förvaltningen och skatte
uppbörden stora svårigheter och bekymmer. Under oafbruten på
tryckning och hotelser om ansvar från konungsmännens samt knot 
från borgerskapets sida sträfvade borgmästare och råd att förmå 
de skattskyldige till villig underkastelse under de penningebevill
ningar och andra besvär, dem kronan kräfde, samt att så visligt 
fördela utlagorna, att ingen kunde med fog lamentera öfver oskä
lig beskattning. Ån gälde det att med biträde af de älste och 
beskattningsmännen utarbeta taxeringslängderna, att bestämma 
enhvars andel i kontributionerna och att från skatten frikalla dem, 
af hvilka rimligtvis intet kunde uttagas ; än åtar att utse lämp
liga personer för uppbörden och att vaka öfver att desse icke 
lämnade något medel oförsökt, som kunde befordra kronans rätt 
och intresse. När det förmögnare borgerskapet uppmanades att 
gripa K. M:t och kronan under armarna med frivilliga bidrag 
och lån, skulle magistraten lägga sitt inflytande i vågskålen. 
Behöfdes provianter, munderingspersedlar eller annat för armens 
räkning, skulle magistraten med trumslag underrätta borgarene 
om kronans behof och väl se till att det äskade förrådet blef i 
rättan tid införskaffadt. Fordrades personlig tjänst till kronan, 
var det åter magistratens skyldighet att anskaffa nödig mans
styrka och att rättvist fördela prestationerna på borgerskapet 1) .  

Då sålunda uppmärksamheten i främsta rummet måste riktas 
på K. M:ts och kronans rätt, var det icke att undra öfver om 
stadens och magistratens ekonomiska intressen i många stycken 
fingo träda tillbaka. Såsom förut utgjordes stadsintraderna huf
vudsakligast af andel i accis- och bakugnspenningar, väg-, mä
tare- och packarepenningar, åkerskatt, tomtören, räntor från sta
dens landbönder, arrendeafgifter äfvensom ståndpenningar, bur
skapsafgifter, kon:fiskationsmedel m. m. Några af dessa intrader 

1) I besvär på 1719 års riksdag anförde borgmästare och råd, ,,att ehuru 
k. resol. af 10 nov. 1683 öfverlämnade kontributionsuppbörden åt borgerska
pet, hade borgmästare och råd varit underkastade besväret att ,,såsom krono
fogdar å landet göra redo och räkning för stadens icke allenast för deras 
tid va1·ande kronouppbörder och revenuer uti kontribution, mantals-, båts
mans- och boskapsmedel bestående, utan hafva de ock årligen blifvit grave
rade för gamle restantier, som äro dels före deras lifstid, dels före deras an
träde till tjänsterna så staden isynnerhet som deras antecessorer angå.ende 
tilldragne, hvilka restantier, årligen samt tidt och ofta förklarade, till en 
märkelig del hindra justitie- och politieärendenas promte och fordersamma 
lopp etc. etc." 
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såsom landboräntan och åkerskatten - synas i allmänhet 
uppgått till sedvanligt belopp, andra åter och särskildt de, hvilka 
berodde · på varuomsättningen i staden, visade en stadig tendens 
till nedåtgående. !synnerhet vållade arrendena bekymmer. Hallis 
kvarn, som i tiden renderat öfver 100 dal. s. m. ,  inbragte år 
1 70 1  endast 7 dal. och uppgafs 1707 ha "förfallnat och blifvit 
lämnadt handlöst" .  I tegelbruksarrendet, som 1 707 öfvertogs af 
borgmästar Prytz och rådman Graan , måste betydlig nedsättning 
beviljas och ändock uppsades arrendet kort därefter. På samma 
sätt gick det med brygghusarrendet, som en tid innehades af 
handl. Christofer Böckelman , men uppgafs till följd af konkur
rensen med det brygghus professor Hahn låtit uppföra 1). Om 
t11ll- och källarefriheten, som intill år 1 702 innehades af handl. 
Carl Schrefer mot 600 dal. s. m. i årsarrende, uppgåfvo borg
mästare och råd senare, att densamma in bragte under ett par år 
1 76-2 70 dal., men under de flesta åren, till följd af "de landet 
och staden öfvergångne stora olyckor och svåra pressurer" ,  alls 
intet. År 1 7 12  emanerade slutligen efter lång väntan en k. 
resolution, som af synnerlig nåd medgaf frihetens utbjudande till 
arrende i Stockholm, men hjälpen kom för sent för att medföra 
någon nytta 2). 

Under sådana förhållanden var det en högst kinkig sak att 
upprätthålla jämvikten inom drätselvärket. Någon gång, i trän
gande fall, kunde borgerskapet förmås till en extra bevillning 
förutom den sedvanliga uttaxering, som årligen värkstäldes för 
stadsbetjäntes underhåll - i regeln c. 950 dal. s. m. -, men 
gemenligen visade det sig mycket motvilligt hvarje gång fräga 
väktes om en extra debitering. Det gälde därför för magistraten 
att noga hälla på sin och stadens rätt och att icke låta något 
tillfälle til� extra förtjänst gå sig ur händerna. FJyttade någon 
borgare till annan ort, passade man noga på att utkräfva! 10:de 
penningen af hans förmögenhet. Infördes förbjudna artiklar eller 
såldes varan på annat sätt än lagen bjöd, fann man häri en väl
kommen anledning till konfiskationsmedelfondens förstärkande. 
När någon tomt en längre tid stått öde, sökte man, jämlikt pri
vilegium, att införlifva densamma med stadens egendom och år 
1 703, då fråga väktes om abalienerade stadstomters reduktion, 

1) R. P. 30 sept., 18 nov.1 23 dec. 1707, 25 apr. 1708, 10 jan., 29 aug. 1710, 
27 sept. 171 1 m. m. 

2) Riksd. besvär 1719, Bidrag 1 :sta ser. X: 2 14-215. 
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uppdrog magistraten åt borgmästar�n Prytz jämte en rådman för 
hvart kvarter att utarbeta en "deduktion" öfver eganderätten till 
resp. tomter. År 1 70 1  beslöt man att affordra akademistaten 
mulbetespenningar och förbjöd borgerskapet att beta sina hästar 
i �tadens humlegårdar mellan Väfvare- och Aningais-öfvergatorna. 
År 1 707 åsattes alla väderkvarnar en tomtöresafgift af 8 öre s. 
m. och borgerskapets bodar utmed åbrädden belades med en 
mindre skatt, som varierade efter läget och storleken. För att 
höja brygghusarrendet förmanades borgerskapet att endast 
anlita stadens brygghus. I och för en rättvis fördelning af 
provisionerna från auktioner och inventeringar i sterbhus stadga
des år 1 702, att dessa skulle gå till en gemensam kassa och 
att direktionen öfver auktionsvärket skulle ambulera mellan råd
männen 1). 

Mesta parten af hvad som sålunda inhöstades till stadens 
"publique tarfver" åtgick till underhåll åt borgmästare och råd, 
hvilka fortfarande saknade fast lön å stat och därför såsom förut 
delade tillgångarna enligt den grundsats, att en borgmästare be
kom dubbelt mot en rådman. Utan afkortning skulle under dessa 
år a:flöningen stigit till 200-300 dal . s. m. för borgmästare och 
1 00 - 1 50 dal. för rådman, men till följd af orsaker, som i det 
följande skola omnämnas, kom endast hälften borgmästarene och 
några år äfven rådmännen till godo. För stadsbetjänte, hvilka, 
såsom redan nämdes, aflönades genom särskild taxering, upptogos 
lönerna till ungefär samma belopp som förut. Stadssekreteraren 
erhöll 166  dal . s. m., de båda rätternas notarier, stadsfiskalen 
och organisten hvardera 100 dal., stadsfogden, kämnären och 
stadslöjtnanten hvardera 50 dal. ; åt rådstuguvA.ktmästaren betala
des 33 dal., åt 2 tornväktare och 9 stadstjänare hvardera 1 7  
dal. s. m. förutom "högtidspengar" samt vadmalsrockar med tenn
knappar 2). I fonden för magistratens expenser kvarstannade så 
litet att man tidtals nödgades låna papper af enskilda personer. 

För upprätthållandet af stadens offentliga byggnader bevilja
des af borgerskapet nu och då extra byggnadsgärder i dagsvär
ken, arbetsmaterial och stundom äfven i penningar. Men sådant 
skedde i allmänhet motsträfvigt och stundom efter anmärkningar 

1) R. P. 8, 20 juli 1701, 29 mars 1702, 29 apr., 14 okt. 1 703, 31 aug., 14 
sept. 1707, 20 febr. 1713 m. m. 

i) Stadens räkensk. i landsböckerna ; R. P. 25 jUJ1i, 81 aug. 1707, 8 jan. 
1708, 30 maj 1711 .  



480 STORA OFREDEN. 

mot de förut beviljade "byggningsmedlens" förvaltning. För att 
trygga sig mot borgerskapets insinuationer fann magistraten år 

· 1 708 nödigt att åt · tvänne årligen - utsedde medlemmar -af, det . 
förmögnare borgerskapet öfverlåta inseendet öfver nämda medel 
samt de kommunala arbetena. Åtgärden hade ock till följd att 
anmärkningarna upphörde, hvarförutom densamma medförde för 
magistraten fördelen att kunna på de tvänne "byggningsherrarne" 
hvälfva såväl ansvaret för hvad som brast i ett eller annat af
seende som ock skyldigheten att med förskotter ur egna medel 
betäcka de nödvändigaste utgifterna. Men någon nämnvärd för
bättring i byggnadsmedelfondens ställning inträdde icke 1). 

Till bestridande af rådhusets och den däri belägna fånggår
dens reparation kräfdes flera gånger borgerskapets medvärkan utan 
att det dock kom till värksammare åtgärder förrän bristerna hunnit 
blifva så stora, att rätten en gång nödgades inhibera sitt sam
manträde emedan "rådhuset öfveralt förmedelst takdropp läkte 2). 
Åfven stadshuset med rådstugukällaren var förfallet och stod tid
tals obebodt. Ett anbud af handlanden Carl Schoofer - som i 
några år innehaft detsamma på arrende - att inlösa huset blef 
af borgerskapet förkastadt, hvarefter fråga väktes om att inreda 
nedra våningen till butiklokaler och den öfra till samlingslokal 
åt stadens handtvärksämbeten. Men bristen på nödiga tillgångar 
vållade att förslaget måste lämnas och huset uppläts ånyo på 
hyra., först åt stadsfiskalen Lydeman, som höll där en andra klas
sens krog tills grannarnas klagomål förmådde magistraten att 
afhysa honom, och sedan åt Carl Schoofer, som år 1 7 1 1 synes 
återtagit källa.rearrendet 3). Åren 1 702- 1 703 diskuterades frå
gan om uppförandet af ett nytt publikt , våghus, "på det att 
magistraten kunde om borgerskapets handel göra. sig underrättad" ,  
men förslaget förkastades af borgerskapet, som fann detsamma 
altför kostbart och opraktiskt 4) .  Sammaledes gick det med ett 
år 1 7 1 1  framstäldt projekt att flytta acciskamma.ren, som var af 
träd och hvars tak skadats under den stora vådelden, från väg
huset, hvarpå den befann sig, till det vid torget stående packhuset 
eller till stadshuset 5). - År 1700 talas om en större reparation 

1) R. P. 15 febr. 1708, 5 febr. 1710, 19 juli, 1 sept. 1711, 
2) R. P. 21 nov. 1703, 3 juli 1705, 4 mars, 19 sept. 1708. 
1) R. P. 13, 27 aug. 1702, 2 mars, 1 1  apr., 13 j1di 1703, 30 okt. 1705, 18 

jan. 1708, 10, 24 jan. 1710, 17 juli 1711. 
') R. P. 18 jan. 170'J, 11  apr. 1703. 
6) R. P. 19: 31 juli 1711. 



A LLMÄNNA BYGGNADEB. 481 af bron samt om uppförandet af en sjötullsbyggnad för kronans räkning vid slottsbommen , år 1 703  om ombyggnad af stadens publika brunnar vid Skolgatohörnet och på Klöstergatan, åren 1 707- 1 708 om reparation af preside�tshuset, hvarvid af magistraten förordnade syne- och värderingsmän närvoro 1 ). Vid särskilda tillfällen framhölls på rådhuset nödvändigheten af att iståndsätta stadens prästgård vid Gamla Kyrkogatan, som länge bebotts på hyra af enskilda personer och så förfallit, " att den icke utan största bekostnad står att reparera" .  Men borgerskapet motsatte sig i många år de dryga omkostnaderna utan att dock acceptera något förslag om hela gårdens försäljning till förstärkande af stadens byggnadsfonder. Genom landshöfdingens ingripande försattes dock huset år 1 705 i sådant skick, att det kunde upplåtas först åt svenske kapellanen W argentin, hvilken bodde däri intill år 1 7 1 1 ,  och sedan åt magister Daniel Juslenius, hvilken förband sig att reparera huset. Väl väktes af kyrkoherden Bröms förslag' om att utbyta gården mot den biskop Gezelius tillhöriga tryckerigården på andra sidan ån, men denna hemställan förföll på samma sätt som ett af Gezelius framstäldt anbud att mot kontanta medel tillösa sig gården. Magister J uslenius fick sålunda ostörd besitta densamma intills han blef förjagad genom ryssarnes ankomst till staden 2). Myc_·ket besvär vållade fortfarande stadens staket, hvars vård ständigt försummades i trots af magistratens föreställningar och ehuru rådmännen voro specielt bemyndigade att vaka däröfver att gärdsägarene i det kvarter, hvari de bodde, fullgjorde sina åligganden . År 1 703 uppstodo heta stridigheter mellan borgerskapet och ståndspersonerna angående rätta tolkningen af k. resol. af 9 nov. 1 686, som befria.de endast de "särdeles privi� legierade och eximerade" från staketunderhållet, och en år 1695 afgifven kongl. skrifvelse, som stadgade, att hvarje gärd skulle hålla sin balk af staketet vid makt. Saken bragtes genom la.ndshöfdingen till kammarkol legium, som resolverade år 1 704, att medlemmar af adeln, hofrättsstaten, klereciet, a.ka.demin, kronobetjänte samt borgmästare och råd skulle frikallas från under-
1) R. P. 1 febr., 5 mars, 22 okt. 1700, 27 juni 1703, 11 dec. 1707, 12 sept., 15 okt. 1708. 2) R. P. 22 jan. 1700, 3 juli 1701 , 28 febr., 13 aug. 1702, 1 1  apr. 1703, 20 mars, 3 juli 1706, 15 mars, 19  juli, 1 o. 20 sept. 171 1, 1 mars, 29 aug. 1712 ; Tengström, Gezelii d. y:s. minne s. 157. 
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hållet, som således borde hvila på borgerskapet allena, såframt 
icke stadens ordinarie intägter förslogo till att bestrida utgifterna. 
I öfverensstämmelse härmed uppgjordes genom magistratens för
sorg ett ,,projekt till staketernas vidmakthållande", som ,,exime
rade" 42 6 gårdar, men ålade 445 gårdsägare att omedelbart 
skrida till reparation af det 1 0,900 alnar långa staketet efter 
sådan beräkning att på hvar handelsmans eller s. k. hel karls 
anpart skulle falla 7 6  ¾, aln, på en medelmåttig eller half karls 
38 3/8 aln, på en arbetskarls lott 9 ½ aln o. s. v. Den nya fördel
ningen erhöll dock ringa praktisk betydelse, enär borgerskapet 
mottog alla magistratens föreställningar med samma ,,nachlässig
het" som förut. Några år senare, då man befarade 1-yssarnes 
angrepp, ålade landshöfdingen borgerskapet att förstärka staketet 
med spanska ryttare, men befallningen återtogs, sedan de älste 
förklarat densamma omöjlig att efterkomma, och i stället följde 
befallning om en genomgående förbättring af staketet, som bor
gerskapet till lisa skulle förkortas med c. 1 ,000 famnar. Ehuru 
tillsägelsen åtföljdes af stränga hotelser och markerades genom 
påminnelser från själfva generalguvernören, grefve Nieroht, blef 
den dock endast delvis uppfyld. Borgerskapet förklarade slutli
gen helt kategoriskt, att som antalet borgare småningom ned
sjunkit från 700 till 1 50 var det omöjligt att underkasta sig 
mödan af en ombyggnad utan att alla innebyggare i staden del
togo däri. Och därvid stannade det 1). 

Kort tid innan frågan om staketets ombyggnad och ,,in
dragning" framsköts af landshöfding Palmenberg hade en afmät
ning af staden blifvit värkstäld af landtmätarene W etterwijk, 
Östring och Magnus Bergman, hvilka i början af år 1 7 1 0 
kunde förelägga myndigheterna en ny ,,Delineation utöfver Åbo 
stapelstad". Arbetet hade synbarligen påbjudits af regeringen, 
men hade äfven biträdts af magistraten, som bl. a. ålagt stads
tjänarene att lämna nämda landtmätare all nödig handräckning. 

1) Åbo stads acta ; rådst. prot. 10, 23 mars . 19 aug., 15 okt. 1710, 1 ma1·s 
1712. - I afseende å stadens byggnadsväsende i öfrigt finna vi magistraten 
ofta förnya de på.bud, h vilka regelrätt förekommit unde1· den föregående ti
den. Gårdsägarene tillsades ofta att hålla sina gatuandelar i skick, emedan 
de resande klagade öfver att åkdonen förstördes på den dåliga gatube]ägg
ningen, samt att reparera de ,,små broar", som öfver Gropen och på andra 
ställen ledde till deras gårdar. De hvilka hade bodar vid ån tillsades att påla 
åbrädden med p11,liss1uler ; ,,ohöljdaL' brunna1· skulle täckas o. s. v. 







NY KARTA. - ANTAL TOMTER. 483 Förutom den nämda "indragningen " ,  hvilken åsyftade en förminskning af stadens inhägnade område såväl i ostlig'. som västlig sträckning, medförde den nya delineationen ingen förändring af den gamla stadsplanen , som således fortbestod under detta tidsskede. Ett gynnsamt tillfälle till omreglering af staden gafs visserligen efter den stora vådeld, som under pingsthälgen 1 7 1 1  lade hela Norra kvarteret och en mindre del af Kyrkokvarteret i aska. Men den allmänna fattigdomen och de svåra tidsförhållandena vållade, att nybyggnadsvärksamheten bedrefs med största långsamhet och att hvarje tanke på en stadsreglering, om en sådan ens uttalades, måste lämnas till en obestämd framtid. Om antalet gårdar och tomter i staden vid denna tid erhål1a vi ur tvänne ännu bevarade handlingar närmare upplysningar. I det "projekt öfver staketernas vidmakthållande" ,  som magistraten lät uppgöra år 1 704, upptogos inalles 87 1 gårdar, af hvilka, såsom redan nämdes, 426 voro "eximerade" från staketunderhållet, 445 däremot underkastade detsamma. Inom den förstnämda kategorin tillhörde 25 gårdar hofrättsstaten , 37 akademistaten, 45  präster, prästenkor och kyrkobetjänte, 7 4 lands- och tullstaten samt andra ståndspersoner, 42  borgmästare och råd samt stadens betjänte, 203 fattiga enkor samt ryttare- och soldathustrur utanför borgareståndet. Till den senare kategorin hänfördes 2 3  gårdar, tillhöriga handelsmän och behållne borgare, 87 gårdar, tillhöriga borgare och handtvärkare af medelmåttiga vilkor, 2 7  4 gårdar, tillhöriga personer af ringare vilkor, äfvensom 6 1  gårdar, hvilka innehades af åkare, timmermän och andra arbetskarlar. Åtta år senare, år 1 7 1 2 , då ransakning anstäldes angående antalet eldstäder, behållna och förstörda, antecknades inalles 867 gårds- eller tomtnummer, däribland några humlegårdstomter, samt 1 00 backstugor. Af dessa befunno sig i Kyrkokvarteret 1 6 3  gårdar och 40 backstugor (på Ryssbacken), i Mätäjärvi 1 3 6  gårdar och 18 stugor (S:t Gertrudsbacken, Kuppis och Sandbacken), inom Klöstret 1 34 gårdar och 22  stugor (Lybecksbacken), inom Söderkvarteret 300 gårdar och 14 stugor (Aningaisbacken), inom Norrkvarteret 94 gårdar och 5 stugor (i Multavieru), på Slottsbacken 45 gårdar samt i Tegelsalen 5 gårdar 1). I afseende å den magistraten och borgerskapet tillkommande vården om stadens säkerställande mot brandskada vidtogs ingen 
1) Jmfr. tidigare uppgifter, band I: 23-24. 
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åtgärd af större intresse. En ny brandordning godkändes år 
1 707,  men den synes icke medfört någon nämnvärd förändring 

· af äldre· praxis. - Såsom förut - uppbars vakttjänsten af . det .bur
skapsägande borgerskapet, medan ståndspersonerna bevarade sin 
gamla frihet intill början af år 1 7 1 3, då till följd af den starka 
förminskningen af borgerskapets leder magistraten lät påbjuda en 
ny rotering, hvilken jämväl upptog privilegierade gårdsägare. 
Med vakttjänsten följde skyldighet att underhålla såväl sina egna 
som rotens gemensamma brandredskap, att erlägga brandroterings
penningar samt att bekosta stadens spruta, som en tid stod un
der politieborgmästaren Prytz', sedermera under stadsmajoren 
Niclas Schultz' personliga uppsikt och år 1 708 iulogerades i ett 
skjul på hofrätt.sgården. För rotarnas prestationer svarade fort
farande rotmästarene och stadsvaktmästaren, för skorstenars och 
eldstäders skick brandmästarene, hvilka årligen förordnades till 
ett antal af 4--7 för hvarje kvarter. Nu och då emanerade 
påminnelser om försiktigt umgående med elden och t. o. m. de 
gamla påbuden om riors och rökpörtens afhysande från stadens 
gebit döko någon gång upp. Efter 1 7 1 1  års brand fick borger
skapet mottaga en skarp tillrätta.visning s.f landshöfding Palmen.
berg för att "inga sådana författningar gjorda blifvit, att någon 
vådeld dämpas kunde". För framtiden ålades alla gårdsägare, 
vid hot af straff, att anskaffa spruta, segel och ämbaren samt 
att under pågående torka hålla en vattentunna för porten, hvar
förutom borgerskapet i gemen anmodades att antaga en af sta
den aflönad skorstensfäjare för hvarje kvarter 1). 

Den med brandvakten nära sammanhängande stadsvaktens 
eller borgargardets organisation hvilade på samma grunder som 
förut, men undergick med årens lopp en betydande skärpning, 
som gjorde tjänsten mer besvärlig och betungande än någonsin 
förut. Som detta pä det närmaste sammanhängde med krigets 
värkningar, uppskjuta vi emellertid framställningen därom till ett 
annat sammanhang. 

Fattigvården, som redan under föregående tider vållat stora 
bekymmer, arta.de sig likaledes, under trycket af tidens veder
mödor, till en högst ansträngande medborgerlig tunga. Från de 
af :fienderna eröfrade områdena, liksom ock från olika delar af 

0) R. P. 6 maj, 6 juli. 6 o. 13 nov. 1701, 19 okt. 1703, 9 maj 1 705, 5, 30 
maj 1706, 4 febr. , 22 maj, 31 aug., 14, 80 sept., 5 okt. 1707, 8 febr., 4 maj, 30 juni 17�, 31 mars, 18 maj 1 711 ,  10 jan., 13 apr. 1713 m. m. 



BRANDVAKT OCH FATTIGVÅRD. 

Finland inströmmade till staden fattige och flyktingar, hvilka från första början voro hänvisade till den allmänna och enskilda hjälpsamheten. Och bland stadens egna innebyggare ökades med hvarje år som kriget fortgick antalet af dem, hvilka nödgades för sin existens vädja till sina medborgares bistånd. Åt en del af desse s. k. husfattige insamlades hjälp medelst kollekter vid likpredikningar, lysningar, kyrktagningar, bröllop o. a. sollenna tillfällen. Andra och de flesta blefvo "roterade" bland vissa medlemmar af borgerskapet. Så uppgifves år 1 708, att alla borgare i staden, hvilka ännu kunde bära någon medborgerlig tunga, hade fått sig tilldelade eller ,,indelta" vissa fattige, som de ägde att försörja. Två år senare, då pesten utbrutit i staden, fann man det ur både hygienisk och ekonomisk synpunkt fördelaktigast att koncentrera stadens egna fattige i en särskild fattiggård i Kuppis: hvarest de skulle underhållas genom frivilliga bidrag, medan öfriga fattighjon förpassades till sina resp. hemorter. Den sistnämda åtgärden, som dock påbjöds af grefve Nieroht, kunde emell ertid endast till ringa del genomföras och af de egna husfattige kunde omöj ligen alla få härbärge i fattiggården, som för öfrigt led af kronisk brist på hjälpsändningar. Till följd af de härjningar farsoten , såsom vi i det följande komma att finna, anstälde särskildt bland de minst bemedlade klasserna befriades staden visserligen från omsorgen om flere hundra fattighjon, hvilka legat borgerskapet till last, men i de afgångnes ställe inträdde alltid nya flockar, hvilka måste försörjas så länge någon hjälp ännu kunde utdelas 1). I hospitalet i Nystaden, S:t Mikaels hospital, tyckes man ha redt sig något bättre med de medel , som anvisats detsamma i 1 696 års stat : räntorna från Pyhäldö hemman, frivilliga gäfvor och armbössepenningar från kyrkan, ämbetsvärken och skutorna. På högtidsdagar kringburos under den svenska gudstjänsten fa.ttighåfvorna af köpmän och mer bemedlade borgare, hvilka deputerades därtill kvartalsvis af magistraten, men mycket motsträfvigt fullgjorde si tt åliggande, som de förgäfves sökte att vältra på klockarene. Likaså utsändes fortfarande personer, hvilka en gång om året vandrade från gård till gård för att af kristmildt folk 
1) R. P. 29 nov. 1705, 21 mars 1708. - I början af år 1712 hemstälde 

domkapitlet till magistraten att någon af 1·ättens medlemmar måtte förordnas 
att jämte pastor i finska församlingen förrätta de fattiges indelning på vissa 
rotar såsom förr varit vanligt. 



486 STORA OFREDEN. uppbära frivilliga bidrag till de fattiges underhåll. Väl sökte borgerskapet att emancipera sig från denna ,,omgång", och borg-. mästare · och · råd · resolverade äfven, att de icke visste. af någon lag. eller förordning, som förobligerade borgerskapet till uppbörden. Men vicelandshöfding Brommenstedt, till hvilken ärendet hänsköts, var af annan mening och kort därefter finna vi åter tvänne borgare förordnas att ,,colligera medel i staden till stadsens hospitals fattige" .  Med de sålunda hopbragta tillgångarna synas de nödtorftiga behofven i allmänhet blifvit tillfredsstälda, om också predikanten nu och då fann sig föranlåten att hos magistraten göra föreställningar om en kraftigare vädjan till offervilligheten 1). I afseende å hospitalets förvaltning, som tidigare handhafts af en medlem af magistraten jämte tvänne inom borgerskapet årligen utkorade ,,föreståndare" under la.ndshöfdingens och biskopens öfveruppsikt, timade år 1706 den förändring att biskopen öfver:flyttade förmynderskapet på hospitalsprästen Erik Justander, som år 1 702 efterträdt sin broder Samuel Justander (t 1 700). Redan följande år fann sig emellertid Justander föranlåten att afsägaj sig uppdraget, som kapitlet åter ville lägga under magistratens och borgerskapets ,,directorium" ,  men de sistnämde undanbådo sig förtroendet under förklaring, att som biskopen ooh kapitlet engång åtagit sig dispositionen, kunde de ock fortfara därmed 2). Då denna tolkning fann stöd i den nya kyrkolagen, fick Justander behålla förmynderskapet, som efter hans död år 1 708 öfvergick till efterträdaren i predikantämbetet pastor Christopher Lignipoous (t 1 720). Borgerskapets andel i hospitalets förvaltning upphörde sålunda och magistratens åliggande inskränkte sig till skyldigheten att biträda vid de frivilliga medlens kolligerande, att draga försorg om nödiga byggnadsarbeten samt att genom en ledamot kontrollera räkenskapernas riktighet. Förutom hospitalet i Nystaden fortbestod ännu den sjukstuga, som genom professor Tillandz' försorg inrättats vid Kuppis brunu 
1) R. P. 23 dec. 1703, 20 dec. 1705, 8, 13 o. 17 jan., 19 mars 1706, 8 apr., 26 aug., 26 okt., 20 nov., 11 dec. 1707, 21 o. 28 mars, 1 apr., 23 juni, 19 sept. 1708, 15 mars, 23 juni, 22 nov. 171 1 m. m. Att man icke ratade någen inkomstkälla framgår bl. a. däraf att konsistorium en gång tillhöll stadsfiskalen att föra förteckning öfver dem som på böndagarna absenterade sig från gudstjänsten, på det medel kunde erhållas till hospitalets reparation. R. P. 16 apr. 1704. 2) R. P. 5 o. 12 okt. 1707. 



HÅLSOVÅRD, .4R7 

år 1 688 för vården af de spetälske i staden och dess omnäjd. 
Men ovisst är, i hvad mån densamma användes till det afsedda 
ändamålet och huru förhållandena därstädes gestaltade sig. Ur 
tidens handlingar inhämtas därom knapt annat än att såväl brun
nen som de för patienternas kur och skötsel uppförda byggna
derna förföllo, hvarför magistraten år 1 707, på grund af anmälan 
från medicineprofessorn Hielm och stadsfältskären Delfendahl, an
befaldes af landshöfdingen att utföra nödiga reparationsarbeten. 
Dessa synas äfven kort därefter ha kommit i gång utan att vi 
dock erfara något om vidare åtgöranden till de spetälskes för
mån. Osannolikt synes icke, att det var just dessa byggnader, 
hvilka på hösten 1 7 1 0, medan pesten rasade i staden, apterades 
af magistraten till den redan nämda fattiggården i Kuppis. Sam
tidigt som denna tillkom öppnades i en för ändamålet inköpt 
gård på Ryssbacken en sjukstuga för vården af de pestsjuke, 
hvilka icke kunde behandlas i hemmen. Efter sjukdomens upp
hörande lämnades båda inrättningarna synbarligen att förfalla ; i 
hospitalet i Kuppis omnämnes år 1 7 12 endast en husvakt. 

Om sjukvården i staden kan i allmänhet sägas att det, med 
hänsyn till tidens förhållanden, var väl sörjdt därför. Förutom 
landshöfdingen och magistraten, hvilka ägde att vidtaga. nödiga 
sanitetsåtgärder, fungerade medicine professorn - vanligen titule
rad medicine doktorn - såsom ett slags sundhetsinspektor, hvil
ken, jämte det han utöfvade enskild praktik, öfvervakade medici
nalförordningarnas efterlefnad, afgaf till myndigheterna förslag 
och betänkanden i medicinska och sanitära ämnen, anstälde ob
duktioner o. s. v. Synnerligt nit ådagalade i detta afseende 
professor Petrus Hielm ( 1 7 0f> - 1  7 1 3 ,  t i Moskva 1 7 1 5  ) ,  hvars 
ingripande i stadens sjuk- och hälsovård ofta omtalas. Under 
honom subordinerade regementsfältskären Johan Delfendahl, som 
år 1 706 utnämdes af landshöfdingen till stadsfältskär eller chi
rurgus och utöfvade stor praktik, biträdd af en å tvänne gesäller 
(Georg Herman Höppert m. fl.) Jämte desse omnämnas såsom 
praktiserande läkare regementsfältskären Petter Wasz, hvilken år 
1 700 lämnade staden med sitt regemente samt tvänne gesäller 
Alexander Oruse och Lars Thorwöst; vidare fältskärsgesällen Petter 
Stake, som ehuru oexaminerad utöfvade själfständig barberare
praktik ännu år 1 7 1 2, fältskären Tobias Elias Brandt från Nyen, 
hvilken c. år 1 706 slog sig neder, begagnande sig af den flyk
tingarne medgifna rätten att fortsätta sitt yrke på den ort, dit 
de ankommo, fältskären Daniel Förster, nämd 1704, sympathie 
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doktorn Christian Belle, som gästade staden åren 1 707-1 708, 
badaregesällen Johan Deinert (t 1 701 ), som år 1 700 antogs un
der akademins försvar. . Tillfällig praktik utöfvada . väl .dessutom 
- kvacksalfvare och kloka gummor att förtiga - de militärlä
kare, hvilka med sina regementen lågo någon tid stationerade i 
staden. Under peståret 1 7 1 0  engagerades, såsom vi framdeles få 
tillfälle att närmare omnämna, en särskild pestläkare. 

Någon brist på läkarekrafter förefanns sålunda .icke. Tvärt 
om kände sig de ordinarie läkarene, ,,herr doktorn" och stads
kirurgen, besvärade af den konkurrens deras extra kolleger be
redde dem. Särskildt besvärade sig den sistnämde ofta öfver den 
prejudioe, som tillfogades honom af fältskären Brandt, mot hvil
ken anfördes, att han i strid med medicinalförordningarna syss
lade med invärtes kurer, med åderlåtande samt med medikamen
ters beredning och försäljning. Landshöfdingen utnämde då Brandt 
till provincialfältskär på Åland och magistraten tilldelade honom 
särskilda consilia abeundi, men Brandt ignorerade alla vinkar, 
förskaffade sig år 1 707 anställning såsom academi::B chirurgus 
och kvarstannade i staden intill flyktåret 2) . M()t Christian Belle, 
hvilken företog aig orådet att genom trykta sedlar underrätta 
borgerskapet om sina kurer, innan han ännu utvärkat sig lands
höfdingens venia practicandi eller uppvaktat prof. Hielm, anför
des, att han sysslade med invärtes kurer och använde otillåtna 
materier. Särskildt anmärktes af professor Hielm, att han utbjöd 
bägare ,, af antimonio och andre mercurialiska saker", som upp
gäfvos vara nyttige för purgationer. Vid den undersökning, som 
med anledning af dessa förevitelser anstäldes inför rådstugu- och 
kämnärsrätterna, förklarade Belle, att han praktiserat såsom ,,sym
pathicus" och att han allenast begagnat sig �f ,, till sympathetiska 
conjunctioner tjänliga eller nödiga saker" ,  af hvilka en del, sä
som elixir proprietatis, kunde köpas hos stadens kryddkrämare. 
Om de mystiska bägarenes sammansättning ville han icke förråda 
något, men lofvade inför trovärdiga. medicinska auktorer bevisa 
deras ,,nyttigheter" .  Som domstolarna i staden funna sig inkom
petenta att uttala sig i en sådan fackangelägenhet, hänsköts åtalet 
till collegium medicum, hvars tillgöranden äro obekanta. Kort 
därefter lämnade Belle staden med sina bägare och sin från Riga. 

1) R. P. 11 dec. 1 706. 
s) R P. 26 jan., 20 juli 1707, 14 mars 1708; eons. acad. registratur 5 dec. 

1706, 20 sept. 1707. 



LÅKARE OCH APOTEKARE. 489 medförda kokerska, som väkte alla sedlighetsvänners och äfven domstolarnes nyfikenhet utan att dock något oanständigt kunde bringas i dagen 1). Sämre än med sjukvården var det bestäldt med farmacin. Allmänheten klagade öfver att apotekaren Relau -vårdslösade sina skyldigheter, medan Relau sköt skulden på kryddkrämarene och särskildt pä fältskären Brandt, hvilka prejudicerade honom i hans narmg. Vid de visitationer, som företogos i apoteket af professor Hielm, kommo stora ,, felaktigheter" i dagen, hvarför consistorium academicum, som ansåg sig af konstitutionerna förpliktad till uppsikt öfver apoteket och under hvars försvar Relau äfven inträdt, ålade honom, vid hot af handteringens förlust, att hålla ett ständigt lager af goda och friska medikamenter. Något senare ( 1 709) var man betänkt på att genomdrifva privilegiernas öfverförande på apotekaren Lorentz Hagmus, hvilken anländt till Åbo med rekommendationsbref af archiatern Urban Hiärne och bl. a. utfäst sig att inlösa köpmännens lag�r af medikamenter. Men hotet sattes icke i värket och när pesten om hösten 1 7 10 gjorde sitt intåg i staden, var st,adens apotek lika illa utrustadt som förut. Som Relau vid samma tid försvann från staden, dekreterade grefve Nieroht, att han förvärkat apoteksprivilegierna, samt förordnade Hagmus, numera fältapotekare, till provincialapotekare i Åbo med skyldighet att jämte en gesäll upprätthålla i staden ett laboratorium för preparation af medikamenter för stadens, landsbygdens och armens behof. Synbarligen blef det emellertid intet af detta provinciala.potek, ty vid slutet af år 1 7 1 2  och början af år 1 7 1 3  ingick landshöfdingen till regeringen med tvänne skrifvelser, i hvilka han förtäljde att Åbo stad och hela Finland saknade apotek samt hemstälde om att Relau blefve förpassad till staden eller att Hagmus måtte dit sändas och förses med apoteksprivilegiet. I sin resolution biföll regeringen till det sistnämda förslaget, men Relau synes doch ha lyckats försvara sitt privilegium, och när han efter ryssarnas invasion anlände med andra :flyktingar till Stockholm, meddelade regeringen genom tvänne resolutioner honom rättighet att i Stockholm åtnjuta den tullfrihet på införsel af medicinalvaror och vin, som han innehaft i Åbo 1). 
1) R. P. 24 sept. 1707, 18 o. 29 jan. 1708 ; kämnärsrätts prot. 30 jan.t 6 o. 7 febr. 1708. 1) R. P. 22 juni 1705, 20 juli, 3 aug., 7 sept. 1707 ; eons. acad. registr. 20 sept. 1707 och prot. 23 juni, 21 okt., 27 nov. 1709 ; Nierohts kopiebok 17 nov. 
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En flitig och värksam del i förvaltningen tog fortfarande 
borgerskapet, som tidt och ofta kallades af magistraten att ut
tala sig om · stadens ·allmänna ärenden·. • Dock var det icke mera, 
såsom i forna tider, i regeln borgerskapet i gemen, icke ens "de 
förnämste af borgerskapet" eller "en del af borgerskapet och 
han delsmän" som plägade inkallas. Visserligen förekom det fort
farande att hela borgerskapet mottog kallelse till allmän rådhu�
stämma och att det äfven talrikt instälde sig, när viktiga intres
sen stodo på spel eller skarp ameningsskiljaktigheter förekomma ; 
äfvan hände det att sammankomster höllos inom borgerskapet 
innan dess mening framstäldes på rådhuset. Men i regeln var 
det "de älste" som kallades att representera stadens borgerliga 
element, oftare synes det än tillförene. Förutom de ärenden, 

· som angingo den kommunala förvaltningen i gemen, påkallade sär
skildt svårigheterna med skatteuppbörden jämte regeringens och 
landshöfdingens upprepade påminnelser om leveranser, om krono
rester inkvarteringar och de älstes bistånd. Det gälde för magi
straten icke blott att inhämta det förnämligare borgerskapets råd 
och bifall, utan ock att med dem dela ansvaret för och obehagen 
af de ständiga kraf, som stäldes på borgerskapet. Särskildt var 
det af vikt, att de älste i samråd med magistraten och de skilda 
kvarterens edsvurne taxeringsmän årligen bestämde hvarje borgares 
andel i skatten och att de uttalade sig angående de många an
sökningar om befrielse, som inkommo ; några bland dem mottogo 
därtill det mödosamma och med personliga uppoffringar förenade 
uppdraget att utkräfva de kontributioner de varit med om att 
fördela ; inflöto de väntade beloppen icke, fingo de höra hotelser 
om ansvar för resterna, hotelser, som till sist äfven sattes i vär
ket. Ledamotskapet ibland de älste artade sig sålunda till en 
besvärlig medborgerlig tunga som mången bar med suckan och 
vid lägligt tillfälle sökte att afskudda sig. Under de närmaste 
åren före flykten påträffa vi flere exempel på afsägelser af man
datet och ett par gånger finna vi personer, som af magistraten inval
des i utskottet, enständigt tillbakavisa förtroendet. I regeln båtade 
dock motsträfvigheten till intet ; de utkorade medgåfvos intet 
vidare val och de äldre ledamöterne fingo veta, att de borde stanna 

1710;  landsh. skrifv. t .  reg. Relau lef'de i Stockh(!)lm, där han försålde sitt privilegium till apoteket Kronan, ännu 1723, men i så ,,0lägne vilkor och fat, tigdomLI att man icke kunde tänka på. att öfverlåta apotekets upprättande åt honom. 



DE ÅLSTEs RÅD. - FOLJW.boo. på sin post under de onda dagarna, eftersom de under de goda tidern a "ej blifvit därvid ledsne" 1). I afseende å befolkningens numerär timade under krigets första årtionde ingen synnerlig förändring. Antalet mantalsskrifne, som under 1680- och 1 690-talen varierat mellan c. 2 ,700 och 3,400 (akademistat, landbönder samt Slotts- och Tegelsalsfolken inberäknade), höll sig omkr. 2,900 a 3 , 100 intill år 1 7 10, då genom pesten och de därpå följande olyckorna ett tydligt nedåtgående begynte förmärkas. Fördeladt på de olika stadsdelarne företedde detsamma under årens lopp följande siffror : 
Den mantalsskrifna befolkningen Åbo 1701 - 1713. 
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Summa 2,! J 19 l 2,8683) :3,04 1 3, 164l3,C3�8) 3,10;j8) :!,93U8) !2,!134!2,sui2,16B 2,4 1 2  Främsta ,angen inom borgerskapet innehades såsom förut af köpmännen eller "handelsmännen" ,  hvilkas antal uppgifves år 1 70 1  till 2 1  och 1 7 10 till 24. Ibland dem åter intogs en mera framskjuten och ledande ställning af särskilda medlemmar af de under 1600-talet invandrade tyska släkterna, såsom Niclas och Johan Schultz, Gustaf, Hans och Jochim Wittfooth, Henrik Franck, Johan Spieker, Carl Merthen, Johan Fleege, Carl och Joachim Schffifer, äfvensom af några nykomliugar såsom Petter Rynning, Christ. Böckelman och Johan Reinbohm. Bland medlemmar af 
1 ) R. P. 24 apr. 1708, 1 o. 31 mars, 12 apr. 17 1 1  m .  m. 1) Förutom professorerna. h vilka voro frikallade för mantalspenningar. 1) Akademistaten icke medräknad. 

63 
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inhemska släkter framträdde främst Henrik Cretalenius, Henrik 
Tolpo och Henrik Wächter. Den handel desse och andra be-
. drefvo · inskränkte sig · numera nästan· uteslutande till inrikes han- · 
del. Väl sökte magistraten vid särskilda tillfällen förmå de för
mögnare redarene att mera vinnlägga sig om direkt beröring med 
utlandet, och vi finna äfven, hurusom stadens lilla handelsflotta 
ett år ökades med ett i Tyskland bygdt ekfartyg, ett annat år 
med en från Osterbotten inköpt skuta af furu. Men de osäkra 
tiderna, liksom ock det rådande handelssystemet, förlamade alla 
sträfvanden i denna riktning. Vid en år 1 708 pä kommerskol
legii befallning företagen enquete angående sjömanskapet på sta
dens ,,couffardie" farkoster visade det sig att endast ett skepp, 
galjorten S:t Johannes, tillhörande Niclas och Johan Schultz, 
Gustaf Wittfooth m. fl. och räknande bland besättningen endast 
en finsk mitn ,  seglade på utlandet (Lybeck), medan fem farkoster, 
af dem två tillhörande Carl 8chrefer, seglade på Stockholm och 
hamnarna vid finska viken. Då rådet tog sig af denna enquete 
anledning att förnya påminnelsen om :flottans förökande, fick 
det till svar, att sedan tjäruhandeln blifvit staden fråntagen, hade 
köpmännen intet att utskeppa och att importen från utlandet 
led stor prejudice till följd af konkurrens från ståndspersonernas 
sida 2). Exporten af spannmål och andra lifsförnödenheter blef 
dessutom :flere gåuger förbjuden eller starkt limiterad, enär kro
nan gjorde anspråk på alt öfverskott för armens behof 3), och 
importen hämmades såväl af förbuden mot en mängd utländska 
artiklars införsel som af de förordningar, hvilka afsågo att i 
främsta rummet gynna de stockholmske handlandenes och manu
fakturisternes intressen. Belysande i sistnämda afseende var den 
ransakning, som år 1 708 på kommerskollegii ordr� företogs med 

1) Främsta rangen intog utan gensägelse Niclas 8chultz, dels på grund 
af sin förmögen het och sitt sociala anseende, dels emedan han innehade den 
hedrande stadsmajorsbefattningen. Ofta framförde han på rådstugan de äl
stes och hela borgerskapets talan, särskildt när någon opposition förekom. 
År 1700, då valet af en rådman stundade, lämnade magistraten åt honom an
sökningshandlingarna, dem han ägde att kommunicera med borgerskapet, 
innan saken togs till tals på allmän rådstugudag. R. P. 13 apr. 1708. 

2) R. P. i2 febr., 29 apr. 1708. Liknande klagomål anfördes vid många 
andra tillfällen. 

8) År 1711 förbjöds borgerskapet att utskeppa mer spannmål och mjöl 
än som svarade mot saltimporten, hvartill svarades, att spannmå.lsutförseln 
aldrig uppgått så högt. R. P. :28 apr. 1711 .  
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stadens 1 9  manufakturister och hYilken bl. a. resulterade däri, 
att köpmännen ålades inkomma med bevis öfver att de icke 
innehade andra sidentyger och liknande varor än sådana som 
tillvärkats i Stockholm. Visade det sig, att någon, som tillåtits 
participera i handeln med nämda varor, importerade från annat 
håll, skulle han straffas med butikens igenlåsande. För att gifva 
bättre fart åt handeln beslöt magistraten att hemställa hos lands
höfdingen om förbud för länets innebyggare att uppköpa sideu
tyger o. dyl. annorstädes än i Åbo 1). - I början af år 1 7 1 3, 
kort innan flykten begynte, anlände som en glimt af hopp till 
de utarmade köpmännen ett anbud att deltaga i en tillärnad tjäru
handelssocietet, men detta anbud kom för sent för att medföra 
varaktig fröjd 2).' 

Huru förhållandena inom olika brancher af köpmanshandeln 
gestaltade sig, känna vi icke. Synbarligt är dock att myndig
heterna icke kände sig i detta afseende fullt tillfredsstälda och 
äfven från enskilda handlandes sida förspordes nu och då klago
mål öfver prejudice och olaga konkurrens. Så anförde år 1 708 
krämarene, hvilkas antal då uppgafs till 15, att de ledo för
fång af några salt- och tobakshandlande, hvilka utprånglade 
kramvaror i sina bodar och på landsbygden. Vid ett annat 
tillfälle klagade köpmännen öfver att månglerskorna plägade 
i sina "stolar", som de placerade tätt intill d�ras bodar och stånd, 
försälja vanliga köpmansvaror o. s. v. Måhända var det orsaker 
af sådan art, som förmådde magistraten att år 1 707 framlägga 
förslag om en ny "handelsordinantie",  hvars innehåll icke när
mare angifves. Förslaget stötte emellertid på motstånd från de 
älstes sida och magistraten resolverade med anledning däraf, att 
borgerskapet tills vidare skulle tillätas blifva vid en af landshöf
ding v. d. Linde den 23 juni 1660 utgifven , men till sitt när
mare innehåll för oss obekant handelsordinantie. Saken synes här
med ha förfallit 9). 

Om borgerskapets affärsförbindelser med landsbygdens all
moge inhämtas knapt annat än att de fortgingo på samma sätt 
som förut, men under alt starkare tryck af krigets värkningar. 
Till en början såg det visserligen ut, som om de ständiga leve
rauserna till kronan - om hvilka vi i det följande få tillfälle 

1 ) R. P. 17 juli 1708. 
2) R. P. 20 febr. 1713. 
3) R. P. 31 aug., 14 o. 23 sept, 1707, 2� febr, 1708, 
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att tala - skulle ingjuta ny fart i handeln med allmogen och 
gifvn. borgarene ett rikligarA tillfälle till penningevinst än de haft 

· på ·många· år. · Och · för - en tid gjorde de väl - det - också.. .Men. 
snart nog anfördes klagomål öfver att dessa affärer gingo mPd 
förlust. För det första klagades öfver att ståndspersonerna in
mängde sig i handeln och ofta fingo sina an bud godkända fram
för borgarenes, hvilket hade till följd, att de sistnämde blefvo 
liggande med sina uppköpta varor, som de sedan nödgades för
sälja med förlust. Främst ledo dock affärerna af den tilltagande 
utarmningen på landsbygden. Förnödenheter, såsom spannmål 
och fisk, stodo ofta, då efterfrågan var som störst, icke till köps, 
och när de inkomma, betingade de sig ett pris, utöfver hvilke t 
kronans uppköpare icke ville gå. Och för de varor, som köp
männen levererade t.iil bönderne,  var det synnerligen svårt att 
utbekomma betalning, ehuru borgerskapet nu och då utvärkade åt 
sig tillstånd att resa ut på landsbygden för fordringarnas ut
kräfvande. Sålunda bundos kapitalen vid en mängd osäkra for
dringar, hvilkas utfående blef alt hopplösare med hvarje år som 
gick. När t. ex. år 1 7 1 0 uppmaningar stäldes till staden att 
bistå kronan med penningelån , kunde köpmännen sanningsenligt 
förklara, att man inga penningar hade, emedan "borgerskapet meren
dels igenom försträckningar åt landtmanuen till dess tarfver och 
utredningar så af sig kommit, att det nu knapt födan och hvad 
till kronans utlagor fordras sig kan förvärfva" 1) .  

Inom staden försiggick handeln med allmogen på de sed
vanliga torgdagarna under marknaderna i januari och sep
tember. Nu och då reglerades denna handel genom nya förord
ningar, som afsågo att upprätthålla ordning och förekomma un
derslef. Så föreskref magistraten åre11 1 701-- 1 703,  att s. k. hö
pa.lmar skulle uppsättas på. torget, i hvilka höet skulle mätas af 
stads:fiskalens besökare, innan det utbjöds till salu. amtidigt 
ansökte man hos landshöfdingen om kungörelsers utfärdande till 
landsförsamlingarna om rätta måttet för veden o. s. v. Hurn ma
gistraten vid samma tid önskade uppförandet af ett våghus sär
skildt för spannmålens uppmätande, men motsades af borgerskapet, 
har redan blifvit nämdt. År 1 708 utfärdades den förordning 
angående handeln med hö och trävaror, att de bönder, hvilka in
komma med sina lass genom Fä- och Tavastportarna, skulle för
sälja sin vara på Hästtorget, de åter, som inkommo från Aningais-

1 ) R. P. ::?2 juni 1710 ;  riksdagsbes�rär 1713 
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sidan : stanna på Nytorget. Med anledning af underslef vid stora 
sjöbommen, som vållade stadskassan förluster, stadgade borg
mästare och råd s. å., att borgare, hvilka återvände från sina 
segelresor, skulle omedelbart, innan de bröto sin last, anmäla hos 
politieborgmästaren, huru mycket pundgods de medförde, hvar
jämte packarene och stads:fiskalens besökare beordrades att vaka 
däröfver att all saltfisk fördes till vågen och att ingen "prejudi
cerlig handel" bedrefs vid bommen . För :fiskhandelns uppehål
lande beslöts år 1 705 att antaga ett behöfligt antal fiskköpare, 
hvilka enligt resolution af landshöfdingen skulle utbjuda sina 
varor på en bestämd plats samt åtnjuta den lindring i taxan ,,som 
de meriterade och billigheten medgifver" 1). 

Af de accis underkastade näringarna blef särskildt salubryg
geriet föremål för myndigheternas ingripande. Enligt gammal 
praxis var rättigheten att lifnära sig med bryggande till en bör
jan öppen för alla borgare och borga.rehustrur, hvilka erlade den 
faststälda accisa.fgiften , och inom magistraten funnos de hvilka 
sågo i en sådan frihet en ökad inkomstkälla för stadskassan . 
Men då klagomål inlupo öfver att en mängd oförmögna salu
bryggare vållade mera skada och oreda än nytta särskildt vid 
kronoleveranser, befans det år 1 703 nödigt att begränsa antalet 
och att utnämna för hvart kvarter ,, vissa salubryggare",  hvilka 
ansågos lämna bättre garanti för sina prestationer. Så utnämde 
landshöfdingen år 1 706 1 4  salubryggare för Kyrkokvarteret, 6 
för 1\fätäjärvi, 9 för Klöstret, 7 för Söder- och 1 1  för N orrkvar
teret. Åtgärden synes äfven medfört förändring till det bättre, 
ehuru äfven senare klagomål anfördes däröfver att somliga brygde 
nuderhaltig dricka eller stegrade priset utöfver månadstaxan, att 
vid större uppköp för kronans räkning tillräckliga kvantiteter 
icke stodo till buds o. s. v. 2). 

Åfven med slakterirörelsen var det mindre väl bestäldt. Som 
klagomål anfördes, att slaktarene illa fullgjorde sina åligganden , 
öfverlät magistraten år 1 707 med landshöfdingens begifvande 
hela rörelsen som monopol ät slaktaremästaren Leonhard W etter, 
hvil ken edligen förband sig att ,,staden stadigt med färskt kött 
göra nöje" .  Han klagade dock sedermera öfver att hemliga kon-

1) R. P. 11  dec. 1701, 8 dec. 1702, 7 jan., 11 apr. 1703, 24 nov., 2 «ec. 
1 705, 25 aug., 14 o .  17 okt. 1708. 

2) R. P. 24 jan., 28 maj, 6 juli 1 703 1 ö okt. 1706, �8 sept., 6 nov. 1707, 4 
nov. 1708, rn mars 1710 m. m. 
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kurrenter dolde sig i hvarje gärd och lämn ade slutligen staden år 1 7 1 1 , hvarefter magistraten måste utbjuda slakterirörelsen åt några borgare, hvilka refuserade anbudet 1). För bagerirörelsens upprätthållande rekvirerades år 1 700 från Stockholm en bagaregesäll, som försågs med näringsrätt och sedvanliga fr1hetsår. Under de följande ären upprätthölls yrket af en bagaremästare, mäster Jakob Läger, förutom hvilken dock vissa tider särskilda borgare tillätos att baka och utbjuda groft bröd, ,,men icke det som fint är eller af hvete" .  En anhållan af borgerskapet att landtmännen måtte tillåtas försälj a bröd i staden afslogs af magistraten såsom stridande mot handelsordniugarna 2) .  Angående handtvärket och skråna under krigets fortgång är icke mycket att anteckna utöfver det vi redan i det föregående haft. tillfälle att inhämta. Några författniugar och påbud, som skulle invärkat på det rådande systemet, emanerade icke, och hvad de olika yrkena och deras utöfvare angår, tyktes förhållandena under många år icke rön a någon skadlig invärkan af det pågående ofredstillståndet. Vid en jämförelse af handtvärkarenes antal åren 1 70 1  och 1 7 1 0  enligt mantalslängderna :finna  vi, märkligt nog, hurusom inom de flesta yrken numerären höll sig någorlunda stabil. Så utgjorde antalet linväfvare resp. 3 1  och 32, skomakare 2 1  o. 2 1 ,  timmermän 20 o. 2 1 ,  skräddare 18  o .  1 7 , smeder af olika slag 1 6  o. 1 5 , snickare 8 o. 6, murmästare 8 o. 9, guldsmeder 4 o. 4, skiunare o. dyl. 7 o. 5 ,  hattmakare 3 o. 2, krukmakare 3 o. 3 ,  glasmästare 3 o. 3, färgare 2 o. 2, snörmakare 2 o. 2, svarfvare 2 o. 4, bokbindare 2 o. 2, sadelmakare 2 o. 1 ,  o. s. v. 8). Att, någon större förändring icke skedde, berodde dels på inflyttningen af handtvärkare från andra orter, bland dem många flyktingar, hvilka vorl) berättigade att fortsätta sitt yrke, dels därpå att arbetskrafterna inom en del yrken fuuno flitig användning i krigets tjänst. Under de första krigsåren gjordes för armens räkning tidt och ofta stora beställningar särskildt hos smeds-, skomakare-, skräddare- och skinnareämbetena, hvarvid med beställningen ofta förenades förbud mot arbete för enskildas räkning så länge kronans behof icke var tillfredsst.äldt. Så anlände år 1 700 en beställning på 1 ,000 par ryttarestöflar och skor, 3,000 gånghästskor samt ett parti ryttarepistoler ; år 
1) R. P. ::!O nov., 4-9 dec. 1707, 7 juni, 27 nov. 1711 .  
2J Rå.dst. prot. 8 jan., 19 no\". 1700, 4 nov. 1708. a) lncl. akademistaten och folket på Slc,ttsbacken. 
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1 704 kontraherade magistraten med köpmännen och skomaka
rene om leverans bl. a.. af 8 par skor för hvarje båtsmansrota i 
staden . 

Men om också antalet handtvärkare, som upptogos i mantals
längderna, icke visade egentlig tendens till nedåtgående, timade 
dock så småningom en försämring i deras ekonomiska läge. År 
1 707 anförde handtvärkarene, hurusom de därintills genom ar
beten till regernenterna haft så stor förtjänst, att de kunnat er
lägga sin kontribution och andra utlagor, men att beställningarna 
numera upphört och pengarna utförts till andra orter, hvilket 
haft till följd att ,,icke allenast de, utan ock hela staden och 
landet undergå, när en sådan ansenlig post utföres, där likväl 
om slike saker här hafva uppköpts, så har staden och landet nå
gorlunda däraf kunnat subsistera" . Den ekonomiska försämrin
gen framträdde, förutom i tilltagande svårigheter vid kronoutla
gornas erläggande, äfven däri att frihetsåren för nya och nyan
kom n a handtvärkare gång efter annan måste förlängas samt att 
i trots häraf många mästare, med åberopande af sin fattigdom, 
hårdnackadt nekade att undergå burskapseden med ty åtföljande 
afgifter och deltagande i den borgerliga tungan .  Ett och annat 
fåtaligare representeradt yrke förlorade ock småningom både kun
der och idkare och under de svåra åren 1 7 1 0- 1 7 1 1  begynte 
numerären att aftaga äfven inom ämbeten, hvilka därintills med 
större framgång burit tidens stormar. För att fylla bristen blef 
man då i enskilda fall tvungen att anskaffa hjälp utifrån samt 
att medgifva näringsrätt åt personer, hvilka under normala förhål
landen blifvit tillbakavisade. Åfven mot bönhasarna visades 
ovanlig tolerans, att döma däraf att särskilda jakter efter dem 
icke omtalas. Måhända berodde dock detta därpå att sådana 
personer inrangerades bland det lösa folk, med hvilka luckorna 
i armen ofta fyldes. 

Antal et organiserade handtvärksämbeten förblef under hela 
krigstiden detsamma som förut, om man undantager att körs
närsäm betet, som en tid varit på förfall, återupprättades år 1 70 1  
med den gamle Mathias Rauch såsom ålderman 1). Någon när-

1) Till de uppgifter om åldermän och bisittare, som meddelats i band I, 
må här följande tillägg och rättelser bifogas . Åldermannen i skomakm·eämbe
tet Lorenz Timme afled år 1702 samt efterträddes 1703 af Anders Steen, som 
åter år 1706 följdes af Hans Knabe, hvilken varit bisittare sedan år 1 703 ; 
år 1 707 afled bisittaren Thomas Mellenbergh och efterträddes af Johan Meijer; 
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mare sammanslutning ämbetena emellan och med öfriga handt
värkare torde under hela tiden icke kommit till stånd, ehuru de 
rådande tidsförhållandena ·val motiverat en · sådan · och · handtvär-

bisittaren Petter Westman nämnes ännu 1704. Åldermannen i skräddareäm
betet Hans Bock afied år 1704 ; efter honom nämnes Zachris Jung såsom ålder
man 1704-1723 ; tiJ l bisittare i samma ämbete utnämdes år 171 1 Nils Gard• 
berg och möjligen Arvid Öhman, som föreslagits af ämbetet. Åldermannen 
i snickareärr�betet Henrik Leino afied 1703 ; efter honom nämnes Johan Ha.cht 
åtm. 1704-10. Som ålderman för timmermännen nämnes 1701-1710 .Anders 
Johansson. Inom linväfvareämbetet nämnas såsom åldermän Thomas Sig
fridsson ännu år 1707, Henrik Kruus åren 1711-1714 (t 1714) samt Henrik 
Christersson (utn. 171 1 t.ill bisitta1·e) under ryska ockupationen. Som ålder
man i körsnärsämbetet nämnes Mathias Rauch ännu år 1705 ; år 1711  utnäm
des till ålderman Johan Schröder ; som notarier i ämbetet fungerade nota
rierna Mathias Humalander (t 1705) och Johan Wargentin. Bland mestadels 
nytillkomne handtvärkare, hvilka icke tidigare omnämts, må här antecknas 
följande : skomak1uene Johan Nylander, Samuel Falck, Harman Wessman och 
Matts Tragman, lavettesmeden Johan Ersson,  svärdsfäjareenkan Anna Maria 
Obenhaus (anlände med gesäll och pojke 171 1), vagnmaka.rena Johan Naula 
och Lars Ström, skräddaren Augustin Macovitz, snickarene Anders Broman 
och Erik Wirman, glasmäs:tarene Hans Stihl och Henrik Murberg, orgelma
karen 1. reparatören Ab1·aham Tectolijn, svarfvaren Jöran Torin, konterfäja
ren mons:r Ch1·istian Tuhn, som 1701 anströk ,,skifvorna" och knopparna 
uppe i kyrktornet, krukomakarene Erik Strömberg och Daniel Hiort, linväf
varen Erik Moback, blekaren Matts Panu; färgarene Henrik H elin och Johan 
Schilt (åtm. 1701-1704, anmälde 1703 inför magistrate:p att han vai· sinnad 
att upprätta i staden ett klädesfaktori, hvartill han redan af sina ringa me
del gjort en begynnelse ; begärde och erhöll uppskof med burskapsedens af
läggande tills ,,faktoriet" vann sin fullbordan ,  hvarom senare intet förmäles , 
repslagaren Henrik Eskilsson (rekvirerad från Stockholm), strumpväfvaren 1. 
stickaren Michel Mät-er I. Meider från Thiiringen (anhöll 1701 att få lifnära 
sig som klensmed eller strumpstickare), skinnaren 0hr. Lundbergh, sämsk
makaren Casper Hentzel, sadelmakarene Joh an Spång och Christian Börstel
man, hattmakaren Jonas Lönn, perukmakaren e Johan Fredrik Henning, Hart
wig Sachtleben och Dorothea Marja Zieren samt akademie bokbindaren Nic
las Erland Lorentzen, (anhöll 1707 om burskap). Till boktryckare vid akade
min efter Johan Walls död år 1709 rekommenderade grefve Nieroht år 171 1 
förre gymnasii boktryckaren i Viborg Thomas Abbor, ,,som uti denna veten
skapen ha.fver ett godt "itnesbörd", men Abbor kasserades eller kom icke 
och konsistorium uppgjorde s. å. kontrakt med faktorn vid Keysers tryckeri 
i Stockholm Anders Björckman, sow öfvertog det Wallska sterbhusets till
hörigheter och fortsatte sina företrädares värksamhet så godt de svåra för
hållandena medgåfvo det först i Åbo och sedermera efter flykten i Stockholm 
(t c. 1728). Det Gezeliusska tryckeriet förestods intill 1705 af Joh. Winter och 
därefter af Henr. Krist. Merckell, som tillbandlade sig detsamm&. år 17 15, se 
dan hans anbud att blifva kunglig akademieboktryckare refuserats. (Pipping, 
om boktryckeriet ;  Nierohts kopiebok). 



HANDTVÅRKARE. 499 karene ägde en laglig föreningspunkt i det år 1640 stiftade generalgillet. På begäran af gilles- och guldsmedsåldermannen Hans Meyer förordnade rådstugurätten visserligen år 1 7 0 1  om en allmän gillessammankomst samt utnämde politieborgmästaren och tre rådmän till medlemmar i "gillesrätten" ,  men åtgärden medförde intet resultat, såsom det synes till följd af den fortgående trätan mellan Meyer - en processlysten man - samt de öfriga handtvärkarene. Tillsägelsen förnyades år 1 708 - tio år efter senast hållna gillessammankomst - samt åtföljdes af hot om böter för de ämbeten, hvilka vägrade att utse representanter i gillesrätten, men ovisst är, huruvida resultatet denna gång blef bättre 1) .  
* Den indelning i tvänne kyrkliga församlingar, som efter så många svårigheter slutligen genomförts år 1 698, fortbestod orubbad, utan att något allvarligare försök gjordes att återgå till det gamla. Och den ordning i afseende å prästämbetena och deras besättande, som vid det sjuttonde seklets slut utbildade sig på grund af lag och sedvänja, vann ytterligare stadga. Efter den förste svenske kyrkoherdens, teologie professor David Lunds befordran till biskopsstolen i Viborg år 1 705 kom det i början af följande år till förberedande öfverläggningar mellan magistraten och de älste af svenska församlingen, hvilka resulterade däri att man på första förslagsrummet uppstälde poeseos professorn Torsten Rudeen samt på andra rummet professor Isaac Pijlman . Tillika öfverenskom man att några af borgerskapet och ämbetena jämte ett par af rättens medlemmar skulle närvara vid valet i domkyrkan för att där förfäkta sin mening. Någon tid senare, då Rudeen i enlighet med kyrkorådets önskan hållit 13n profpredikan, voro de älste åter församlade på rådhuset, h varvid man beslöt att ingå till landshöfdingen med hemställan om utvärkande af kunglig utnämning för Rudeen, som äfven före årets slut mottog fullmakt först på Lunds lediga professur i teologiska fakulteten och sedan på kyrkoherdeämbetet 2). På i hufvudsak samma sätt tillgick det året därefter i finska församlingen, hvarest kyrkoherdetjänsten blifvit ledig genom pro-

1) R P. 6 maj 1 701, 1 1  apr. 1708, 4 dec. 1709. 
2) R. P. 8 o. 17 jan. 1706. I bref till k. m:t förmälde biskop Gezelius att han öfverlagt om kyrkoherdevalet med ,,de åtskilliga stånd, som till svenska församlingen höra II och att de genom sina förnämste såsom fnllmäktige en, hälleligen begärt Rudeen, Hultin, Torsten Rudeen d. 184-185. 
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fessor Pijlmans frånfälle. Till första början ingick domkapitlet 
till magistraten med anmälan om att detsamma önskade på en 
utsatt dag öfverlägga i sakristian med vederbörande · om valet af 
efterträdare, hvarför magistraten uppmanades att inhämta det 
finska borgerskapets utlåtelse och "sedan förordna några vissa 
män till att samma värk järn te andra vederbörande förrätta" .  
Uppmaningen blef ock utan dröjsmål efterkommen och magistra
ten kunde några dagar senare meddela, att de finska borgarene, 
om hvilkas mening magistraten ville förena sig, stält i konsi
deration professor M unster, som också kort därefter mottog öfver
hetens utnämning 1). Men när icke många år därefter svenska 
kyrkoherdeämbetet åter stod obesatt tillfoljd af Rudeens tran
sport till superintendenturen i Karlstad år 1 708, följdes en annan 
procedur. Utan att man erfar något närmare därom,  huruvida 
själfva församl ingen sattes i tillfälle att uttala sina önskningsmål 
angående efterträdaren, utnämde regeringen till tjänsten den sam
tidigt till förste teologie professor befordrade Ingemund Broms, en 
för staden fullkomligt obekant person. Sålunda uppfylldes inne
hållet i 1 694 års nådiga reskript, hvilket, såsom vi ur det före,
gående känna, bjöd att kyrkoherdeämbetet i svenska församlingen 
jämte domprostesysslan skulle följa med första professuren i teo
logiska fakulteten 2). 

Om de val af kapellaner, som omtalas, upplysa rådstugu
protokollen, att borgerskapet lagenligt sattes i tillfälle att afgifva 
sitt votum, som i regeln blef bestämmande for utgången . Sedan 
ansökningshandlingarna behandlats i domkapitlet och kyrkorådet, 
remitterades desamma till rådstugan för att bereda de älste och 
andra förnäml igare medlemmar af borgerskapet tillfälle att uttala 
sig angående aspiranterne och att jämte magistraten utse särskilda 
representanter till själfva valförrättningen, som företogs i dom
kyrkan ell'3r sakristian samt bivistades af domkapitlet och resp. 
församlingsmedlemmar. Så tillgick inom finska församlingen år 
1 705 efter Jonas Mennanders afgång, då ,,en del och de förmög
naste" af församl ingen voterade på Johan Montinus, men magi
.straten på Mathias Frostelius, som fick tjänsten, samt år 1707 
efter Frostelii frånfälle, då  Montiuus åter uppsattes på försla.gs
rummet, denna gång med åsyftad framgång. De två öfriga finska 
kapellanerne Simon Sadenius och Zacharias Lundanus kvarstodo 

1) R. P. 1 1-14 sept. 1707. 
1) Jmfr. band II, s. 34, 37. 
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på sina poster intill flykten . Till medhjälpare i församlingen 
av.tog kyrkoherden Munster, i trots af protester från en del för
samlingsmedlemmar, år 1 709 Johan Carpelius, hvilken väl kvarstod 
på denna post intill år 1 7 1 2 , då han utnämdes till kollega. I 
svenska församlingen vö.ktes efter kapellanen Wilhelm Wargentins 
afgång år 1 7 1 1  förslag om utnämnandet af tvänne kapellaner, 
men tidens pressurer vållade att endast den ene af de föreslagne, 
coadjutoren Petrus Scheding, blef utnämd. Såsom ,,medhjälpare" 
eller "coadjutorer" (äfven adjuncti) i församlingen fungerade för
utom Scheding, hvilken nämnes i denna egenskap åtm. 1 709-
1 7 1  1 , Andreas Bange åtm. 1 7 10-1 7 1 3  och Gabriel Gronovius 
1 7 1 2, synbarligen äfven Petrus Thuronius, nämd pastorsadjunkt 
före 1 705. Som slottspredikant värkade Gregorius Arctopolitanus, 
biträdd åren 1 7 10-1  7 1 1 af Andreas Sten beck. 

Liksom antalet ordinarie prästatjänster blef oförändradt, så 
ock sättet för deras aflönande. Väl sökte kyrkoherden Pijlman 
genomdrifva en förbättring i afseende å den finske pastorns 
löneförmåner och lyckades jämväl att hos landshöfding Bure ut
värka en resolution, som tillerkände honom årlig hushyra äfven
som förhöjning af paschalierna. M€1n borgerskapet inlade en be
stämd gensaga mot denna beskattning, det talrika linväfvareäm
betet gjorde t. o. m. en antydan om återförening med svenska 
församlingen och Pijlman fick åtnöja sig med att påskpennin
garna erlades enligt gammalt bruk efter råd och lägenhet samt 
att den afkastning han uppbar från prästgårds- eller kyrkoherde
åkern betraktad.es som godtgörelse för hushyran. Bättre lycka 
hade Munster, som synes förmått sin kollega, prof. Broms att med 
honom dela de 60 dal . k. m. hyresmedel svenska kyrkoherden 
därförinnan ensam inkasserat 2). 

För domkyrkans vård nödgades man i regeln inskränka ut
gifterna till det minst.a, emedan inkomsterna småningom ledo stort 
afbräck till följd af krigets värkningar på landsbygden . År 
1707  lade borgerskapet kyrkans styresmän till last att de låtit 
kyrkan så förfalla, att hvalfvet hotade instörta till följd af ,,laka 
och vaturotande" ,  att trappan till stora dörren var sönder, likaså 
fönstren, så att altartaflan utsattes för regn och snö. Uppgiften 
bestreds emellertid af ekonomen, som förklarade att nödiga 

1) R. P. 27 okt. 1700, 1 1  mars 171 1, 25-27 nov. 170ö, 1 1-14 sept. 1 707, 
19 juli 1709, 6 mars 1711. 

2) R. P. 21 o. 29 mars, 8 apr., 24 juli 1701, 22 sept. 1706, 6 o. 18 dec. 
i700, 1 dec. 1711 . ·  
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reparationer blifvit vidtagna. Om dessa inhämtar man ur domkyrkoräkenskaperna, att år 1 704 uppköptes i Stockholm 2 skepp. takbl�ckk�ppar tili tornspetsens· betäckande samt· att bönestunds� klockan� som vägde 2 ½ skeppund, omgöts s. å. af klockgjutaren Ambrosius Ternant ; år 1 709 talas åter om uppköp af ett större parti koppar för domkyrkans räkning samt om reparationer af tornet och kyrktaket på norra sidan, om största klockans "upphöjande" och den "tredjes" "vändande" m. m. År 1 703 inköptes till kyrkan en viss Ambrosi Hedengrans taflor öfver Carl XI:s begrafning och victorien vid N arva. I afseende å gudstjänsten vidtogos några anordningar, hvilka hade sin grund i de rådande tidsförhållandena. Redan under krigets första år begynte man att regelbundet uppläsa från predikstolen böner om ett lyckligt slut på ofreden och uuder de följande åren tryktes och distribuerades sådana böner dels på svenska, dels på finska. År 1 704 uppgifves det, att prästerskapet "af gudeligt nit" begynt att hålla bönestunder om aftnarna. Under peståret 1 7 1 0  fann sig generalguvernör Nieroht föranlåten att förflytta den svenska gudstjänsten till akademihuset, som äfven förut under enahanda förhållanden användts till samma ändamål, men befallningen återtogs kort därpå, sedan domkapitlet framhållit, hurusom den svenska församlingen numera var folkrikare än tillförene, "så att ledamöterna icke i akademihuset kunna inrymmas, utan på sådant sätt nödgas den offentliga gudstjänsten försumma" 1) . Slutligen må nämnas, att en ny bänkordning utfärdades år 1 708 af biskop Gezelius efter kommunikation med borgerskapet, som uttalade sin tillfredsställelse öfver förslaget, lofva.nde underkasta sig den för domkyrkans reparation påbjudna årshyran för bänkrummen 2) .  Om skolan finnes intet nämnvärdt att förtälja utöfver det som i det föregående blifvit anfördt. De onda tiderna gjorde sig naturligtvis kännbara äfven pä det område och särskildt med hänsyn till lärares och elevers ekonomiska fortkomst 3). Men om 
1) Nierohts kopiebok i statsark. 3 o. 11 no-v. 1710. 
2) R. P. 1 1  dec. 1706, 23 nov., 4 o. 7 dec. 1707, 24 febr., 31 mars, 20 okt. 

1708. Vid ett kyrkorådssammanträde bestämdes årsafgiften för ett bänkrum 
på manssidan till 10 öre s. m. År 1709 inlöste handl. Gustaf Wittfooth bän
ken n:o 26 på stora gången för 120 dal. k. m. 

1) År 1708 var fråga om att indraga den bushyra staden erlade till 
rector, men sedan denne lyckats förete ett k. privilegium, som tillförsäkrade 
r�ctQrerne ett sådant bidrag, resolverade rätten att ha.n skulle åtnjuta 25 dal. 
k. m. i hushyra. R. P. 30 juni, 11 okt. 1708. 
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några större svårigheter för undervisningens gång ta ]as icke ; åt
minstone icke i de få handlingar angående skolan vi numera 
äga. Åfven elevfrekvensen höll sig någorlunda uppe att döma 
däraf att under läseåren 1 700 - 1 705 och 1 7 1 0 - 1 7 1 2  intogos ,  
enligt liber scholre, inalles 309 nya elever, d .  v .  s .  i medeltal 
44 om året, medan t. ex. under 1680-talet an talet nyinskrifne 
icke utgjorde i medeltal mer än 47 om året. Att förhållandet 
i detta afseende visade sig så gynnsamt, berodde, förutom på 
andra omständigheter, säkerligen äfven därpå att skoldjäknarne · 
liksom studenterne voro enligt lag befriade från all slags krigs
tjänst, om ock mer eller mindre tydliga försök att prässa till 
värfning icke saknades. 

Inom universitetets organisation , dess förvaltning och under
vi�ning fortgick likaledes alt som förr. Styrelsen handhades af 
biskopen och rector magnifi.cus jämte consistorium academicum, 
undervisningen af professorer och adjunkter på häfdvunnet sätt 
och i enlighet med grundsatser, som utbildat sig från akademins 
första tider. Dock företedde arbetet, såsom vi i ett annat sam
manhang få tillfälle att omnämna, såtillvida en förändrad prägel 
som det i vida högre grad än någonsin förut påvärkades af de 
ekonomiska frågorna, hvilkas lösning utgjorde konsistorii största 
och ständigt återkommande bekymmer 2). Åfven antalet studen
ter höll sig under de första krigsåren vid det normala och stu
dierna bedrefvos af dem med sådan framgång, att prokansler vid 
årsförhöret i maj 1 703 kunde intyga, "att den studerande ung
domen sig uti allehanda lo:fliga studier och öfningar märkeligen 
förkofrat, så att man äfven nu, då hvar och en af desse orolige 
krigstider pä desse till fienden närmare belägna orter mer än 
annorstädes besväres, icke mindre än för detta hafver att hugna 
sig af denne akademins välstånd till fäderneslandets ansenliga 
nytta och heder�. Följande rektorsår sjönk dock antalet nyin
skrifne studenter från 79 till 45, steg sedan något, men föll åter 
till 23 år 1 7 1 0 och utgjorde under de två sista åren resp. 39  
och 52. 

1) År 1708 ökades akademistaten med en ritmästare Johan Oppenort, om hvars vistelse i Åbo närmare uppgifter dock saknas. Badaren Johan Deinert och fältskären Tobias Elias Brandt mottogos, så.som redan blifvit nämdt, under akademins försvar, dock utan anspråk på lön. 



Il .  

Krigstungan. 

11 ;' ( 0 ;,1 åsom af före-stående allmänna öfversikt a.f de kommunala 
..,,�-"' .. ...: förhållandena framgår, företedde lifvet i staden i huf

vudsak samma yttre prägel, som utmärkt detsamma un
der det förgångna seklet. Någon utveckling af institu

tionerna kunde under krigsbullret icke komma i fråga. Det 
måste redan betecknas som en vinning, om samfundsförhå llanden a 
kunde bevaras på den nivå, hvartill de tidigare hunnit uppbrin
gas. Men om ock de yttre formerna för det sociala och kom
munala lifvet visade sig oförändrade, försiggick dock inom djupet 
af samhället en reaktion , som år för år långsamt, men systema
tiskt undergräfde borgerskapets ekonomiska existens, förde det· 
samma långt ned på det sluttande planet redan innan fiendens 
in brott i staden kastade all samhällsutveckling öfver ända. 

På mångahanda vis utöfvade kriget sin mäktiga invärkan 
på samhället. Det band krafter och förmögenheter, hvilka stälda 
i det fredliga arbetets tjänst kunuat föra utveckligen framåt på 
olika banor. Det medförde en allmän osäkerhet på det ekono
miska området, förlamade företagsamheten och koncentrerade all 
samhällsvärksamhet kring omsorgen om stundens kraf. Men främst 
och känn barast värkade kriget genom de många och tunga bör
dor det lade på samhället, de borgerliga elementen i första, de 
privilegierade i andra. rummet. 

De ordinarie penningebevillningar, hvilka under krigstiden 
erlades till kronan, voro öfverhufvud de samma, hvilka vi tidi
gare lärt känna i kapitlet om borgerlig tunga. Till dem hörde 
främst mantalspenningarna (24 öre för person,  1 2  öre för land
bönder), hvilka vanligen uppgingo till 2 1 100 a 2,300 dal. s. m. 
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(akademins biilrag oberäkn adt) , båstmanspenningarna, som hela 
tiden utgingo ti11 fördubbladt belopp e1ler 1 ,698 dal. s. m. årli
gen, boskapspengarna (94 dal . ,  1 703-6 1 1 8  dal.) samt land
böndernas extraordinarie ränta (24 dal.) ,  för hvilken borgmästare 
och råd ägde att svara. Vidare erlades årligen i tvänn e  termi
ner under namn af kontribution en in komstskatt, som beräknades 
eftier olika· grunder för olika stånd och klasser, men allmänt an
sågs för den mest betungande af alla utlagor. Högst steg ,,sta
dens enskilda kontribution " ,  som var :fixerad til l  3,864 dal. s. m. 
om året, förutom åren 1 704 och 1 7 10, då den utgick med för
dubbladt belopp. Skyldiga att däri deltaga voro alla närings
idkare - efter uttaxering, som värkstäldes af magistraten, stadens 
älste och 5-6 experter för hvart kvarter, ofta i landshöfdingens 
närvaro - och kontributionsplakaten inskärpte uttryckligen , att 
ingen , vare sig magistratspersoner, stadens betjänte eller stånds
personer, hvilka bedrefvo något slag af handel och vandel, till
lätos att undandraga sig ; plakatet af 1 7 1 1  utpekade särskildt 
läkare, apotekare, advokater, notarii publioi samt språk-, fäkt
och dansmästare. År 1 702, då antalet skattören steg till 66 ½, 
erlades denna af gift med 1 74 dal. 2 0  öre k .  m .  för ett helt skatt
öre, 87 dal. 5 öre för ¼ skattöre, 2 dal . 23 öre för 1/64 skatt
öre o. s. v. I sammanhang därmed uppbars vanligen landbön
dernas kontribution (c. 50 dal . s. m.) samt den s. k. legofolks
kontributionen, som kostade gesäller och drängar 2 dal . ,  pigor 1 
dal. och inhysingar 6 dal. s. m., åren 1704 och 1 7 10  dubbelt 
mera. I vanliga fall uppgick densamma till 1 ,400 a 1 ,500 dal. 
s. m. (hvartill kom från 1andböndern a c. 25 och från akademin 
c. 1 25 dal.). 

Fria frän deltagande i stadens kontribution voro samtliga 
kronobetjänte, civila och militära, äfvensom medlemmar af präste
ständet samt stadens borgmästare och råd med betjänta, men i 
stället affordrades dem en bestämd procent af all inkomst de 
hade att påräkna. Enligt kontributionsplakaten voro de nämli
gen pliktiga att erlägga - förutom centonalen, som betalades af 
gammalt -- hvar 10:de, åren 1 704 och 1 7 10 hvar 5:te penn ing 
af sina löner och underhållsmedel , af hvad art de sedan vara 
månde, hvarjämte enligt särskilda förordnanden af statskontoret 
för alla dem, hvilkas lön öfversteg 100 dal . s. m., hälften skulle 
innehållas för kronans räkning. Tillika påbjöds i kontributions
plakaten, att de, hvilka uthyrt annan gård än den de själfva be
bodde1 skulle afstå 1 1

4 :delen af hyresbeloppet sa.nit E\.tt aU31. hvilki\ 
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ägde kapital, skulle afdraga af intresset hvar fjerde penning för 
kronans räkning. Undantag skulle dock göras för lån, meddelade 

. kronan efter krigets utbrott, sarnt för bpital i lån.eb_anken 1).. 
Dessa voro de ordinarie utlagor, hvilka årligen borde inleve

reras till kronans ränteri. Efter slaget vid Pultava, då det gälde 
för regeringen att uppsätta nya regementen i de förlorades ställe, 
stäldes nya kraf på skattebetalningsförmågan. För det första 
fördubblades städernas enskilda äfvensom legohjons- och lönekontri
butionen, hvarjämte hyresprocenten, likaledes fördubblad, utsträk
tes till all hyresuppbörd. Af intresset för kapital (för ofrukt
bara beräknadt till 6 °lo) skulle numera häl ften afstås och de 
hvilka innehade något slags "cbaraktär" skulle erläg-ga en cha
raktärskontribution , lämpad efter förmögenheten. Vidare påbjöds, 
att så länge kriget påstod skulle lilla tullen och accisen äfvensom 
våg-, mätare-, last-, bro-, hamn-, torg-, packare- m. fl. penningar 
förhöjas med 1/4 del., tapperiansaccisen för främmande drycker 
med 1, 2 , breftaxan med 1/3-del o. s. v. }..,öljande år nedsattes 
kontr1butionerna och intresseskatten till hälften , men i stället åla
des alla utom bondeståndet att till kronan erlägga en öfver
flödsafgift, som skulle utgå med 2 daler s. m .  för inneha.fvare af 
peruker och fontanger samt med 4 dal. för vagnar. Dessutom på
bjöds, " för att använda all försiktig och mänsk-möjelig omsorg 
och författning till ett kraftigt motstånd, isynnerhet genom örlogs
flottans tidiga cch behöriga utredande",  en ny och extraordinarie 
hjälp, hvilken skulle utgå med 20 öre s. m. för alla eldstäder, 
,,de hafve hvad namn de hafva vilja, ingen undantagandes oak
tadt de icke brukas eller · nyttjas" .  Endast fattige och förarmade 
borgare och innevånare i städerna kunde efter pröfning befrias 
från utgiften. I hufvudsak samma fordringar upprepades i föl
jande kontributionsplakat, utfärdadt af kongl. rådet den 1 0  jan .  
1 7 1 2 . Väl påbjöd konungen vid samma tid i en från Bender af
gifven förordning de tidigare uppburna kontributionernas och 
extra skatternas ersättande med en skatt af all egendom i löst 
och fast, men innan denna befallning hunnit sättas i värket, hade 

1 ) I allmänhet uppgingo borgerskapets, inol. landböndemes, ordinarie utlagor (boskaps-, mantals- och båtsmanspgr samt kontributione1·) till c. 9,500 dal. s. m. om året, år 1 704 till 15,000 dal., 1710 till 13,600 dal. s. m.; 10:de penningskontributionen af magistratens och stadsbetjäntes löner steg vanligen till c. 250 dal., akademins mantals- och legofolkspgr till c. 225 dal., 10:de penningskontributionen från akademin år 1701 till 650 dal. o. s, v. 
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uppbörden för året redan vidtagit. Med den nya förmögenhets
skatten gjordes början följande år, men uppbörden afbröts icke 
långt därefter genom förberedelserna till flykten och med den 
extra krigsgärd k .  rådet fann sig föranlåtet att pålägga somma
ren 1 7 1 3  hann det icke komma till någon begynnelse, innan 
fienden redan stod för portarna. 

En mycket besvärlig tunga, som följde med krigstill ståndet, 
utgjorde vidare den inkvartering borgerskapet var skyldigt att 
lämna officerare och under�efäl, tidtals äfven gemenskapen vid de 
i staden för kortare tid stationerade trupperna. Placeringen af 
de besvärliga gästerna ombesörjdes närmast af ämbetsborgmästa
ren, måhända biträdd af s. k. kvartermästare, och godtgörelsen 
för husvärdarne anskaffades genom en årligen värkstäld uttaxe
ring, som år 1 700 uppgifves ha belöpt sig till 609, åren 1 702 
och 1 703 till 1 ,200, år 1 704 till 1 ,800 år, 1 705 til l 1 ,200 och 
år 1 706 till 2 ,9 10 daler k .  m., under följande år ännu högre. 
År l 707 anlände först en underrättelse från general Lybeoker, 
att han hemförlofvat 1 7 officerare, 14 kvartermästare, 28 korpo
raler, 4 munsterskrifvare, 2 pastorer, 1 fältskär och 2 trumpe
tare, för hvilka, då de passerade Åbo, fri inkvartering skul le 
anordnas. Och något senare på året kom befallning från defen
sionskommissionen att bispringa garnisonen i Viborg med 1 ,050 
dal. s .  m. i inkvarteringspenningar. Borgerskapet råkade i be� 
störtning öfver en sådan utsträckning af inkvarteringsskyldigheten 
och nekade tvärt att lyda befallningen, men magistraten uttaxe
rade beloppet och borgerskapet had� ingen annan ressurs än att 
underkasta sig. Hos regeringen anförda besvär hade visserligen 
till följd, att städerna i Åbo län och Osterbotten älades att par
ticipera i stadens inkva.rteringstunga, men efter hvad borgarene 
senare anförde hade de ännu år 1 7 1 3  icke ,,fått sig til lgodo
njuta en sådan k. m:ts höga nåd och ynnest". I början af år 
1 7 1 1  placerades af orsaker, som vi framdeles komma att om
nämna, ett hundratal ryttare i tvångspensionat hos borgmästare 
och råd samt medlemmar af de älstes korporation. Annu under 
år 1 7 1 3, kort före katastrofen, omnämnas inkvarteringir, som 
borgerskapet fann delvis otillbörliga 2). 

1) Den inbragte enl. landsboken, i eldstadsafgifter 916 dal., i öfverfl.öds
afgifter 310 dal. s .  m. 2) R. P. 5 okt., 29 nov. 1 700 ; 18 nov. 170 1 ;  19 mars, 29 okt. 1 702 ;  7 jan. 
1703 ;  lö okt. 1705 ; 21 febr. 1706 ; 14 sept., ö o. 29 nov. 1707 ; 13 o. 31 okt., 9 nov. 
1710 ; 25 febr. 171 1 ; 7 jan., 18 apr., 15 juli 1713 m. m.; }..b9 stads acta o. besvär. 

M 
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Till de ordinarie och extraordinarie utlagor borgerskapet 
hade att erlägga till kronan för krigets underhållande och hvilka, 
såsom vi snart komma att - finna, i - högsta grad pröfvade skatte:
betalningsförmågan , kom ytterligare från krigets första år intill 
den stora flykten skyldigheten att bistå regeringen med penninge
försträckningar samt med leveranser af viktualier, klädespersedlar 
och andra förnödenheter, som tarfvades för armens behof. Väl 
var meningen - och den utsades gång efter annan - att dessa 
prestationer skulle med första görliga hederligen vedergällas. 
Men då kronans förmåga att uppfylla sina förbindelser med åren 
altmer aftynade, förorsakade desamma borgerskapet stora ekono
miska förluster, hvarjämte de förde med sig besvärligheter och 
trakasserier af hvarjehanda slag. 

Frågan om frivilliga penningeförsträckn ingar till k. m:ts och 
kronans behof väktes redan i maj 1 700, då landshöfding Bure i 
egen person på rådstugan sökte öfvertaht det förmögnare borger
skapet att ,, taga den underdånige clevotion de vår a.llernådigste 
konung skyldige äro uti consideration "  samt ,,gripa kongl. inaj:t 
till riksens försvar med medel under armarna" . Efter hvad som 
meddelas, kunde emellertid borgerskapet denna  gäng ,,icke 
till någon närmare utlåtelse bekvämas". Detsamma blef n og re
sultatet mången gång senare, då enahanda förPställningar gjordes ; 
icke ens den omständighet att lånen voro fritagna från den nyss 
nämda kontributionen för fruktbara kapital syne� haft tillbörlig 
värk an . Borgerskapet kunde alltid med fullt fog sky11a på de 
dåliga tiderna, på de tunga skatterna och därpå att kapitalen 
redan hunnit bindas så fast att de icke mera kunde lösgöras . 
Så gafs år 1 7 10  på rådets påminnelser om nya försträckningar 
af allmänna och enskilda medel det svar, att stadskassa.n var 
fullkomligt länsad, att landtmännen, hvilka blifvit af borgarene 
hulpna med stora lån för att kunna fullgöra sina skyldigheter 
mot kronan, råkat till största delen i insolvens samt att de me
del, som en del insatt på banken, icke kunde utfås ,,efter de till 
kronans tarfver blifvit brukta".  Men om tidens svårigheter och 
misstron till kronans kredit också mången gäng vållade ett afslag, 
fans det dock alltid dem, hvilka a.f sin medborgerliga plikt och 
heder kände sig förbundna att ,,gripa k. m:t och kronan under 
armarna". Särskildt synes detta varit fallet under de närmaste 
åren före Finlands ockupation af ryssarne, då förmågan af hjälp 
visserligen blifvit mycket reducerad, men regeringens vädjan 
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till patriotismen kunde �tödjas pä starkare skäl än någonsin 
förut 1). 

Oftare och i högre grad än genom konungens och rådets 
låneanspråk pröfvades emellertid borgerskapets tillgångar genom 
leveranserna till armen . De affordrades årligen och flera gånger 
om året mot löfte om ersättning enligt faststäld markegångstaxa 
samt omfattade dels varor, som tillvärkades i staden , dels och 
för det mesta landtmannaprodukter, om hvilka köpmän ooh små
borgare fingo ackordera med sina "majamesar" .  

Till en  början , så  länge kronan kunde honorera sina förbin
delser, framka.Ilade, såsom i ett tidigare sammanhang redan på
pekats, dessa leveranser större lifaktighet inom vissa handels- och 
näringsgrenar, men med åren, när godtgörelsen afknappades eller 
stäldes på framtiden under det att anspråken på borgerskapets 
redobogenhet stegrades, medförde de m issräkningar och förluster, 
hvilka vållade mången borgares fall . 

Att noggrant angifva arten och beloppet af de leveranser, 
med hvilka Åbo borgerskap bidrog till fyllan det af armens och 
flottans behof, vore både ändamålslöst och omöj ligt. Men några 
an tydningar om hvad som under årens l opp affordrades torde 
icke sakna sitt intresse och må därför här meddelas. 

I maj 1 700 ålades borgerskapet att anskaffa ett större parti 
af krut och bly samt flintor och fyrstenar, hvarmed regementerna 
skulle mot beta lning accommoderas. Senare på året kom befall
ning att förse den livländska armen med drickestunnor äfvensom 
med får- och bockskinnspälsar, hvarför all utförsel af sistnämda 
varor skulle vara förbuden, intilh, hären "vore nöjakteligen för
sedd med slike skinn kläder" . Tillika rekvirerades, såsom i ett 
föregående 8ammanhang redan blifvit nämdt, ett större parti stöf
lar, hästskor, pistoler och andra ryttaremunderingssorter, hvarför 
smederna förbjödos att mottaga annat arbete än för kronans 

1) I sammanhang med låueunderstöden till kronan må nämnas, att 
medel nu och då uppsamlades till förmån för personer och orter, hvilka 
drabbats af kriget eller andra olyckor. År 1703 utsändes stadstjänare 
att uppbära brandhjälp till Uppsala nedbrunna kyrka. År 171 1 upptogs 
med stamböcker hjälp åt de undan kriget flyktade samt åt krigsfångar 
i Ryssland. Insamlingen fortgick till det sista, men in bragte i trots af 
limdshöfdingens och magistratens påminnelser icke synnerligen mycket, 
emedan, såsom det uppgafs, ,,alle sig ursäktat för desse tid�rs svårighet"' . 
R. P. 28 maj 1703, 5 juni 1705, 5 jan., 18 aug. 171 1 ,  7 jan. 1 7 12 ;  2 o. 7 maj, (3 
juli 1713. 
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räkning och skomakarene tillsades att anmäla, hvad qe i hast 
kunde prestera. 

Följande - år -kommo nya . rekvisitioner af dryckeskäril Qch 
munderingssorter, hvarför hvarje båtsmansrota tillsades vid 40 
dal. s .  m. vite att innan 14 dagar anskaffa 2 pälsar, 2 par strum
por och 2 par vantar. De borgare, som handlade med viktualier, 
förbjödos att utskeppa sina varor annorstädes än till de baltiska 
hamnarna, särskildt Reval, där de kunde motse full betalning. 
Dessutom ålades magistraten att gå i författning om 300 hästars 
och 200 kuskars anskaffande för armens behof. 

I mars 1 702 anmälde borgmästaren Prytz att han levererat 
til] landskamreraren beklädnadssorter och lifsmedel för 3,200 dal. 
k. m. Samtidigt talas om underhandlingar med de älste om bak
ning, bryggn ing och viktualiers insamlande för armens räkning 
och pä hösten förordnades en rådman för hvart kvarter att upp
negociera särskilda beklädnadssorter, hvilka kämnärer ersätta med 
kontributionsmedel. 

I januari 1 703 föredrogs åter för de älste och borgerskapet 
landshöfdingens bref om anskaffandet af en större kvantitet vik
tualiepersedlar för den armes räkning, som vid förata vårdag 
skulle uppsättas i Ingermanl and. Det gälde icke mindre än 36 ,000 
f., bröd, 1 0,000 f., kritt, 1 ,000 tunnor mjöl, 2 ,000 tunnor malt, 
666  t:r gryn och ärter samt 600 f- humle, dem borgerskapet 
lofvade att efter förmåga anskaffa enligt markegångspris, som 
faststäldes, och under förutsättning att deras prmstanda mottogos 
af kronan. På våren och sommaren talas åter om leverans af 
strömming, som borgerskapet synes haft svårt att åstadkomma, och 
på hösten til lsades klensmederne att leverera ett parti hästskor 
till kavalleriet. 

För år 1 704 kunna inga upplysningar meddelas om leve
ranserna. År 1 705 ålades borgerskapet att leverera 2,000 f., 
torrt kött samt 1 20 fat skeppsdricka till rekryternas behof ; 
därjämte affordrades hvarje båtsmansrota 4 skjortor, 4 par skor 
och 4 par strumpor, men när magistraten kontraherat med köp
männen och skomakareämbetet om leveransens utgörande och 
mesta parten redan influtit, anlände från landshöfdingen befallning 
att fördubbla prestationerna. 

Under året 1 706, då Viborg första gången angreps af en 
fientlig styrka och man befarade en allmän invasion, stäldes åter 
stor� kraf på offervilligheten. I första häpenheten utgick befall-
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ning till det vapenföra borgerskapet att hålla sig redo att ut
marschera till Viborgs undsättning och borgerskapet tillsades att 
förse manskapet med behö:fligt munförråd. Men vid närmare be
sinnande åtnöjde man sig med att affordra borgarene uppgift på 
alla de viktualiepersedlar de kunde afyttra för den viborgska ar
mens räkning, hvarjämte hvarje hushåll ålades att "straxt och utan 
uågot dröjsmål" baka ett visst kvantum torrt bröd, de fattige ¼ 
tunna, de förmögne proportioualiter mera. Borgerskapet förkla
rade, att de till följd af den knappa tillförseln af landtmanna
produkter knapt ägde spannmål till husbehof, men lofvade att 
gifva ut ,,sitt endaste" ,  blott de voro förvissade om att brödet 
blef emottaget och afräknades på kronoutlagorna. 

På sommaren 1 707 inkom rekvisition på ett parti strömming 
och kort därefter förständigades borgerskapet att anskaffa 3,000 
.f: torrt kött, som skulle afsändas till Viborg ; hvarjämte förbud 
utfärdades mot utförsel af kött till Stockholm innan kronans be
hof var fyldt. År 1 708 talas åter om leverans af lifsförnöden
heter till garnisonerna i Viborg och Riga samt om uppköp af 
hästar till Lybeckers arme. För att vinna en fullständig enquete 
ötver borgerskapets tillgångar, bestämde magistraten vid ett till
fälle att borgerskapet i hvarje kvarter skulle pä bestämd tid 
sammanträda hos en ansedd köpman i kvarter�t samt till närva
rande representanter för magistraten inleverera ett "förslag" öfver 
hvad enhvar kunde åstadkomma. När sedan vid leveransernas 
fullgörande en defekt uppstod, fi.ngo rådmännen i uppdrag att i 
hvart kvarter anställa räfst efter dem som underlåtit att fullgöra 
sina löften. 

Under de svära åren 1 7 10-- 1 7 1 3 , dä pröfningarna blefvo 
hårdare än förr och alt hotade att falla öfver ända, fortsattes, 
såsom vi komma att se, anspråken på leveranser till armen med 
fJförminskad skärpa. Ån ålades borgerskapet att efter bästa för
måga anskaffa kött, spannmål o. a. dyl. och när tillräckliga kvan
titeter icke inflöto, anbefaldes magistraten att låta anställa visi
tationer i husen ; än åter utdelades spannmål till bakning bland 
borgarene och innehafvare af väderkvarnar tillsades att ställa 
dessa till kronans disposition . Ännu så sent som på sommaren 
1 7 1 3 , några veckor före stadens öfvergång, ålades magistraten 
att innehålla hos borgerskapet en post på 1 ,500 t:r spannmål, 
som utdelades tiH bakning, och en del af vakten beordrades att 
insamla de viktualiepersedlar, som kunde åtkommas. Någon er-
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sättning kom knapt mera i fråga ; alt måste stånda till krigs
maktens disposition 1). 

Men det var · icke nog - med att borgerskapet älades att 
anskaffa och efter markegångspris till kronan leverera hvad 
som erfordrades för milicens behof i viktualier och munde
ringspersP-dlar. Dem ålåg tillika att för varornas transportt lik
som också för truppernas öfverförsel till de baltiska orterna ställa 
sina sjödugliga farkoster till kronans tjänst. Tidt och ofta 
uppgifvas det, att stadsfogden beordrades att jämte några man 
undersöka i ån eller hamnen befintliga farkoster till tackel 
och tyg samt att "kröna" dem för kronans räkning. Ån gälde 
det farkoster: som fri villigt hembjudits till kronan, än åter kom 
det till formligt beslagtagande af alla användbara skutor, såsom 
när landshöfdingen år 1 702 dekreterade, att alla farkoster, som 
buro mer än 100 tunnors la.st, skulle tillgripas för transport af 
rekryter. Vid andra tillfällen til Jsades stadsfogden att utvälja 
ett visst antal af de bästa skutorna, hvarefter ägaren underrät
tades om landshöfdingens och magistratens afsikter. Någon gång 
kunde en borgare vid högt vite tillsägas att iordningsställa en 
farkost, som för tillfället icke var i sjödugligt skick, eller förbjöds 
han att utsegla innan han medtagit hvad landshöfdingen ville 
anförtro i hans värd. Ofta hände därjämte, att skutor och "krei
jare" , hvilka anländt från andrtL orter, blefvo undersökta och 
,, krönta" ,  och någon gång kunde stadsfogden detacheras till en 
närbelägen stad för att komplettera det behöfliga antalet 2).  

Ofvergå vi från de prestationer, som erlades i penningar 
och in natura, till de personliga bt::sväreu, ha vi främst att bland 
dem anteckna krigstjänsten, till lands såväl som till vatten. Väl 
var staden genom erläggandet af båtsmanspengarna frikallad från 
vidare deltagande i flottans utrustande, men tidsomständigheterna 
vållade, att många bland stadens innebyggare dels frivilligt del s 
nödtvunget inryktes bland rekryterna och sändes att strida och 

1) R. P. 26 maj, 5, 27 okt., 5 nov. 1700 ; 15 apr., 6, 22 maj, 22 juni, 24 
juli, 7 sept., 9, 13, 27 nov. 1701 ; 22 mars, 2 apr., 29 okt., 6 nov. 1 70'2 ;  24 jan., 
16 mars, 8 apr., 4-ö juli, 31 okt., 4 nov. 1703 ; 20-20 mars, 1 1-19 apr., 15 
juni, 12 sept , 30 okt., 27 nov., 2-9 dec. 1705 ; �5 ap1·., 22 okt., ö nov., 5 dee. 
1706; 29 juli, 1 1-14 sept. 1707 ; 9 maj , 2, 8, 30 juni, 25 aug. 1708 ; 9, 21 maj, 
JO sept , 4-5 nov. 1710 ; 15 apr., rn sept. 17 1 1 ;  1 mars 1712 m. m. 

2) .R. P. 18 juni 1701, 1 apr., 3, 17 maj 1802, 8 maj, 17 juni, 8 aug .. 13 
sept., 1705, 8 juli, 15-18 sept. 1707, 13 sept. 1 710, 13 -16 sept., 28 okt. 171  l , 1 
mars urn, (S-9 juli 1713. 
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falla på ärans fält. Genom förordning af år 1 700, som förnya
des år 1 7 1 2 , ålacles präster, tjänstemän, borgmästare och råd 
samt stadsbetjänte att i mån af sin förmögenhet deltaga i upp
ställandet af s. k. ståndsdragoner och magistraten bemyndigade 
på hösten s. å. stadsfiskalen att för ändamålet "angripa" lösa 
karlar sedan undersökning om deras vilkor företagits i kämnärs
rätten. Årligen anstäldes värfningar för kronans räkning och 
när behofvet icke annorledes kunde fyllas, bemäktigade man sig 
likaledes utan vidare ceremonier det "lösa och onyttiga partiet", 
som var förbjudet att utan förpassning lämn a staden och efter 
hvilket, enligt gammal sed, spaningar ofta anstäldes. Vanligt 
var vidare att fattiga och gäldbundna borgare, hvilka underläto 
eller icke mäktade att betala sina kronoutskylder fingo med 
krigstjäust godtgöra försummelsen.  Huru många af stadens be
fo lkning sålunda på olika sätt förmåddes att påtaga sig rekryt
rocken , kan visserligen icke närmare angifvas, men många upp
gifter tyda på, att särskildt under krigets senare skiften åtru. 
mindre kontingenter årligen förpassades ti ll armen eller flottan . 
År 1 702 kungjordes i båda församlingarna förteckn j  ngar öfver 
dem bland stadens innevånare, som landshöfdingen låtit anteckna 
till soldater, men hvilka utan pass lämnat orten. Senare uppgafs 
vid särskilda tillfällen , att ,,eu del af denne stads borgerskap 
för soldater äro utmarscherade" eller att ,,åtskilliga och månge 
af borgerskapet blifvit tagne till ryttare, knektar och dragoner" .  
I apri l år 1 7 1 3  tillsade landshöfding Palmenberg magistraten 
att bland i staden befintligt löst parti och restbundna borgare 
uttaga 1 1  karlar till båtsmän . Vid riksdagen i slutet af samma 
år framhöll borgerskapet bland orsakerna till stadens förfall de 
särskildt under tiden för Nierohts kommando talrika utskrifnin
garna af fattiga borgare till ryttare och soldater. Nu och då 
nämnes dessutom, att styrmän och sjöfolk i staden utkommeude
rades att lotsa fram kron ans skepp och farkoster i skärgården 1). 

För dem som genom ordentligt inbetalande af kronoskatten 
eller pä andra grunder räddade sig undan tjänsten i fält återstod 
emellertid den tunga vakttjänstskyldigheten i staden , hvilken vis
serligen kunde fullgöras genom lejda personer, men i den mån 
det -ekonomiska läget försämrades ,,redunderade" på borgarene 
själfva. I främsta rummet omfattade denna, såsom förut, vakt-

1) R. P. 0 aug. 1702. 6 nov. 1707, 4 maj 17 13. Abo stads acta o. besvär, 
(Lindeqvist, Iso viha. s. 1 7).  
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tjänst på kortgardet eller den s. k. torgvakten , hvilken afsåg 
fridens upprätthållande i staden och under de oroliga tiderna 
i regeln ofta· utkräfdes i dubbel måtto 1). Men -därtill fogades 
från krigets första år vakttjänst på slottet och under tider, då 
krigsfaran tyktes hota staden, kom det till en formlig garnisons
tjänst med försvarsarbeten samt rekognosceringar vid. och utanför 
stadens gränser. 

Redan på h9sten 1 700, då underrättelse inlupit om ryssar
nes anfall, riktades till officerarene vid borgargardet stränga 
förmaningar att fullgöra sina skyldigheter och borgerskapet för
manades att "ju förr ju häller finnas färdige att hålla vakt i 
staden så länge denna fientliga tiden påstår".  Senare talas årli
gen om öfningar samt mönstringar med ty åtföljande vapensyner 
och granskning af vakttjänstrullorna. Vid sådana tillfällen när
var vanligen politieborgmästaren eller landshöfdingen såsom mön
stringsherre, men den kontinuerliga uppsikten öfver vakten inne
hades (från 1 693  intill 1 7 1 3) af stadsmajoren eller hauptmannen 
Niclas Schultz, hvilken synes utfört sitt uppdrag med synnerligt 
nit och slutligen förklarades både af landshöfdingen och magi
straten omistlig på sin post, så att man icke allenast refuserade 
hans afskedsansökningar, utan jämväl motsatte sig hans avance
ment till rådman, en för framstående köpmän vanlig belöning. 
Under honom subordinerade kaptenerne, löjtnanterna och fänri
karne för de skilda kvarteren, hvilka utnämdes af landshöfdingen 
efter magistratens och stadsmajorens förslag och år 1 707,  ehuru 
motvilligt, biföllo till att "staden och borgerskapet till sirat" an
lägga ett slags "liverie", såsom manerligt var i andra städer. 
För sin möda åtnjöto stadsofficerarene frihet från särskilda ouera, 
såsom brand vakt och inkvartering, men klagade ofta öfver att 
godtgörelsen icke stod i proportion till de svårigheter kallet med
förde. I deras klagomål öfver tjänstgöringstungan instämde na
turligtvis ä.fven borgarene, hvilka genom densamma ständigt hindra
des i sina sysselsättningar och gäng efter annan, ehuru alltid 
utan resultat, supplicerade om lindringar i bördan genom att få 
densamma fördelad äfven på civilbetjänte och andra ståndsper
soner i staden . År 1 7 1 0  uppgaf Schnltz, att fordringarna på 
stadsvakten blifvit så betungande, att ingen kunde gå ledig 

1) År 1708 beslöts att inköpa 10 flintmusköter, hvilka alltid skulle för
varas på corps de gardet ,, till stadsvaktens defänsior.. 11• 
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mer än tvänne dagar, om manski:1.pet skulle hållas vid tillbörlig 
styrka 1). 

H vad som särskildt bidrog till att göra den ordinarie va.kt
tjänsten betungande var att densamma jämväl kom att innefatta 
en beständig tjänstgöring på slottet, en fångbevakning, som van
ligen gick under namnet "ryssvakt" och utkräfdes af alla, hvilka. 
ägde gård och grund i staden, de privilegierade undantagne. Den 
begynte redan i oktober 1 700, då landshöfding Bure, till följd 
af svårigheten för slottsknektarne att bevaka de på slottet arre
sterade ryska köpmännen, ålade borgerskapet att dagligen låta 
ett korporalskap uppmarschera till slottet med laddade gevär och 
brinnande luntor. Kort därefter ökades arrestanternes antal och 
därmed äfven vakt bördan genom krigsfångar, tagna vid N arva, 
och under de följande åren tillkommo nya, om också icke syn
nerligen stora kontingenter. Vid en år 1 704 i och för före
stående utväxling företagen undersökning antecknades 42 fångar, 
hvilka alla uppgåfvo sig vara köpmän eller kofferdibåtsmän. År 
1 705 uppgafs antalet till 25,  hvilka synas lidit brist på under
håll, hvarför magistraten, på grund af landshöfdingens ordres, 
kontraherade med bagaremästaren Jakob Lägel om regelbundna 
brödleveranser tvänne gånger i veckan till slottet äfvensom med 
slottsvaktmästaren om uppköp af strömming för fångarnas räkning. 
Följande år 1 706 ålades borgerskapet att fördubbla det vanliga 
vaktmanskapet, emedan man väntade från Tavastehus ett parti 
ryska fångar, hvilkas snara transport till annan ort dock stäldes 
i utsikt.. År 1 7 1 0, då man motsåg ankomsten af fyra ryska ge
neraler - hvilka dock placerades på Willnäs gård -, befalde 
general Nieroht, att kvarter skulle anskaffas i stad.en och att 
hvarje fånge skulle bevaka af en korporal med fyra man af 
borgarevakten, alla försedda med _ öfver- och undergevär. På 
våren 1 7 1 1 anlände från grefve Nieroht befallning till lands
höfding Palmenberg att anskaffa farkoster, pä hvilka såväl de 
på Åbo slott förvarade många ryska fångarna som ock ett 
parti på 27 man, hvilka nyss destinerats till Åbo från Nie
rohts hufvudkvarter i Sarflax, skulle transporteras till Stock
holm. I april 1 7 1 2  förmälde Palmenberg i bref till regeringen, 
att 52 ryssar (officerare, soldater, köpmän och en präst) för-

1) R. P. 22 sept. 1700, 2 maj 1701 , 17 okt. 1703, 28 febr., 31 okt. 1 706. 1 
juli, :!8 sept., 5 okt. 1707, 20 jan., 7-9 mRrs, 19 aug. 1710, 20 jan. 171 1  m. rn . 
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varades i slottshäktet, men en månad senare uppgick antalet 
endast till 6 1 ). 

Denna· "ryssvakt" tog, · såsom redan nämdes, · borgerskapets 
tid i hög grad i anspråk och dock anfördes ofta från landshöf
dingens sida, att den fullgjordes försumligt och att fångarna un
derkastades en altför ringa bevakning. Synbarligt är ock att 
anmärkningarna icke h. o. h. saknade grund. Så uppgifves år 
1701 ,  att vakten plägade göra långa besök i staden med fån
garne, och år 1 703 hände den malheuren att 1 6  ryssar lyckades 
rymma från sina väktare. År 1 706 klagade stadens körsnärer 
hos landshöfdingen och magistraten öfver den prejudice, som vål
lades dem af de ryska fångarna, ity att desse genom vaktens 
nachlässighet sattes i tillfälle att försälja pälterier ute i staden 2). 

Kändes stadsvakten betungande redan under vanliga för
hållanden, tog den krafterna fullständigt i anspråk vid de tider, 
då farhågor uppstodo för ett :fientligt angrepp på själfva staden. 
Väl dröjde det öfver ett årtionde, innan dessa farhågor besan
nades, men de framträdde hvarje gång ryssarna förberedde en 
diversion till Finland: framkallande oro och panik jämte nya 
förberedelser till en strid pro aris et focis. 

Redan på hösten 1 700, då första underrättelsen om ryssar
nes fredsbrott inlöpte, vidtogos, såsom nyss nämts, åtgärder för 
borgargardets ordnande och förstärkande, hvarförutom en skärpt 
vakttjänstgöring påbjöds "så länge denna fientliga tiden påstår". 
I oktober 1 702, då ryssarna vunnit framgångar i Ingermanland, 
upplästes på rådstugan landshöfdingens befallning till borgerska
pet att "man ur huset bör här i staden göra sig färdiga att 
kunna bemöta och göra den i landet annalkande ryska fienden 
ett manneligt motstånd" .  TJ ppmanadt att i sin mån bidraga till 
försvarets stärkande, ålade samtidigt consistorium academicum 
fäktmästaren Porath att taga lektioner i exercis för att seder
mera kunna undervisa studenter och akademibetjänte. Tvänne 
år senare, då ryssarna fullbordat Ingermanlands eröfring, förnya
des påminnelserna till borgerskapet och konsistorium, af hvars 
ledamöter matheseos professorn Tammelin åtog sig att sörja för 
studenternas öfningar i vapenlek 1). 

1) R. P. 29 okt. 1700, 14  okt. 1 705, 29-31 okt. 1706. Bref t. o .  fr. landshöfd. 
i Åbo 1 698-1707. Nierohts kopiebok 14 nov. 1710 o. 14 maj 1712;  landsh. berätt. 

2) R. P. 30 juli 1701, 4 okt. 1 705, 24 okt. 1707 m. ro. 
3) R. P. 2� sept. 1700, 22 okt. 1702 ; 'rengström Gezelii den yngres minne 

s. 146-147. 
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År 1 706 tyktes faran öfverhängande. Efter att ha full
bordat eröfringen af Ingermanland, Estland och norra Livland 
förde tsar Peter på hösten s. å. sina trupper öfver finska grän
sen samt, begynte i medlet af oktober belägringen af Viborg. 
Anfallet tillbakaslogs visserligen och de belägrande drogo sig 
efter ett par veckor tillbaka, men ryktet om deras ankomst hade 
väkt en sådan förskräckelse, att man ännu vid årets slut ansåg 
sig böra vidtaga extra försvarsanstalter icke blott i östra Finland 
utan jämväl i andra delar af landet. I Åbo föredrogs den sorg
liga underrättelsen på rådstugudag den 22 oktober, hvarvid bor
gerskapet tillhölls, jämlikt landshöfdingeämbetets befallning, att 
vidtaga nödiga anstalter "till landets möjliga defension emot fien
dens ryssens infall och den dessein han emot denne landsorten 
synes hafva" . Köpmännen ålades därför att anskaffa tillräckligt 
förråd af krut och lod, alt manskap skulle , öfvas i vapnens bruk 
och i alla gårdar skulle bakas kakebröd och skorpor för fram
tida behof. Häremot hade borgerskapet intet att invända, men 
när nio dagar senare magistraten föredrog landshöfdingeämbetets 
befal lning att hålla manskapet redo att uttåga till Viborgs försvar, 
kom det till häftig opposition. Borgarene förklarade enstämmigt, 
att som deras undersåtliga plikt kräfde "att de af kärlek för 
deras kära fädernesland skulle söka göra fienden näst Gnds bi
stånd afbräck, så ville de ock slikt så mycket som människligit 
och möjligt är och deras krafter medgifva efterkomma" .  Men 
att nu tåga utanför stadens jurisdiktion för att försvara en 40 
-50 mil därifrån belägen fästning, ansågo de strida mot sina 
borgerliga privilegier och dessutom innebära stora vädor, enär de 
därigenom komme att lämna sin stad fullkomligt försvarslös vid 
ett eventuelt angrepp af en sjöledes ankommande rysk ströfkorps 
eller utsatte densamma för en liknande plundring af i staden 
befintligt löst folk, som förekommit i Viborg. De ringare af bor
gerskapet hade dessutom till följd af ständiga skatter, inkvarte
ringar, ryssvakt m. m. blifvit så minerade att de omöjligt mäk
tade med utrustningen för en sådan expedition. Magistraten sökte 
visserligen på samma och ett följande möte att öfvervinna bor
gerskapets betänkligheter, men oppositionen gaf sig icke och det 
hela stannade vid att stadsofficerarene befaldes att :flitigt an�tälla 
exercitier och att noggrant undersöka ma.nskapets gevär. Befall
ningen förnyades i slutet af november, då underrättelse anlände 
från general Maydel, att ryssen förehade "stora preparatorier" till 
en ny attack. I fältöfningarna skulle �lt vapendugligt manskap 
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i staden deltaga, borgerskap och handtv�rkare med gesäller, 
drängar och pojkar samt stånrlspersoner, och skulle ingen t.illåtas 
att afresa från staden innan. han företett för officerarene· giltiga 
och svarsgoda gevär. I främsta rummet hade man sålunda tänkt 
sig ett anfall af ryssen mot Viborg, men att man icke häller 
ansåg sig säker i egen stad, framgår såväl af borgerskapets nyss
nämda farhågor för en militärisk utmarsch som ock däraf att 
den kungliga hofrätten en tid var betänkt på att flykta upp till 
Österbotten 1). 

Tvänne år senare sattes sinnena åter i rörelse. Genom en 
plötslig diversion sa.tte sig ryssarne i besittning af Borgå, som 
de uppbrände, hvarpå det rykte utspriddes, att de ärnade fort
sätta sina "ravageringar" västerut. Af landshöfdingen tillsagd 
att "ställa de messeurer, som till ett nödigt resistence erfordras" ,  
sammankallade magistraten i maj stadsmajoren och stadskapite
nerna samt ålade dem att flitigt exercera sitt manskap och på
skynda anskaffandet af dugliga gevär samt nödig ammunition. 
Det dröjde dock icke länge, innan underrättelser ingingo att rys
sarna vändt till sitt land igen och att man åter undsluppit 
faran 2). 

Denna återkom dock innan kort och blef därefter perma
nent. Från år 1 7 1 0, då Finlands gamla gränsfäste Viborg föll 
i ryssarnes händer efter att i 400 år ha trotsat derd.t:1 angrepp, 
ansågR det, endast för en tidsfråga, när de sydliga och västliga 
delarna af landet skulle blifva ett rof för deras vilda framfart. 
Gäng efter annan spreds allarmerande tal om fiendens "dessei
ner" , om hans stora antal och redan timade uppbrott ; försvars
anstalter vidtogos i den mån de ansträngda krafterna medgåfvo 
det, manskap inöfva.des, vapen inköptes och munförräd uppsamla
des. Sä pägingo förberedelserna till den slutliga striden, oviss
heten om dess början och farhågorna för dess utgång i trenne 
år, som vi i det följande skola skildra i ett sammanhang. 

Vi kunna icke undra öfver att de "mängahanda pressurer\ 
som hvilade på Åbo stad, föreföllo dess borgerskap svåra och 
ruinerande. Redan de ordinarie skatterna och främst bland dem 
,,den höge och svåra" kontributioneu, som man vant sig att er
lägga under fredstiden, kändes tryckande nog och mången familj 

1) R. P. 22, 31 Qkt., � o. 28 nov., 5 dec. 170ö ; Tengström, Gezelius d. y. 
� 14� 

2 J R. P. 1 5, 22 rnA.j 1708, 
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gick för dess skull från gård och grund. Men man fann sig i 
dem med en viss resignation , om man ock nu och då såg sig 
föranlåten att framhålla, hurusom samma kontribution , som i ti
den pålagts staden ,  när dess handel var liflig och dess borgerskap 
talrikt, fortfarande utkräfdes utan hänsyn till borgarenes suc
cessiva förminskning från 500 a 600 till ett par hundra. I stäl
let vände . sig klagomålen emot de pålagor och anspråk, hvilka 
voro en direkt följd af kriget. Dels fann man dem olidliga - att 
böra, dels ondgjordes man öfver den ojämna fördelningsgrunden, 
som skonade de bättre situerade, men lät svåraste bördan falla 
på de fattigaste i samhället. Bland de besvär, med hvilka bor
gerskapet blef ,, utom vanligheten graverad" ,  kändes särskildt in
kvarterings bördan tryckande. För det första anfördes upprepade 
gånger klagomål däröfver att de inkvarterade uppförde sig ohöf
viskt och stälde på sina värdar större anspråk än billigheten 
medgaf. Så hette det vid flera tillfällen , att - officerare af miss
nöje med sina logementer slogo sig ned på landsbygden , men 
affordrade sina värdar en inkvarteringsafgift, som gjorde desse 
"alldeles utmärglade" .  I början af kriget anmälde "tracteuren" 
Schultz för rådstugurätten, att några officerare utan vidare cere
monier tagit logis hos honom under förebärande att magistraten 
skulle svara för ersättningen . En annan gång, under den mili
täriska exekutionen år 1 7 1 1 ,  förtäljde rådman Rynning, att ett 
parti soldater, hvilka inkvarterats hos honom, undsagt honom sä 
hårdeligen , att han nödgats lämna sitt hus och ombyta kläder för 
att icke igenkännas af sina förföljare. Nu och dä hette det, att 
de inkvarterade nekade att betala sin förplägning och att godt
görelsen för deras hysande uteblef 1). 

En annan orsak, som gjorde inkvarteringsbördan förhatlig, 
var att :flere finska städer voro från densamma befriade och att 
inom själfva staden många förmögna köpmän jämte ståndsperso-

1) Ofta omtalas öfven'åld och oordningar begångna af officerare och 
soldater: "orolige inkvarteringsbussar". Af sådan anledning publicerades år 
1706 med trumslag på gatorna K. M:ts förbud mot skiiande och ropande samt 
folks ofredande på gatorna, men varningen hade icke bättre följd än att 
magistraten redan samma år nödgades ingå till landshöfdiogen med klago
mål öfver att en hop officerare plägat om nätterna föröfva stort oväsen l)å 
gatorna ,,medelst skjutande, skri- och ropande samt ge\"ärs blottande'", hvar
jämte de öfverfa.llit stadsvakten samt inträngt i publika rum. Resultatet 
blef att den kongl. förordningen skulle ånyo uppläsas, denna gång i kyrkan, 
,,slik om bångstyrigoro till varning och rättelse". 



� STO.HA OFHEDEN. nerna genom särskilda privi legier och resolutioner undantagits från deltagande i inkvarteringsafgiften. År 1 703 och senare hetnstälde därför borgerskapet hos landshöfdingen . om att kringliggande städer måtte åläggas att i mån af sina tillgångar deltaga i bördan. Några år senare anförde "de oförmögne och ringare borgare i Åbo stad" fåfänga besvär öfver att landshöfding Bure befriat officerarene vid borgarvakten, hvilka · voro förmögne borgare, från inkvartering och brandvakt. År 1 707, då en särskild afgift' pålades för den viborgska garnisonens räkning, föreslog magistraten , att alla hvilka ägde gård eller bodde i staden, ,,andelige och världsliga, höga och låga, ingen undantagandes", skulle intressera i uttaxeringen, enär denn a afsåg hela landets och alla samhä1lsklassers säkerställande. Ansökningen, så befogad den än måste förefalla, blef synbarligen icke bifallen såsom stridan<le mot privilegiern a, men i stället resolverade regeringen v.id samma tid, att de österbottniska städerna skulle biträda borgerskapet med inkvarteringsafgiften . Hjälpen uteblef dock, efter hvad borgerskapet senare uppgaf, h .  o. h. och försöken att genom landshöfdingen få löftet uppfyldt medförde lika ringa resultat. När år 1 7 1 3  borgerskapet gjorde förnyad påminnelse om saken, förklarade Palmenberg, att österbottningarna icke kunde attackeras vidare, enär de lidit nog af krigsbördorna, hvarför de älste anhöllo om utredning af förhållandet, "på det därefter sedan en jämlikhet kunde ske och den ena staden mer än den andra ej betungas" 1). Huruvida det kom till någon åtgärd, måste emellertid betvi:flas, och icke långt därefter löstes den sväfvande tvistefrågan genom att de ryska trupperna med segrarens rätt och utan att fråga efter den rättvisa fördelningen inkvarterade sig såväl i Åbo som i de österbottniska städerna. Åfven vakthållningen och särskildt ryssvakten var en ständig källa till missnöje och besvär. Redan i mars 170 1 ,  innan skyldigheten ännu fortgätt ett är, väktes förslag om att borgerskapen i Nådendal, Nystad och Raumo blefve ålagda att participera i densamma, men svaret blef, såsom man kunde vänta sig, nekande. Senare gjordes :flere försök att få vaktskyldigheten utsträkt till samtliga innebyggare i stadeu. Så ingick magistraten år 1 706 till landshöfdingen med hemställan om att alla, hvilka ägde gärd 
1) R. P. 11 nov. 1704, ö nov. 1707, 13 apr. 1713 ; Åbo stads acta 1706 och borgerskapets riksdagsbesvär 1713. 
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och grund i staden, skulle åhvälfvas deltagande i vakthällningen 
eller ock att vaktrullorna skulle uppgöras efter mantalslängderna 
och således äfven upptaga obesutna borgare. Det senare försla
get synes äfven rönt vederbörandes bifall och magistraten fick 
i uppdrag att utarbeta ett närmare projekt, hvarför det är sanno
likt att vaktroteringeu därefter uppgjordes efter den nya grunden. 
Försöken att åhvälfva ståndspersonerne deltagande i vakten miss
lyckades däremot gång efter annan intill de sista tiderna före 
stadens eröfring, då nöden blef öfverhängande och då de privi
legierade jämväl måste afstå från den med stads- och slottsvakten 
nära befryndade, men därintills konsekvent tillbakavisade brand
vakthållningen 1). 

Tidt och ofta möta oss från borgerskapets sida besvär öfver 
de förluster leveranserna till militären medförde . Ån anfördes att 
den utlofvade ersättningen uteblifvit, än åter att till följd af den 
alt mera minskade tillförsel n  af landtmannaprodukter inköpspri
serna stälde sig så höga att affären intet renderade 2). Men mest 
irriterades man däraf, att sedan borgerskapet med stor möda in
samlat de rekvirerade persedlarna och levererat dem till kronans 
ombud, vägrade desse att mottaga dem, vändande sig i stället 
till andra, hvilkas anbud stälde sig förmånligare. Så anförde 
borgerskapet år 1 707 såsom orsak till det ekonomiska obestån
det, "att oansedt tid efter annan dem är pålagdt att förskaffa 
bröd, kött och annat till armen, det de ock efterkommit, likväl 
och enär levereringen skulle ske, hafva en dels främmande från 
andra städer haft för dem preferencen , en dels ståndspersonerne 
så här i staden och pä landet slike varor först fått leverera, 
hvaraf är händt , att borgerskapet kommit på en stor skada och 

1) R. P. 21 mars, 13 j uli 1701, 16 okt. 1705, 15 o. 3 l okt. 1706, 10 jan. 1713. 
2) Angående markegångspriserna på lifsförnödenheter under krigstiden 

må följande uppgifter meddelas. En tunna korn kostade 1702 - 12, 1706 -
9, 1710 - 18 daler k. m., en t:a malt J 702 - 12, 1706 - 9 dal.. 1 t:a råg 1702 
- 8 dal., 1706 - 12, år 1710 26-30 dal. , en t:a rågmjöl 1702-03 10 dal., 1706 
- 16 dal., 1 t:a hafre 1706 - 4, 1 7 10  - 7 ½ dal., 1 t:a gryn 1703 - 20, 1707 
- 18 dal., 1 t:a ärter 8-1 1 dal., men 17 10 - 15 dal., 1 t:a strömming 14-18 
dal., 1 t:a sill år 1710 - 50 dal., 1 i: smör 5-6 dal., 1 t tort fläsk 4--o dal., 
1 f. saltgrönt år 1700 3 dal. 24 öre, 1 r. tort kött 2 ½-3 dal., 1 i'. torkadt 
bröd 1 1/,-1 3/,1 dal., år 1710 3 dal., l t:na skeppsdricka 6-7 dal., l f. 1 humla 
7-9 dal. o. s. v. I slutet af 1706 taxerades 1 får till 2 ¼., 1 göddoxe till 30, 
1 ka.flingsoxe till 20, ett ungnöt till 12 daler, 1 gås till 30 öre och 1 höna till 
8 pgr., I t:na salt lax till 4 dal., 1 t:a torra gäddor till 2 1/2 dal . o. s. v. 
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andre dragit under sig deras näringsmedel, hvarför de konungen 
ingen afgift gjort" 1). 

Alt tilfaammautaget -·- · de årliga kontributionerna och extra 
utlagorna, rekrytutskrifningarna, inkvarteringarna, leveranserna 
till milic�n jämte den osäkerhet i affärslifvet som det långvariga 
krigstillståndet medförde -· måste nödvändigtvis framkalla en 
tillbakagång i stadens ekonomiska utveckling samt med hvarje 
år som gick minska borgerskapets kraft att bära tidernas veder
värdigheter. Först ljuder en och annan klagande ton, som för
svinner i den al]männa glädjen öfver konungens glorieuse victorier 
och i förhoppningarna om en ärofull fred ; men så småningom upp
repas klagomålen med tilltagande styrka, oron för morgondagen 
griper tyst omkring sig, den af Rudeen beprisade gyllene freden 
viker ständigt undan medan regeringens och landshöfdingens på
minnelser om nya offer åt krigets moloch aldrig taga en ända. 
Redan år 1 704 uppgåfvo borgarene, med anledning af vä.kt fråga 
om en ombyggnad af stadens staket, att de till följd af de svåra 
krigstiderna icke kunde uthärda någon ny pålaga, "utan blifva 
vi beklagligen dag ifrån dag alldeles så försvagade, att vi p� 
sidlychtone näppeligen våra af öfverheten pålagde utlagor kunna 
utgöra". Tvänne år senare berätta "de oförmögna och ringare 
borgare i Åbo stad", att många blifvit utmattade och ifrån all 
sin egendom komne, hvarför de förutspå en obotlig skada för han
deln och stor nedgång i kronoutskylderna, om lättnad i bördorna 
icke beviljas. År 1 706, då fråga väktes om en utmarsch till 
Viborg, förklarade de ringare af borgerskapet, ,,att de, som öfver 
deras förmögenhet med utlagor blifvit betungade, nu icke alle
nast måst gå ifrån gård och grund, utan ock kläderna ifrån krop
pen så när bortsålt, att de icke mer äga så mycket de sig kunna 
bärga med, mindre sig med gevär och underhåll med hvad mera 
till en marche nödvändigt rekvireras, förse" ; och de älste tillade, 
bekräftande denna deras utsaga, ,,att mesta delen af borgerskapet 
blifvit ruinerade och således numera till någon marche incapable" . 
År 1 707 hette det åter, att de borgare, som kunnat hålla sig uppe, 
voro blefne ,,dels försvagade dels alldeles utfattige" samt att de 
till följd af förlusterna på den genom kriget utarmade landt
befolkningen "måste själfve orepera och lida nöd" ; år 1 7 10, 
att de af sistanförda skäl ,,så afsigkommit att det nu knapt 

') R. P. 5 a.pr. 1701, 8 apr. 17031 15 o. 29 juli, 14 sept., 6 nov. 1707 m.' m. 
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födan och hvad till kronans utlagor fordras sig kan förvärfva" 
o. s. v. 1)-

Det var ingalunda tomma klagolåt utan grund och orsak. 
Väl k,unde ordalagen någongång förefalla chargerade och öfver
drifna, men de framsprungo ur en hel stadsbefolknings stigande 
b8kymmer om sin timliga existens och inneburo i hufvudsak ett 
troget uttryck för en sorglig värklighet. Att i detalj kontrollera 
borgarenes uppgifter är för oss visserligen icke mera möjligt, 
men de öfverensstämma till fullo med hvad vi i öfrigt känna 
och kunna sluta till om tidens förhållanden. Och d� äga dess
utom fördelen att bekräftas genom i tidens officiella handlingar 
förekommande meddelanden om uppbud för gäldbundna bor
gares räkning samt om den årliga stegringen af outkräfda krono
rester. 

U ppbud af gårdar och lösören för resterande kronoutskylder 
omnämnas nu och då redan under krigets första år, men omkr. år 
1 706- 1 706 begynna de att höra till ordningen för dagen. Det 
var icke mera fråga om en eller annan tomt, s0m skulle bort
auktioneras för kronans räkning ; på samma dag kunde uppbuden 
stiga till tiotal. På en rådstugudag i maj 1 706 lät uppbördsmannen 
Johan Graan uppbjuda för kronans räkning 6 gårdar och 3 ,,stu
gor" i Kyrkokvarteret, 5 gårdar och 4 stugor i Mätäjärvi , 7 gårdar 
i Klöstret, 1 6  gårdar och 1 väderkvarn i Söderkvarteret samt 2 
gårdar i N orrkvarteret. Ett år senare uppbjödos samtidigt 47 
gårdar och 2 väderkvarnar jämte en stor mängd silfver- och 
tennpjeser för resterande kronoutlagor. I april 1 707 nppbjödos 
på samma dag, förutom ett antal lösören, 5 1  gårdar, hvilkas för
säljning måtte fortskridit mycket långsamt, enär en del af de resp. 
gårdsägarene ännu ½ år senare voro uppkallade inför magi traten 
för att genom rPstens inbetalning rädda sina gårdar. r 1 7 10 
uppgifver biskop Gezelius, att 3B  gårdar utbjudits på auktion 
ntan att finna köpare. Bättre gick det icke med försäljningen af 
de 1 0 1  gårdar (9 i Kyrkokv. , 22 i Klöstret, 1 8  i Mätäjärvi, 28 
i Norrkv. och 24 i Söderkvart.), hvi lka uppbjödos af  särskilda 
uppbördsmän i april 1 7  l l , samt de 31 gårdar, hvilka följande 
månad tillkommo på uppbudslistan, alla för föregående årens 
re terande kronoutskylder. Det oaktadt fortgingo uppbuden under 

1 ) R. P. 31 okt. 1 706, n nov. 1707, 2'2 juni 1 7 10; Åbo stads acta och 
besvär. 

67 
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den följande tiden och de upphörde icke förrän alt hopp om sta
den var ute 1). 

• Till dessa . uppbud för kronans räkning kommo uppbrid . och . 
exekutioner för enskildes fordringar, för kontanta lån i nödens 
stund eller för de utlagor uppbördsmännen ibland de förmögnare 
af stadens älste nödgats förskottera för sina obemedlade med
borgare. Ofta nog var det gårdar och stugor eller "kamrar", som 
gingo under klubban, men gemenligen gälde uppbuden lösören , 
silfversaker, köksredskap, klädespersedlar, peruker m .  m., hvilka 
lämnats som säkerhet för ett mindre lån. En och annan, som 
haft råd att bispringa borgerskapet och äfven landsboarne med 
en större lånerörelse, kunde på detta sätt inhösta hela lager af 
silfverpjeser och andra mobilier. 

Men huru :flitigt borgr..rene än bistodo hvarandra med lån i 
kontanter och in natura och huru nitiskt uppbördsmännen än 
sökte att utprässa "den sista brödfödan ", visade kronoresterna en 
ständig tendens att tilltaga. Krigets första år slutade med en 
brist på 3,500 dal. s. m. (hvaraf inemot hälften tillkommit under 
året), som dock småningom indrefs, men i slutet af år 1 707 upp
gick, enligt landsboken, balansen på ordinarie kronoutskylderna, 
båtsmanspenningar och acciser icke inbegripna, till n ,920 dal. 
(hvaraf 2, 1 65 dal.  tillkommit under årets lopp och 1 ,306 dal. år 
1 706) ; följande år 1 708 slutade med en rest på 8,480 dal., året 
1 709 med 7 ,655 dal., år 1 7 1 0  med 9, 107  och år 1 7 1 2 med 
1 1 ,86 7  dal. s. m. Mesta parten föll på mantalspenningar och 
kontribution, boskapspenningar, 1 0:de penningen äfvensöm under 
åren 1 7 10-1 2  på öfverflödsafgifterna. 

En bild af det tilltagande ekonomiska trångmålet på alla om
råden lämna oss jämväl akademins handlingar frän denna tid. Ge
nomgår man konsistorii brefväxling, finner man den samma i vä
sentlig mån präglad af omsorgen om den akademiska statens 
uppbringande till dess ungefärliga belopp, om akademiehemma
nens och akademieböndernas skyddande mot kronans skatte- och 
rekrytindrifvare. Det vnr en seg och oförtruten, men tröstlös 
kamp mot ett härdt öde, som icke lät sig häjda i sin framfart, 
mot en fortgående förvittring af de ekonomiska grundvalarna för 
akademins fortbestånd. Främst vände sig konsistorium med sina 
bekymmer och besvär till k. m:t och kansler, men däremellan 

1 R. P. 26 juni, 8 o. 10 juli 170!-l, 7-9 maj, 14 juli 1 706, 1 apr., 18 sept. 
1707, 3, 10, 17 apr., 29 maj 17 1 1 ; borgersb.pets besvä1.· 171 1 bl. städers acta. 
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underhöll det en :flitig korrespondens med landshöfdingarne och 
krigsöfverstarne angående rätta tolkningen af de akademiska pri
vilegierna och gränserna för akademins förmåga af uppoffringar. 
Någon gång vädjade consistoriales till sina vederparters bättre 
känslor, såsom när öfverste Essen uppmanades att medgifva lin
dring i utskrifningarna på akademiehemmanen under erinran att 
,,de störste män i världen alltid sökt och ernått sitt högsta lof
ord medelst välgärningar mot akademier och de studerandes häg
uande" .  Men mest var tonen polemisk och klagande. Redan år 
1 702 rapporterade konsistorium, att på :flera hemman endaste mans
hjälpen utskrifvits, hvarför man anhöll, att de utskrifne måtte 
ersättas med lösdrifvare eller att lättjefulla och till åren komne 
studenter, hvilka prässats till krigstjänst, måtte tillåtas att tjäna 
för akademiebönderne. År 1 704 förtäljde konsistorium för kansler, 
att akademiehemmanen blifvit genom knekteutskrifningar och 
krigskontributioner "dels ruinerade och alldeles ödelagda, dels så 
utarmade och oförmögne, att omöjligt är af de ännu bebodde 
hemmanen kunna utsöka de räntor, som af dem utgå böra". År 
1 708 beklagade sig konsistorium hos landshöfding Palmenberg 
öfver att kronobetjänte brukade sådan hårdhet, "att de icke alle
nast med altför sträng exekution på en• gång alldeles i grund 
fördärfva bonden, utan ock ofta däruti med omildt handterande 
sig så emot honom bete, såsom han icke vore Kongl. Maj:ts un
dersåte, dessmedelst till äfventyrs den gången något litet mera 
till K. M:ts kassa kan indrifvas, men följande åren alls intet, dar 
dock genom försiktig lindrighet bonden vid makt hållen alla år 
något erlägga kunde samt akademiske staten medelst lönings
medlens bättre infallande sin kontribution och utskylder t.ill kro
nan utgöra" .  År 1 7 1 0 belöpte sig akademistatens "resterande 
löningar och fordringar, som ej kunnat utfalla, till 1 7 , 100, år 
1 7 1 1 till 1 8,275 dal. s. m. 

Bekymre11 blefvo dess mer tyngande som akademistaten inga
lunda gick fri för de allmänna krigsbördor, hvilka trykte andra 
medborgare. Ån fordrades s. k. ståndsdragoners uppsättande, än 
åter utkräfcles enkla och dubbla kontributioner för lönernas oaf
kortade belopp eller skatt för eldstäder, för silfver, peruker, fon
tanger, vagnar och andra lösören. Därtill kom, att stadsmyndig
heterna alt oftare begynte att fordra deltagande i särskilda kom
munala besvär, såsom vakt och värd, inkvartering, underhåll af 
staketet m. m. Kronans tul1betjänte fordrade dubbel tull och 
accis för boskap, som i11fördes från akademiehemmanen ; lands-
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höfdingen vägrade att erkänna de många försvarskarlar, vakt
karlar och handtvärkare, som skyddades af akademins privilegier 
o. s. - v. . Med -upphäfvande . af tidigare medgifna . privilegier. (se 
band II: 2 7 3) affordrades numera mantalspengar af akademistaten, 
endast professorerne undantagne 1). 

Under sådana förhållanden , då den ekonomiska ställn ingen 
beständigt försämrades och utsikterna för framtiden lika bestän
digt mörknade, skulle man vänta sig en betydande nedgång äfven 
i befolkningens numerär. Såsom i ett föregående sammanhang 
redan anförts, höll sig dock antalet mantalskrifne under krigets 
första årtionde något så när oförändradt. Äfven en jämförelse af 
antalet handlande och handtvärkare åren 1 70 1  och 1 7 1 0  utvisar 
märkligt nog ingen egentlig åtskilnad. Endast antalet af ,, borgare" 
i inskränkt mening, ,,de ringare och fattigare af Åbo stads borger
skap" ,  undergick en märkbar förminskning, enligt mantalslängderna 
från 369 år 1 696 till 272  år 1 70 1  och 180 år 1 7 1 0  2). Men om ock 
de officiella förteckningarna icke ntvisa mer betydande förändringar, 
kan man af de många ansökningarna om befrielse från kontri
butionerna, af de tidt och ofta förekommande uppsägningarna af 
burskapsrättigheten äfvensom af den sto:ra svårighet magistraten 
hade att förmå handtvärkare att erlägga de stadgade burskaps
afgifterna tydligen sluta till, att inom alla samhållsklasser och 
jämväl inom dem, hvilkas numerär höll sig någorlunda oförsva
gad, det ekonomiska läget starkt påvärkades af tidens svårigheter. 
En närmare utredning i detta afseende kan icke presteras, men 
för en al1män öfversikt af förmögenhet förhållandena må med 
ledning af kontributionslängdern a följande tablåer öfver skatt
örenas fördelning åren 1 70 1  och 1 7 1 0 här meddelas : 

1) Jmfr. Äbo akademis förvaltning 1640-17 1 3. 
2) Enligt längderna öfver legohjonskontributionen steg antalet drängar ooh pigor år 1701 till resp 377 o. 500, år 1 701 till 412 o. 756. år 1710 till 28ll o. 447, år 1712 till 207 o .  343, akademistaten och landbönderna icke medräknade. 
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Vid en jämförelse af tabellerna finna vi, hurusom 1 7 1 0  
års taxeringsnämd sett sig af de trängande förhållandena nöd
sakad att" å e.na sidan · höja öre talet för · en del förmögna samt å 
andra sidan att draga under skatten en mängd personer, hvilka 
på grund af sin fattigdom tidigare fått gå fria. Sålunda ökades 
de skattskyldiges antal , som år 1 70 1  varit 570� till 7 18 samt 
antalet skattören från 67  till 72. Men därigenom tilltog ock 
mängd�n af de osäkraste skattebetalarene, åt hvilka mången tidi
gare icke ens velat lämna full näringsrätt för deras fattigdoms 
skull, så att talet af 1/64 öres karl ar, som år 1 701  utgjort en
dast 1 5  ¾ af antalet beskattade, nu steg till 34 °/0 samt an
talet 1/32 öres karlar ökades från 6 till 14 ¼, medan 1/1 6  karlarna, 
hvilka år 1 701  utgjort nästan hälften �ner 45 ¾, nu sjunkit 
till 2 9  ¼· Antalet personer, som beskattats till mer än 1/1 6  skattöre, utgjorde år 1 70 1  1 95 eller 34 ¼, år 1 7 1 0  endast 1 64 
eller 23  ¼ af de på kontributionslängden upptagne. 



1 1 1 .  

Katastrofen. 
0 

r� r9. ret 1 7 1 0  betecknar en vändpunkt i tidens historia, in-
� leder, kan man säga, början till slutet. De anspråk, 

I r_ 
1 \\ • som tidigare stälts på samhället och hvilka ofta nog ,::;:;- synts borgerskapet omöjliga att fylla, uppdrefvos till en 

okänd höjd medan förhoppningarna om ett lyckligt slut på ba
taljel'na försvunno i ett aflägset fjärran. Och samtidigt utmatta
des krafterna genom olyckor, dem kriget likasom sändt ut i sin 
förväg för att nedbryta alt motstånd, innan dess l ågor hunno 
omhvärfva Finlands gamla kulturbygder. Hade farhägorna och 
bekymren ledsagat hvarje år, som runnit upp, tyktes numera 
alt hasta mot eu säker undergång. 

Året inleddes med segerbudskap och krigshot. Samtidigt 
som kungörelse om Magnus Stenbocks härliga victorie vid Hel
singborg utropades pä rådhuset och i gathörnen anlände öster
ifrån från general Lybecker tidender om ryssarnas frammar ch 
mot Viborg jämte enträgna uppmaningar till snabb undsättning. 
Landshöfding Palmen berg, som förmedlade budskapet, ålade i mars 
borgerskapet att förse sig med goda gevär, att uppsätta spanska 
ryttare m ot fiendens ,,ströfvande, förhärjande och brännande" samt 
att till kronans tjänst öfverlåta alt det munförråd, som i hast 
kunde hopbringa . I början af april utgick befallning till alla 
vapenföra män att hålla sig redo att med en månads kost rycka 
nr ijtaden det af fienden belägrade Viborg till undsättning. Med 
hänsyn till den hotande faran påyrka.de , att jämväl studenterne 
skulle ans]uta sig till uppbådet och att akademin skulle förse 
dem med gevär och kläder medan kronan svarade för födan . 
Äfven till rektorn för katedralskolan afgick uppmaning att an-
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mäla väl växta och värbara ynglingar ibland skolungdomen, hvilka 
ansågos lämpligare ti ll krigstjänst än till idkande af bokliga 
konster. 

Af borger kapet mottogos dessa landshöfdingens och rege
ringens påbud med oklanderlig loyalitet. . Man lofvade att offra 
lif och förmögenhet för landets och stadens försvar och icke ens 
befallningen om utmarschen till Viborg stötte denna gång på 
svårare motstånd. Däremot väkte yrkandet på studenternes an
slutning svåra betänkligheter inom konsistorium. De akademiska 
fädren funno detsamma stridande mot akademins privilegier, hvar
jämte de befarade, att en allmän utmarsch af studenterne hotade 
den akademiska staten med ödeläggelse samt komme att beröfva 
församlingarna, isynnerhet de finskspråkiga, möj lighet att i fram
tiden förses med själasörjare, "såframt de än befintlige få icke 
med någon undflykt sig melioribus patrioo temporibus reservera". 
,,Om fienden, det den högste Gud afvärje, � skref i april pro
fessor Tammelin till biskop Gezelius -- skulle nalkas närmare, 
så vore ingen förbön för dem [studenterna] eller andre, men 
att de nu skulle marschera nt till Peltis, där generalmajor Ly
becker ligger, synes vara injustum et iniquurn ; sedan besinnar 
akademin det också, att om de komme ut och blefve slagne, så 
komme barbari i landet, när den studerande ungdomen vore borta" . 
Något senare visade dock konsistorium sin goda vilja genom att 
insända till l andshöfdingen en lista på ett tjugutal studenter, 
hvilka ansågos "genom sina studier icke kunna mycket uträtta", 
samt genom att lämna anvisning på ett antal studenter, hvilka 
utan vederbörligt tillstånd lämnat akademin och därför kunde 
anses försatta utanför den akademiska jurisdi ktionens hägn. 

Den vågsamma utmarschen till Viborg blef emellertid upp
skjuten , först "till nygräset" och sedan längre fram. I stället 
beslöto de militära myndigheterna att till förstärkande af sta
dens försvar placera därstädes en mindre vaktstyrka, åt hvilken 
magistraten utlofvade det vid torget belägna packhuset till corps 
de garde. Kort därefter riktades till borgerskapet upprepade 
vädjanden att genom utgifvandet af lån mot 6 % ränta 
bistå regeringen i dess svåra penningen öd. Uppmaningen kunde 
denna gång stödjas genom hänvisning till uttalanden af folkets 
represeutanter, hvilka kort därförinnan varit samlade i Stock
holm och bland hvilka Åbo stad företrädts af justitieborgmästa
ren Phmuix samt rådmannen Johan Graan. På allmän rådstugu
dag den 1 9  e,ugusti upplästes inför det samlade borgerskapet 
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riksdagsbeslutet, af hvars innehåll särskildt den punkt blef fram
häfven, som innebar en uppmaning till de mer burgna bland 
rikets undersåtar "att i anseende till det elände fäderneslandet 
underkastadt är bispringa kronan genom försträckningar eller fri
villiga gåfvor, antingen det så sker uti reda penningar, sil fver och 
guld eller ock nödvändige varor, hafvandes de som således gå 
i förskott att åtnjuta sin fulla förnöjning vid krigets slut, så
framt de kunna förmås att töfva så länge, alldeles efter de vilkor, 
som de sig i förskrifningarne betingandes varda" 1) .  

Det angifves icke, i hvad mån denna vädjan medförde ome
delbar hjälp för kronan, men den synes åtminstone ha aftvingat 
borgerskapet vissa löften för framtiden, hvilka senare lades till 
grund för fortsatta underhandlingar. Och uppenbart stod det nu 
för enhvar, att man var stäld inför en situation, som syntes mer 
hot,ande än någon föregående. I medlet af juli hade Viborgs 
stad och fästning fallit i ryssarnas händer och därmed den skyddsmur 
blifvit bruten , som sedan Ingermanlands förlust hållit de ryska 
härmassorna tillbaka. Att :fienden icke skulle åtnöja sig med denna 
framgång, utan omedelbart fortsätta frammarschen, antogs för säkert. 
De vanliga påbuden om borgargardets öfningar samt om leveranser 
af hvarjehanda lifsförnödenheter till armen inskärptes därför ånyo 
på rådstugan ; förbud utfärdades mot spannmåls utförsel från 
staden och borgares, särskildt stadsofficerares, resor utan lands
höfdingens tillstånd förbjödos, stadsmajoren ålades att placera 
vaktposter vid slottet och på andra platser och borgerskapet 
befaldes att försätta stadens staket i probabelt skick, dels för 
att förekomma försnillningar i kronans tullar, dels för att hindra 
illasinnade från att insmyga sig i staden . De försiktigaste be
gynte att reda sig till flykt ooh på grund af landshöfdingens 
ordres vidtogos förberedande åtgärder för kyrkklockornas nedta
gande samt hofrätts- och magistratsarkivens öfverförande till säk
rare ort 2) .  

Ännu en gång skingrade sig emellertid farhågorna för ott 
öfverfall på staden. Ryssarnes stridskrafter drogos åt annat håll 
och planerna på Finlands fullständiga eröfring uppskötos för en 
tid. Men länge fortforo ännu dyningarna efter förskräckelsen. 
Man lefde alt framgent på fältfot, under den oroande känslan af 
att när som hälst kallas till aktivt ingripande i stridens gång. 

1) R. P. 6, 22 juni, 19 aug. 1710. 
2) R. P. 14 o. 30 juli, 3-4, 13, 19-20 aug., 10 o. 17 sept. 
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Till den krigiska stämningens bevarande i staden bidrog i 
väsentlig mån ankomsten af den nye generalguvernören och högste 
chefen för trupperna i .  Finland,. grefve Carl _ Nieroht._ _Under _de 
förtvi:flade förhållanden, som voro rådande, mottog han full myn
dighet att efter eget godtfi.nnande införa ordning och fasthet i 
den civila förvaltningen samt att sätta försvarsväsendet i ett skick, 
som gjorde det möjligt att tänka på ryssarnes förjagande ur de 
ockuperade landsändarna. Och han utförde, såsom vi ur histo
rien känna, sitt uppdrag med en själfrådighet och hänsynslös 
konsekvens, som man icke i mannaminne skådat hos Finlands 
styresmän. Skatter och skatterester uttogos utan skonsamhet ; 
lifsförnödenheter utkräfdes till det yttersta ; soldater förlades i 
borgläger hos de tredskande ; luckorna i hären fyldes genom 
tvångsutskrifningar och en allmän folkbeväpning anordnades, som 
i sig upptog alt vapenfört manskap från halfvuxna pojkar till 
grånade män. 

Naturligt var, att detta stränga regemente, som visserligen 
ingöt ny kraft i försvaret, men också medförde ett ytterligt för
svagande af landets ressurser, skulle göra sig kännbart i Åbo, 
där Nieroht hade sitt högkvarter från den 23 september intill 
slutet af november. Redan i oktober kom befallning till borger
skapet att mottaga ett hundratal rekryter i inkvartering, att förse 
ett antal dragoner, hvilka placerats som vaktposter vid tullpor
tarna, med särskilda förnödenheter samt att genom allmän ut
taxering anskaffa 65 rekrytmunderingar å 60 dal. k. m. Vid 
samma tid utkommenderades 100 man af borgargardet med öfver
och underbefäl att dagligen deltaga i arbetet på de batterier 
Nieroht lät anlägga kring slottet 1). I november ålades borger
skapet att ur ränteriet uttaga ett parti spannmål till förmalning 
och bakning för de på slottet garnisonerade soldaternas räkning, 
"att desse ej längre af svält komma att "crepera" . I början af 
december kungjordes under trumslag på gator och gränder Nie
rohts patent af den 23 november, hvarigenom alla Finlans inne
byggare utan hänsyn till karaktär och privilegier -· från lands
höfdingarne samt hofrätts- och akademistaterna ända ned till de 
gemenaste •- ålades att förse sig med gevär och 2 månaders 

1) I november tillsades Palmenberg att anskaffq, timmer till batterierna;  
kort därpå anlände underrättelse från Nieroht, att hundra man af Björneborgs 
infanteri kommenderats till slottet för att framdeles aflösas af den förra 
Kexholmska garnisonen. Nierohts kopiebok 8 o. 11 nav. 1710. 
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kost, "sådant som det i hast och efter tidens l ägenhet kan åstad
kommas",  för att vid förstkommande ordres upp bryta till den ort, 
där man fann det nödigt att göra :fienden motstånd. Och vid 
jultiden föredrogs på rådhuset en amper påminnelse från Nieroht, 
som då lämnat staden, att ändtligen förmå kapitalister och sterb
husintressenter att understödja k. m:ts kassa med förskotter, hvar
jämte borgmästare och råd anbefaldes att utan tidsutdrägt in
drifva kronans resterande utlagor. Svaret på den förra vädjan 
blef det vanliga, att borgerskapet intet hade att gifva, att de för
mögnares penningar lågo placerade i ständernas banco, hvarur 
intet kunde utfås. Angående skatteresterna meddelades den upp
lysning, att de flesta husen i staden voro pestsmittade, hvarför det 
var omöjligt att förmå uppbördsmännen att fullgöra sin skyl
dighet 1). 

Grefve Cal'l Nierohts namnteckning. 

Ånnu värre blef det i början af det följande året. Trött; 
vid borgerskapets ,,själfsvåld och oförsvarliga nachlässighet" ,  upp
drog Nieroht åt öfverste De la Barre, som med en mindre trupp
styrka destinerats till Åbo, att utkräfva de 8,000 daler s. m. 
resterande utskylder, för hvilka staden häftade till kronan, vid 
hot att eljest taga politieborgmästaren Baltzar Schultz "för huf
vudet" och föra honom till hufvudkvarteret, där han komme att 
allvarligen umgälla hvad han genom sin försummelse och sid
vördning mot Nierohts ordres förtjänat. Den sistnämda hotelsen 
sattes ock omedelbart i värket. Borgmästar Schultz, som ansåg 
sig tämligen oskyldig till resternas tillkomst, enär han icke inne
haft sitt ämbete mer än ett par veckor, fördes till hufvudkvar
teret i Liliendahl, därifrån han icke återkom förr än i slutet af 
mars. Men när icke häller genom denna kraftåtgärd penningar 

1) Det var förmodligen vid denna tid regeringen mottog af domkyrkan, 
förutom silfverpjeser, det mesta af det lån på 2,300 riksd., hvaruppå skuld
sedlar utfärdades i jan. 1716. Penningarna hade tidigare donerats till kyrkan 
af' Hans Wittfooth. Tengström, Handlingar VI: 97-100; Gezelius d. y:s minne 
s. 158-159. 
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kunde utprässas ur borgarenes tomma fickor, tillgrep Nieroht sin 
redan annorstädes proberade metod att genom s. k. militärisk 

. e.xekution bryta borgerskapet_s halss_tarrighet. . U_tan .att akta _på 
stadens protester gaf han i februari ordres att inkvartera 100 
man af De la Barres folk under befäl af major Gyllenström först 
hos borgmästare och råd samt senare jämväl äfven hos de älste, 
hvilka fingo dela skulden för nachlässigheten 1 ehuru de med en 
mun bedyrade1 att de gjort hvad i mänsklig makt stått till skat
ternas indrifvande. Ofver denna brutala åtgärd, som aldrig förut 
blifvit tillgripen, anfördes omedelbart besvär hos regeringen 
såväl af magistraten som af borgerskapet, utan att någon lind
ring i bördan dock följde. Borgmästare och råd framhöllo i 
supplik till regeringen , att sedan soldaterna, af hvilka de fått ända 
till 1 2  på halsen ,  ,, förtärt vårt fattige bröd och till sitt underhåll 
tillgripit vår endaste egendom och kläder, kunna vi omöjligen 
någon tjänst mera uti slarfvor och armod förrätta - - - så att 
vi med största armod och ängslan måste träla" .  Borgerskapet å 
sin sida påpekade de många och hårda utlagor och besvär, med 
hvilka de under flera år "utom vanligheten blifvit graverade" ,  
samt slutade sitt i tämligen djärfva ordalag affattade klagoregister 
med anhållan om befrielse, icke blott från den pågående exeku
tionen, utan jämväl från en del af den 77så svåra och nuförtiden 
alldeles odrägeliga" kontributionen samt de fördubblade båtsmans
penningarna. I vidrigt fall , om 77nådig bönhörelse och undsätt
ning" icke följde, förklarade besvärandene, att de 77nödsakas att 
lämna deras här å orten dyrt förvärfvade hus och hem och i 
underdånighet måste anhålla om dimission att få transportera sig 
till någon annan här i riket för dem lägligare ort, hvarest dem 
drägligare falla kan sine utlagor att prestera och utgöra med" 1). 

Men besvären aflöpte, såsom redan sades, utan värkan -
eller såsom borgmästare och räd vid ett senare tillfälle pä ett 
skonsamt sätt uttrykte sig : "dåvarande tidens lägenhet medgaf 
icke någon resolution". Exekutionen fortfor utan lindring i tio 
veckor, intills det förmögnare borgerskapet slutligen förmåddes att 
"med största möda och olägenheter" sammanskjuta de medel, som 
erfordrades för resternas betäckande 2). Och samtidigt som drago-

1) Nierobts kopiebok 7 jan., 24 febr. 1711 ; Åbo stads acta m. m. 
2) Besvär på riksdagen 1719 ; Palmenberg t.  k. rådet 26 febr. 1712. -

I juni 1711 talas dock ännu om en mindre rest, som återstod från åren 1708 
och 1709. I affordra.d förklaring angående exekutionen yttrade Nieroht, att 
.densamma framkallats af uppbördsmännens försumlighet, hvilken äfven er-
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naderna pågingo vidtog uppbörden af årets kronoutskylder med 
oförminskad stränghet. Dessutom tillkommo tvångsbakningar 
och beställningar af lifsförnödenheter såsom förut, hvarjämte de 
hvilka ännu hade något att tillgå erinrades gång efter annan om 
sin pl ikt att "till kronans understöd något kontribuera frivilligt" 
och köpmännen tillhöllos att anskaffa salt, vin o. a. d. för lan
dets och landsbygdens behof 1). 

* 

.Ä.fven under rela.tivt normala förhållanden skulle alla dessa 
pålagor och utprässningar, hvilka utmärkte Nierohts stränga rege
mente, känts betungande för Åbo stads innebyggare. Men rent 
af olidliga och ruinerande måste de blifva, då staden, samtidigt 
som den sålunda medvärkade till landets allmänna försvar, led 
under de förödande värkningarna af en våldsam farsot, som fram
kallade osäkerhet i alla förhållanden, bortrykte hundraden af sta
dens befolkning och, såsom det vid ett tillfälle uppgafs, lämnade 
de öfverlefvande i så utblottadt tillstånd, "att få något öfver sitt 
dagliga uppehälle och mestadelen ej födan mera äga".  

Redan i november år 1 708 hade borgerskapet varskotts för 
faran af den pestsjukdom, som vid samma tid härjade i Polen 
och Littauen. I patent, som upplästes i båda församlingarna, 
förmanades borgerskapet att taga sig till vara för resande och 
varor, som anlände från pestsmittade orter, samt att i öfrigt rätta 
sig efter de försiktighetsmått regeringen fann godt att påbjuda. 
Det gick dock denna gång öfver med blotta oron. Men pä som
maren 1 7 1 0  begynte faran att blifva öfverhängande. Den fruk
tade farsoten hade numera eröfrat de preussiska och baltiska 
kuststäderna, hade med de ryska belägringshärarna transporterats 
frän Riga till Reva) och fördes härifrån öfver till Finlands kuster. 
I början af september visade den sig i Helsingfors och Borgå, 
spriddes med resande och flyktingar till särskilda inlandssocknar, 
men vann i främsta hand insteg i de nyländska och västfinska 
känts såväl af landshöfdingarne som af rådet, samt att Åbo stad hade desto 
mindre skäl att klaga öfver åtgärden som den icke led däraf me1· än andra 
städer, ehuru dess balans va1· större ; "därtill med 1>åstod - förmenade Nie• 
Toht - denne exekutionen en ganska kortan tid, hälst jag därmed icke hade 
afseende att ruinera inbyggarne och allmogen, utan allenast skrämma fog
darne på landet och magistraten samt uppbördsmännen i städerna och således 
bringa dem till klarerande af de ansenlige balanser, som de år ifrån år på 
sig samlat". Nierohts kopiebok 6 juni 1711.  

1) R P. - febr. - maj 1711.  
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kustorterna, från hvilka den slutligen utbredde sig till Österbotten ,. 
öfveralt under sin framfart skördande offer i tusendetal 1) • 

. De första misstänkliga faUen i Åh<? synas ha i�träffat de 
sista dagarna af september. På rådstugudag den 5 oktober an- · 
mälde rådman Baltzar Schultz, att flera plötsliga dödsfall före
kommit i en gård vid Fägatan, hvarför en närmare besiktning. 
af läkare föreslogs. Straxt därefter följde nya fall, hvilka icke 
mera lämnade rum för tvifvel angående sjukdomens natur. Med 
rasande fart grep smittan omkring sig, eröfrade det ena kvarteret 
efter det andra, först de fattiges stugor, sedan de förmögnares 
boningar - tills inom utgången af oktober staden liknade ett 
stort pestlasarett. Men om farsoten också spred sig med öfver
väldigande makt, gynnad af den lägre befolkningens sedvanliga 
håglöshet och bristande disciplin, bör det Arkännas, att stadens 
myndigheter utvecklade en prisvärd energi vid det ondas bekäm
pande. Det förgick under de sista månaderna af år 1 7 10 samt 
de första af det följande året knappast ett enda rådstugusamman
träde, på hvilket åtgärder mot pesten icke skulle vidtagits eller 
befallningar utdelats till stadens betjänte att fullgöra sina skyl
digheter 2) .  Åfven landahöfding Palmenberg, eljest gammal och 
trög, uppträdde med kraft och omtanke, och så länge Nieroht 
vistades i staden ingrep han särskilda gånger i magistratens värk
samhet, ordnande och pådrifvande. 

Till första början, innan den fruktade :fienden ännu -visat 
sig, hade på rådstugan och i kyrkan ett allmänt förbud för bor
gerskapet blifvit kungjordt att inpraktisera Aller i kvarter emot
taga folk, som anlände från pestsmittade orter, innan de under-· 
gått på sina farkoster i hamnen 6 veckors karantän . När sedan 
farsoten gjort sitt inträde med öAterifrån ankommande flyktingar, 
skyndade man sig att för de pestdödes räkning anvisa en sär
skild, sedermera inhägnad begrafningsplats på Sandbacken vid 
Nylandstull 3),  hvarjämte skilda dödgräfvare och ,,likdragare", 
stälda under uppsikt af en rotmästare, antogos mot åtnjutande af 
fri bostad och veckolön, (för de sistnämde 3 dal. k. m. i veckan). 
De dragoner, hvilka tidigare placerats vid tullportarna, tillsades 

1) 11.moni, Bidrag till nordens sjukdomshistoria Il s. 330 följ. 
2) Till följd häraf kunna vi, utan att citera enskilda data, i allmänhet 

hänvisa till protokollen för denna tid såsom den hufvudsakligaste källan för 
följande skildring. 

8) Sandbacken uppgifves ha legat ,,ofvanför Stegel platsen, som är innan
för stadens rå och rör"; ett stycke därifrån låg Skansen. 
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att skärpa kontrollen öfver alla resande och äfven på andra platser 
blefvo vaktposter utstälda. Sjukvakterskor antogos, medikamenter 
utdelades åt de fattige, preserverande medel och desinfektion re
kommenderades eller anbefaldes - bl. a. för alla dem, hvilka 
besökte landskansliet - och personer utsändes med stamböcker 
för att insamla medel till de utgifter, som icke betäktes med 
stadens fattiga tilJgångar. Till förekommande af smittans sprid
ning genom tiggare stadgades, att all allmoseutdelning skulle ske 
utanför portarna, · hvarjämte de personer, som fått sig anvisade 
vissa fattige att underhålla, tillsades att sända hjälpen till desses 
kvarter. Timade ett dödsfall, skulle det genast, vid vite af 40 
dal. s. m., anmälas för den rådman, som bodde i kvarteret, o. s. v. 
Slutligen utfärdade, efter framställning af medicine professor Hielm, 
grefve Nieroht den 29 oktober en omständlig pestförordning, som 
upplästes i kyrkan såväl som på stadens gator och gränder samt 
i trykta exemplar på svenska och finska spriddes öfver hela landet. 

Med upprepande af en del redan vidtagna åtgärder, stadgade 
denna förordning : 1 :o att ingen skulle tillåtas inträde i staden 
utan föregående visitation eller utan att förete intyg öfver an
komst från obesmittad ord ; 2:o att gårdstomter och rännstenar 
skulle hållas snygga och all orenlighet bortföras utanför staden ; 
att till luftens rensande, särskildt när den var tjock och dimmig, 
enris skulle brännas såväl i husen som ute på gatorna och vid 
stadsportarna, hvarjämte andra preserverande medel skulle efter 
råd och lägenhet användas enligt anvisningar af resp. fältskärer ; 
3 :o att alt löst parti och tiggare skulle a:flägsnas från staden, 
de främmande till sina resp. hemorter, de öfriga till särskild in
rättning, där de kunde få sin bärgning ; 4:o att de gårdar, i 
hvilka ett pestfall timade, skulle utmärkas med ett svart kors 
och de, i hvilka sjukdomen fått öfverhand, h. o. h. afspärras, så 
att fönsterluckor och dörrar stängdes med undantag af en dörr, 
genom hvilken den tillförordnade sjukvaktaren hade tillträde med 
egen nyckel ; 5 :o att de hvilka genom Guds nåd hämtat sig frän 
sjukdomen skulle för framtiden, då de visade sig utanför husen , 
bära i händerna vissa varningssignaler, männen en 3 alnar lång 
Lvit sta.f, kvinnorna en hvit duk ; 6:o att de hvilka afledo i far
soten skulle inom 1 2  timmar begrafvas utan process och följe 
samt att till deras transporterande 1-2 vagnar skulle anskaffas, 
hvilka drogos af två hästar i spann och voro så försedda att 
deras innehåll icke åstadkom förskräckelse i staden ; 7 :o att hår
kläden , sorgkläden och -kappor såsom smittobärande icke skulle 
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användas vid begrafningar ; 8-10  att vissa gräfvare och bärare 
skulle engageras äfvensom för hvarje kvarter sjukskötare, manliga. 
och kvinnliga, samt rotmästare, af hvilka._ de sistnämde ägde att . 
granneligen efterspörja alla sjuk- och dödsfall samt hvarje morgon 
och afton leverera rapport till de sjukes präst och fältskär, hvilka 
sedan lämnade underrättelse till borgmästare och råd ; 1 1 :o att 
de a:flidnes kvarlåtenskap skulle för en tid lämnas orörd, hvar
after densamma upptecknades af en rättsbetjänt och en del däraf 
togs i pant som betalning åt prästen, läkaren och andra, hvilka 
betjänat den sjuke ; 1 2 :o att alla pestbetjänte skulle som igen
känningstecken bära långa hvita kläder af oblekt lärft äfvensom 
edligen förplikta sig att utan försummelse och fel fullgöra sina 
skyldigheter samt vaka öfver att de sjukes kläder icke försking
rades ; äfvensom 1 3 :o att pestpredikanten och fältskären, hvilka 
ägde att a:flägga samma ed, skulle, till undvikande af all berö
ring med de friske, bo tillsammans i särskildt hus samt under
hållas med fast månadslön, till hvars anskaffande bidrag med 
stambok skulle uppbäras hos al la stadsboar, ståndspersoner lika
väl som borgerskap. 

Ofverva.kandet af dessa föreskrifter, hvilka i hufvudsak öfver
ensstämde med det kongl. rådets pestordningar af den 24 okt. 
och 8 nov. s. å., lämnade Nieroht åt borgmästare och råd samt 
bland de betjänte särskildt åt stads:fiskalen, hvilken det ålåg att 
granneligen underrätta sig om förordningens efterlefnad, att bi
springa de behöfvande med nödiga anvisningar och hjälpmedel 
samt att hos magistraten anmäla om bristfälligheter och öfver
grepp mot de påbjudna försik tighetsmåtten. Att en sådan kon
troll äfven var af högsta nöden framgick mycket snart. Ån blefvo 
borgmästare och råd nödsakade att med straffdomar och hårda 
ord näpsa borgare, hvilka öfverträdt påbuden, borttagit korsen 
från portarna, haft umgänge med de befängde eller bemäktigat 
sig deras tillhörigheter ; än gälde det att med tvångsmedel förmå 
de betjänta att fullgöra sina farliga sysslor, än åter att förmå. 
borgerskapet att rundligare bidraga till de betjäntes a:flöning o. 
s. v. Mången gång blef magistraten dessutom tvungen att vädja 
till landshöfdingeu eller grefve Nieroht, hvilka då i nya påbud 
förtydligade eller kompletterade de gamla. Så resolverade Nie
roht, för att underlätta tillgången på ved, att de bönder, hvilka. 
anlände med vedskutor till staden , skulle medgifvas fri passage 
utan uppehåll, om de medförde attest från resp. präst eller krono
betjäning att de voro obesmittade och kommo från obesmittad 
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ort. Angående ett antal skeppare och borgare, hvilka anländt 
från Stockholm -- där pesten äfven grasserade -- och lågo i 
karantän på redden ,  föreskref han, att de först skulle besiktigas 
pä sina skutor af stadskirurgen och, sedan de tillåtits stiga i 
l and, jämte sina varor väl rökas, hvarpå de kunde förfoga sig 
hem, men deras medhafda sängkläder skulle för en tid upplägga 
utanför staden intills strängare köld inträdt. Begrafningar inom 
domkyrkan förbjödos och slutligen stängdes äfven kyrkogården, 
som till en början synes ha blifvit upplåten för en del af sta
dens egna innebyggare , först för alla  pestdöde och sedan äfven 
för andra. För att förekomma vådorna af större folksamlingar, 
påbjöds rökning af kyrkan före och efter de allmänna guds
tjänsterna och för en kort tid fann Nieroht, såsom i ett före
gående sammanhang redan anförts, l ämpligt att förflytta den 
svenska gudstjänsten till akademihuset. När denna åtgärd upp
häfdes, skedde det mot vilkor att den finska gudstjänsten lyk
tades så tidigt att kyrkan kunde af klockaren desinficieras, innan 
den svenska församlingen inträdde. Hänsyn till sjukdomens ut
bredning förorsakade ock, att magistraten något senare hemstälde 
hos landshöfdingen om att de svenska bönestunderna skulle hållas 
kl. 8 på morgonen 1). Märkligt nog fortsatte man ända till julen 
att begrafva de pestdöde bland borgerskapet i domkyrkomullen. 

Till åtgärder, som i främsta rummet påkallades för farsotens 
bekämpande, men som vållade magistraten de största svårigheter, 
hörde anställandet af en särskild läkare för de befängde. Väl 
rådde för tiden ingen egentlig läkarebrist i staden, enär man 
förutom medicineprofessor Hielm och stadskirurgen Delfendahl 
hade att ti llgå fältskärerne Stake och Brandt. Men ingen af 
desse ville åtaga sig direkt b@fo.ttniug med de sjuke. Såsom 
hörande under akademins jurisdiktion motsatte sig Hielm t. o .  m. 
landshöfdingens förordnande att besiktiga dem som lägo i karantän. 
Man fick därför till en början åtnöja sig med det arrangement, 
att Delfendahl, jämte det han fortsatte sin vanliga praktik ibland 
det burgnare borgerskapet, öfvertog besiktningen af rekryterna. 
samt alla till staden sjöledes eller landvägen ankommande resande, 
hvarjämte honom ålades att mot framtida ersättning af staden 
tillhanda.gå de fattige med medicinska och hygieniska råd och 
anvisningar. Som apotekaren Relau pä ett oförsvarligt sätt vård-

1} Nierohts kopiebok 3-12 nov. 1710. 
69 
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slösat sitt apotek och dessutom var frånvarande från staden, u11p
drogs tillika åt Delfendahl att enligt ordination af professor Hielm 

. förse sig . med nödigt . förråd af pestmedikamenter . och preserve-:
rande medel , dem han ägde att på stadens konto utdela åt fält
skärer, sjuksköterskor, likdragare och alla andra, hvilka anmälde 
sig hos honom med biljetter af borgmästare och råd. Men när 
sjukdomen tilltog och såväl Stake som Brandt enständigt vägrade 
att mottaga den farliga sysslan , fann sig magistratel1 föranlåten 
att utnämna til l  pestfältskär en Bernhard Phi)ip Kijlburger (Kyhl
burger), en förut i staden icke omnärnd f. d. regementsfältskär, 
hvilken aflade den påbjudna pestbetjänteden den 8 nov. Han 
försågs med en kvantitet af det electuariurn professor Hielm låtit, 
tillreda samt ålades att hvar dag inlämna till domkyrkoekonomen 
förteckning öfver de pestdöda 1). 

Denna hjälp blef emellertid hvarken stor eller långvarig. 
Kijlburger synes till följd af en föregående "passion" ,  som enligt 
professor Hielms attest endast ofullständigt botats, varit synner
ligen olämplig till det erhålla kallet, hvarför borgerskapet äfven 
motsatte sig hans antagande, och han afled dessutom omedelbart 
därefter. För att då förkorta processen dekreterade Nieroht, att 
Delfendahl skulle befrias från "uppvaktning" hos de pestsjuke 
mot att han fullgjorde tidigare på tagna åligganden, men att. ge
nom lottdragning inför magistraten skulle afgöras, huruvida Stake 
eller Brandt skulle kommenderas till pestläkare 2). Båda de ut
pekade protesterade emellertid lika kategoriskt som förut mot 
utnämningen och lottkastningen torde knapt blifvit af. I stället 
sökte magistraten genom hotelser och förespeglingar om goda 
lönevilkor invärka på de tredskande ; särskildt prässades Brandt, 
hvilken hotades med förvisning från staden, om han icke fogade 
sig. Men resultatet blef icke bättre än att magistraten fick åt
nöjas med Brandts löfte att betjäna de personer, hos hvilka nå
gon ,,anstöt eller opasslighet" upptäktes och hvilka anmäldes hos 
honom, med utdelande af läkemedel och medicinska anvisningar, 
,, så att de med Guds hjälp kunna öfvervinna sjukdomen och 
blifva behållne" . Under de månader pesten härjade i staden -
Kijlburgers korta tjänstgöring undantagen - var man sålunda 
-till följd af fältskärernes motsträfvighet i afsaknad af en fast 

1) Nierohts kopiebok 30 okt , 7, 12 nov. 
2) Nierohts kopiebok 7 nov. 
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anstäld epidemiläkare och de befängde måste åtnöja sig med den 
vård, so� agnades dem af anhöriga och sjuksköterskor. Att de 
,,electuarier" och anvisningar, som tillstäldes de sjuke af fältskä
rerne, till följd af håglöshet och bristande kontroll mången gång 
förfelade all värkan, framgår af Brandts yttrande, att det syntes 
honom ,, fåfängt att använda någon möda på det gemena folket, 
emedan de aldrig rätta sig efter det dem blifver föresagdt" . Af 
apoteket hade man alt framgent ingen nytta, enär fältapo
tekaren Lorentz Hagreus, på hvilken Nieroht. med anledning 
af Relaus frånvaro, öfver:flyttade privilegierna mot skyldighet 
att upprätthålla i staden ett laboratorium för preparation af 
medikamenter, icke synes fått tillfälle att vidtaga med sin värk
samhet. 

I sammanhang med åtgärderna för en ordnad läkarevård 
stodo upprättandet af en sjukstuga samt antagandet af kommu
nala sjuksköterskor för de skilda kvarteren. En kommunal sjuk
stuga för de befängde omnämdes redan i pestförordningen samt 
förordades med större eller mindre eftertryck af Nieroht i senare 
utgifna bref och påbud. Så uttalade han i bref af den 3 nov. 
till Palmenberg ett skarpt förbud mot den okristliga seden att 
l åta vräka de sjuka, särskildt legohjon samt vägfarande och flyk
tingar, ut på gatan, ,, hvarest såda.ne usle och förlåtne människor, 
om icke af sjukdomen, dock af hunger och vanskötsel snart kunna 
dö och omkomma". Men som husbonden och värden icke kunde 
förpliktas att behålla de af sådan smittosam sjukdom angripne 
i sitt hem, återstod ingen annan utväg än att anskaffa ett sär
skildt hus, "hvaruti sådana på gatan liggande och förlåtne sjuka. 
inläggas och af visse medel, som staden bör sammanskjuta, under
hållas, hörande sjukvaktarne till sädant sjukhus allena hafva 
nyckelen och gänga de sjuka tillhanda med medikamenter och 
eljest hvad till deras nödtorftiga underhåll erfordras". Påminnel
sen, som upprepades vid senare tillfällen, hade ock till följd, att 
en öde gärd på Ryssbacken apterades till sjukhus och borgerska.
pet tillsades genom allmänna kungörelser att ditsända sina sjuka, 
försedda med något uuderhåll, "hvarest de sedan af de antagne 
sjukvakterskor skola blifva skötte och ansade", men ovisst är, i 
hvad män detta epidemisjukhus kom att motsvara sitt ändamål 
och i hvilken mån det fylde behofven. Det omnämnes därefter 
endast i förbigående. Säkerligen afled största parten af de be
fängda i hemmen, i hvilka de vårdades och försågos med preser
verande medel af de ambulatoriska sjuksköterskorna. Dessa fingo 
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sålunda bära lejonparten af sjukvårdens faror och mödor mot 
den ringa godtgörelsen af 3 dal. k. m .. i veckan, so� ofta nog 
var svår . att utb.ekomma. . I . särskilda fall . anförtroddes . d�ss
utom i deras vård barn, hvilka genom pesten förlorat huld och 
vård. 

Förutom sjukstugan på Ryssbacken öppnades invid Kuppis 
- måhända i de därstädes tidigare befintliga sjukhusbyggnaderna 
- en fristad för stadens fattige . Redan vid pestens utbrott 
hade,såsom vi känna, desse blifvit strängeligen förbiudne att 
stryka omkring i husen och de borgare, hvilka fått sig tilldelade 
"visse fattige" att underhålla, ålades att sända födan till sina 
pupillers bostad. Men åtgärden synes icke varit värksam nog, 
hvarför magistraten,  under påtryckning af Nieroht, i medlet af 
november påbjöd, att a.lla på staden roterade fattige ägde att 
förfoga sig till det nya hospitalet i Kuppis ,  för hvilket en upp
syningsman och en kosthållerska antogos. I hygieniskt afseende 
medförde väl denna koncentration sina fördelar, men då fattig
gårdens existens grundades på hoppet om frivilliga understöd och 
dessa inflöto mycket sparsamt, förspordes snart nog klagan öfver 
att de fattig eller "sjukfattigo" förgingos af hunger och köld. 
I själfva värket kom väl inrättningen att antaga karaktären af 
·ett annex till sjukstugan på Ryssbacken och flertalet af internerna 
fingo väl innan kort fortsätta färden till den närbelägna Sand
backen. 

Iför beredande af andlig tröst åt de kranke vidtogos sam
tidigt med underhandlingarna om en pestläkare åtgärder för an
skaffandet af en pestpredikant eller de befängdes predikant. Sedan 
en af domkapitlet föreslagen prästman befunnits ovillig, lyckades 
magistraten i slutet af oktober engagera en student Ericus Letha
lensis, hvilken erhöll särskild bostad i samma gård som Kijl
burger, en pojke till biträde samt löfte om 12  riksd. i månaden, 
som skulle uppbringas med stamboken hos kristmildt folk. Han 
aflade den föreskrifna tjänsteeden och vidtog med sitt farliga värf, 
men ryktes från detta vid jultiden, hvarpå tjänsten förblef obe
satt. Väl företog sig Nieroht att utnämna en prästman Johan 
Tragm an till efterträdare, men då denn e  betackade sig och sjuk
domen redan visade tecken att upphöra, lämnades frågan att 
förfalla. 

Om antalet af de offer pestilentien skördade föreligga inga 
autentiska uppgifter. Domkyrkans begrafningslängder, hvilka 
upptogo antalet begrafne under januari-september till i med�ltal 
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1 5  i månaden, angifva de döde under oktober månad till 72 ,  i 
november till 1 2 1 ,  i december till 95 samt under januari -- april 
till endast 3 1 .  Men dessa siffror äro såtillvida ofullständiga, som 
de upptaga endast dem, hvilka begrofvos i domkyrkogården, från 
jultiden äfven ett antal , för hvilka ringning ägde rum, men icke 
de pestdöde, hvilka :fingo sin hvilostad i Sandbacken. Huru många 
desse voro, har ingen antecknat, men af alt att döma måtte de räk
nats i hundradetal under hvarje af årets sista månader. Inom 
den svenska församlingen var skörden helt ringa - enligt en 
uppgift allenast 1 20 döde under hela året 1 7 1 0  - men desto 
-svårare härjade sjukdomen inom de fattigare klasserna och bland 
de många flyktingar och lösa partier, hvilka under årens lopp 
sökt sig ett skydd inom staden. Det fans familjer, inom hvilka 
flertalet, ja alla medlemmar dukade under för farsoten, det fans 
gårdar, hvilka ännu länge efter det pesten upphört stodo tomma 
pä innevånare, och det förekom hela husrader, där portarna voro 
märkta med det hotande korstecknet 1). De personer, som togo 
befattning med de befängdes vård och jordfästning, måste oaf
brutet kompletteras genom uya förordnanden. Vid ett tillfälle 
anmälde domkyrkoekonomen, magister Elgh, att alla dödgräfvare 
aflidit, vid ett annat hospitalsföreståndaren Lign ipams, att hospi
talets drängar strukit med och att många bland hjonen lågo sjuka 
utan all vård. Magistraten nödgades slutligen anlita pojkar för 
för sina uppdrag ; uppbördsmännen vägrade att gä omkring med 
skattelistorna och stadsvaktmästaren uppsade en dag sin tj änst, 
,emedan corps de gardet blifvit besmittadt. Hemska skildringar 
meddelas vidare om döde som utsatts på gårdar och gator eller 
lämnats ,,hopetals" liggande på Sandbacken 2). Under sådana 
förhållanden kan man knapt anse den i gamla nnska psalmboken 
ingående uppgiften om att 2 ,000 personer aflidit i pesten öfver
drifven. 

I början af året 1 7 1 1 begyute farsoten att hastigt aftaga. 
Ånnu i medlet af j anuari fann man det nödigt, att till undvikande 
af trängsel förlägga den sedvanliga Henriksmarknaden till plat
serna utanför tullportarna, men redan i februari anbefaldes de 
tillslutna gårdarnas öppnande och desinfektion, tillstånd till be-

1) År 1711 berättar konsistorium i bref till kansler, hurusom nden svåra 
farsoten skingrade alla ifrån hvarannan och de få qware så innestängde i 
deras kamrar, att de ock för hvarannars åsyn sky måste". Registr. 1 1  okt. 1711 . 

2) Jmfr. Y. Koskinen, Lähteitä ison vihan historiaan s. 161 -162. 
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grafningar såväl inom domkyrkan som i kyrkomullen begynte 
ånyo att utdelas 1), efterrä.kningar vidtogos med dem som förbrutit 
sig mot . pestförordningarna, uppbördsmätrnen. begynte �te:r med 
sin värksamhet och De la Barres dragoner t.ogo det förmögnare 
borgerskapets hus i besittning. Ånnu inpå våren fortforo dock 
farhågorna och så sent som i november 1 7 1 1  finner man myndig
heterna tillämpa rådets pestförordning mot resande från Stock
holm, där pesten dock upphört redan i februari. 

* 

Men knapt hade man begynt att hämta sig från pestens 
härjningar och att accommodera sig efter Nierohts skärpta upp
bördssystem, innan en ny olycka hemsökte staden. Tredje dag 
pingst, den 1 6  maj 1 7 1 1 ,  signalerades eld i handlanden Rynnings 
och hans svärmoders Helena Sågers, handlanden Arps eukas, tätt 
till hvarandra belägna gårdar, i hvilka man för tillfället beredde 
sig till en festmåltid, och innan kraftigare hjälp hann anlända 
hade lågorna spridt sig till angränsande gårdar. När dygnet var 
till ändf\, hade större delen af Norra kvarteret samt en del af 
Söderkvarteret och ett antal gårdar på stora sidan lagts i aska. 
Af offentl iga byggnader förstördes denna gång allenast biskops
huset, men af enskilda byggnader räknades - enligt Ajantieto 
- 1 35 gårdar på Lilla sidan samt 1 6  vid Biskopsgatan, hvilka. 
blifvit mer eller mindre fullständigt förstörda under eldens fram
fart. En tid senare förtäljde landshöfding Palmenberg i bref 
till regeringen att nära 1/a-del af staden låg i aska, "hvarigenom 
mestadelen af de bästa borgare och handtvärkare icke allenast 
mist sine hus, utan ock merendels all deras egendom, bohag och 
handtvärkstyg jämte deras viktualier, så att mången icke ens så. 
mycket bärga fick, som han kunnat lefva en dag med". Bland 
mera remarkabla personer, som drabbats af olyckan, nämnas biskop 
Gezelius, professorerne Hahn, Ta.mmelin och Alanus samt borg
mästaren Lindh, hvilka förlorade icke allenast sina gårdar, utan 

1) I början af året anhöllo borgmästare och råd hos regeringen att med hänsyn till domkyrkans inkomster ,,folk af condition, isynnerhet uti svenska församlingen kunde få nedsätta sina döde i stillhet, utan process, bå1·• eller sorgekläder, kappor och samkväm uti kyrkogården, som här är tärnmeligen vid och sto1·, hälst som sådant i Stockholm, där mindre kyrkogårdar äror varit practicabelt". Resolutionen icke närmare känd. Städernas acta. 
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äfven boksamlingar och vetenskapliga in strument m. m., biskopen 
därjämte en nyss af dragen stor upplaga af den finska psalm
boken 1). 

Såsom vanligt eft.er liknande tillfällen skred man till skärpta 
försiktighetsmått emot ett eventuelt upprepande af olyckan och 
landshöfding Palmenberg meddelade i egen person på rådstugan 
närmare föreskrifter angående gårsägares skyldigheter i afseende 
å brandredskap, ugn arnas renhållning m. m. Men viktigare än 
sådana föreskrifter, hvilka ofta förut påbjudits och lika ofta blif
vit försummade, var att bereda de brandskadade suar undsätt
ning samt att åtmin stone befria dem från deras vanliga ålig
ganden till stat och kommun. Redan före branden hade, såsom 
vi känna, borgerskapet ingifvit ansökan om lindring i kontri
butionen och bätsmanspenningarna ;  samma fordran blef under 
årets lopp upprepade gånger förnyad af de brandsk adade, dock 
med mera eftertryck och utsträk t till de extraordinarie utlagorna. 
Palmenberg synes äfven varit böjd för att villfara deras begäran 
och ingick slutligen, efter Nierohts död, till regeringen med hem
ställan om några frihetsår, men den tryckande situationen gjorde 
att någon allmän amnesti icke kunde beviljas, utan uppbörden 
fortsattes med oförminskad stränghet. Det kom därför till konflikter 
mellan borgarene, särskildt de genom branden lidande, hvilka 
vägrade att utse uppbördsmän och att erlägga kontributionerna 
inn an svar pä ansökningarna inkorumit, äfvensom myndigheterna, 
hvilka hotade de skattskyldige med häkte och utskrifning samt 
de utsedde uppbördsmännen med ansvar för hvad som brast i 
inkomsterna. Mot slutet af året, då motståndet ännu icke synes 
lagt sig, anlände från kongl. rådet en befallning till borgmästare 
och råd att vid högt vite ti llhålla uppbördsmännen att inom en 
vecka indrifva ärets restantier, hva rvid de berättigades att för 
större eftertrycks skull betjäna sig af ryttmästaren Taubes på 
slottet garnisonerade ryttare af Åbo och Björneborgs läns kaval
leri 2) .  Huru mycket som på detta sätt inflöt af kronans utla.gor 

1) Pipping, Om boktryckeriet s. 715 ; Tengström, Gezelius d. y:s 155-
156; Landsh. skrifvelser. Branden gaf sedermera anledning till långvarig undersökning inför rådstugu- och kämnärs1·ätterna, hvilken slutade därmed att Rynning och Helena Såger ålades af rådstugurätten att med ed bestyrka, att elden uppkommit af våda. 2) Taubes dragoner hade på sommaren blifvit ditkommenderade för att .aflösa major Gyllströms folk. Nierohts kopiebok 23 juni 1711 .  
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kan i brist på räkenskaper för året icke närmare angifvas, men 
synbarligt är, att alt uttogs, som uttagas kunde, och att många. 
bland de insolventa. fingo aftjäna sin skrdd som rekryter i Nie
rohts arme. Att under sådana förhållanden de sedvanliga an
språken på leveranser och för träckningar endast ofullständigt 
kunde uppfyllas, är ögonskenligt. Vid ett tillfälle, då fråga före
var om lån till kronan, kunde de älste med fog förklara, ,,att 
de i desse tider så blifvit utblottade, att de omöjligen något 
bortgifva kunde, utan skulle de gärna se, det någon dem till 
deras handels fortsättande igen något försträcka ville" .  Vid ett 
annat tillfälle, då Nieroht infordrade ett parti handkvarnar, gen
mälde borgarene loyalt, att desamma voro förbjudna i staden,. 

hvarför de ,,inga sådana . torts uppköpa" 1). 
I början af år 1 7 1 2  afled grefve Nieroht och därmed bröts 

udden af det stränga uppbörds.regementet, som visserligen ingjutit 
ny kraft i försvaret, men också tagit folkets förmåga af uppoff
ringar i betänklig grad i anspråk. Visserligen fortgingo kronans 
fordringar såsom förut, de blefvo t. o. m. delvis  förökade, och i 
början af året antog borgerskapet på landshöfdingens förslag en 
särskild, af staden aflönad uppbördsman och kassör för kronoutla.
gornas indri fvande. Åfven krigsryktena höllo fortfarande i sig. 
Så rapporterade general Lybecker i slutet af januari, att ,,fienden 
drager trupper ihop och tänker exeqvera dess länge hotande des
sein att gå ända till Åbo" 2). Men den allmänn a  karaktär, som 
utmärkt förvaltningen, undergick en synbar förändring 

I 
särskildt 

blef det härda tryck, som hvilat öfver uppbörden, såtillvida för
mildradt som uppbördsmännen numera förforo med mindre hän
synslöshet, särskildt vid resternas uttagande. 

För Åbo stads innebyggare var denna reaktion efter kraft
ansträngningarna högst behöflig. De senaste ärens pröfningar 
och olyckor hade gätt som en förhärjande storm öfver staden 
samt lämnat djupa spår efter sig inom alla samhällsklasser. Re
dan stadens yttre utseende bar vitne om hemsökelsen. Ett helt 
kvarter låg i aska och inom öfriga stadsdelar förmärktes många 
hus, hvilka lämnats öde af sina ägare eller röjde det djupaste 
förfall. Enligt taxerings- och kontributionslängden för år 1 7 1 2  
uppgick antalet behållna eldstäder i staden (akademistatens gårdar 

1) R. P. 7, 19 aug. 1 71 1. 
2) Y. Koskinen , Lähteitä ison vihan historiaan s. 245. 
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med 1 3 1  behållne eldstäder undantagna) till 1 ,336 samt antalet 
,,fattige och afbrände" ,  för hvilka skatt icke erlades, till 848 
(Kyrkokvart. resp. 444 och 1 77 ,  Mätäjärvi 1 2 3  o. 1 96,  Klöstret 
343 o. 1 7 7,  Söderkvart. 368 o. 267, Norrkvart. 34 o. 26 ,  Slotts
malmen med Tegelsalen 33 o. 5) och då upptogos i räkningen alls 
icke de gårdar, hvilka lågo öde eller afbrände. Om gårdarnas 
tillstånd inhämta vi ur samma längd, att i Kyrkokvarteret funnos -
med undantag af akademistatens gårdar och ett antal andra går
dar, om hvilka närmare uppgifter icke meddelas - 78 gårdar 
med endast behållna eldstäder, 83 (däraf 35 på Ryssbacken) med 
,,fattige och afbrände",  samt 4 gårdar med eldstäder hörande till 
bägge kategorierna ;  antalet ,,öde" gårdar uppgafs till 18 (däraf 
1 med beh., 1 1  med ,,fattige" eldstäder). I Mätäjärvi nämnas 
38 gårdar med beh. eldstäder samt 1 04 gårdar (däribl. 14 på S:t 
Gertruds backen) med ,,fattige och afbr. " eldstäder ; öde voro 10 
(däribl. 1 med beh. och 6 med ,,fattige" eldst.) .  I Klöstret upp
togos 60 gårdar med behållne, 80 ( däri bl. alla stugor på Lybecks
backen, förutom stadens brygghus) med fatt. o. afbr. eldstäder 
samt 8 ödesgårdar ( däribl. 1 med beh., 2 med ,, fatt." eldstäder). 
Värst såg det ut på Lilla sidan. I Söderkvarteret uppgifves an
talet gårdar med beh. eldst. till 92 ,  gårdar med fatt. o. afbr. 
eldst. till 134 (däribl. hela Aning isbacken på en stuga när), 
ödesgårdar till 9 (däribl. 3 med ,,fatt. " eldst.) samt ,,afbrände" 
gårdar till 62 .  I Norrkvart.eret uppräknas allenast 7 gårdar med 
behållne och 1 6  med fatt. o. afbr. eldstäder, men 3 ,,öd.e" och 
47 ,,afbrända" gårdar samt därutöfver 1 5  gårdar, hvilka sannolikt 
hörde till de två sistnämda kategorierna, enär inga uppgifter 
meddelas hvarkeu om eldstäder eller ägare. 

Om befolkn ingsförhållandena i staden under året 1 7 1 2  upp
lysa. räkenskaperna, att den mantalsskrifna befolkningen, land
bönder och akademistat inberäknade, uppgick till 2 , 1 63 personer 
(år 1 7 1 3  - 2,454 pers.). Af borgerskapet räknade köpmanna
kåren 23  personer, handtvärkarene uppgingo till c. 1 30, bland 
hvilka dock många voro helt a.fsigkomne och utan rörelse ; ,, bor
garene" i inskränkt mening ha.de ned gått till 1 1 7 . Förteckningen 
öfver tjänstehjon upptog inalles (incl. akademin) 245 drängar 
och 380 pigor. I kontributionen för året deltogo enligt taxerings
längden allenast 142 personer, i taxan (för de betjänte) 252 1) 

1) I borgerskapets besvär från denna tid nämnes, att antalet borgare nedgått till 130. 
70 
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(i_�� Kyrkokv. resp. 38 och 45, Mätäjärvi 3 3  och 44, Klöstret 30 
och 5 1 , Söderkvart. 33 och 99,  N orrkvarteret 4 och 1 3  samt 
'l1egelsalen 4 för kontrib.). · Vid fördelningen , af skattörena, hvilka 
inalles uppgingo till 4 7/ 8 öre för kontributionen och 54 7 /32 öre 
för taxan, hade af de 394 taxerade 52 skattats till .1/64 , 69 till 
1/32 , 149 till 1/1 6 '  6 1  till 1/8 , 1 9 till ¼, 14 till 3/1 6 ,  1 till 5/16 , 
4 till 3/

8 , 2 till ¼, 3 till °/s, 4 till ¾, , 5 till 1 ,  1 till 1 1/ 
8 , 

2 till l 1/4 , 2 till 1 ¼, 5 till 2 och 1 till 2 ¼ skattören, hvilket 
ådagalägger att öre talet märkbart höjts för dem, af h vilka något 
ännu kunde utprässas. 

Huru förmögenheten sjunkit, framgick bl. a. däraf att vid 
utkräfvandet af skatten för öfverflödsartiklar endast 3 personer i 
hela staden befunnos ha vagn, en person en chaise, samt 1 1 0  
personer peruker. Den för tiden utmärkande ,,fontangen" ,  hvilkeu 
kostade 2 daler i skatt, bars allenast af 35 kvinnor, bland hvilka 
nära hälften tillhörde akademistaten, ett tiotal den civila stånds
personsklassen, men endast några få köpmannaståndet och förutom 
boktryckaren Merckels hustru ingen handtvärkareklassen . 

Vid universitetet gick det altmer bakut. I början af året 
1 7 1 2 belöpte sig akademistatens fordringar för icke utbekomna 
löningar m. m. till 18,870 dal s . m.; vid årets slut till 1 9 ,760 
dal. Antalet af akademins ödeshemman steg vid samma tid till 
45, de på frihet upptagne till 22. När påbud anlände till pro
fessorerne att, i likhet med hvad förhållandet varit år 1 700, 
uppsätta dragoner till rikets tjänst, gaf konsistorium till svar, att 
de pressurer, som i tolf är hvilat på akademin och dess bönder, 
gjorde det omöjligt att åtlyda. en sådan befallning, ,,ehuru hvar 
och. en också det yttersta tillgripa ville" .  En del af akademi
staten hade, hette det vidare, blifvit så afsigkommen, ,,att de voro 
redebogne med edsplikt uppgifva alt det de äga, ja alt det de 
gå och stå uti, som dock till den uppsatte proportion ingalunda 
förslå skulle" .  Om studenterne förtäljdes pä hösten 1 7 1 1, att 
de infunnit sig så fåtaligt, att en del professorer icke haft mer än 
ett par åhörare� andra ingen, hvilket medfört väl förklarliga. rubb
ningar i undervisning�n. Följande år artade sig förhållandena 
något bättre, men då framstäldes åter, till akademins skräck, an
språk på studenternas deltagande i den enrollering, som företogs 
till fäderneslandet försvar. Konsistorium upprepade sina gamla in
vändningar om privilegierna och faran för prästbrist, fram
höll dessutom, att en del studenter voro altför unga, andra altför 
fattiga för att kunna anskaffa sig erforderlig utn1stning. Invänd-
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ningarna hjälpte dock icke, utan kanslern grefve Falkenberg re
solverade, att de akademiska privilegierna måste vika för tidens 
tvång och att den studerande ungdomen borde föregå andra med 
godt exempel genom att deltaga i försvaret af Åbo stad och 
"dess avenu i skärgården" .  Men för säkerhets skull fann grefven 
det nödigt att i god tid vara betänkt på förflyttningen af aka
demins lösegendom, dess bibliotek och arkiv, till en säkrare ort. 

Innan denna sistnämda uppmaning framkom till konsistorium, 
hade de akademiska fädren redan fått anledning att taga för
slaget om flyttning i öfvervägande. Mot slutet af : sommaren 
gjorde 1 5,000 ryssar ett försök att från Viborg, den nya basen 
för deras operationer, framtränga öfver Kymmene-älf till de af de 
finska trupperna försvarade delarna af landet. Deras anfall blef 
visserligen tillbakavisadt, men ryktet om deras antågande väkte 
sådan oro i Åbo, att rector magnificus sammankallade konsistorium 
i och för öfverläggning, huru biblioteket, arkivet och tryckeriet 
bäst kunde salveras. Som emellertid omedelbart därpå lugnande 
tidender anlände, befans det för ,,hazardens och omkostnadens" 
skull tjänligast att rätta sig efter andra kollegiers exempel och 
att afstå från flyttningsplanerna 1) . 

* 

Under sådana förhållanden ingick året 1 7 1 3 , den stora ka
tastrofens, eröfringens och flyktens sorgligt minnesrika år. 

Allas uppmärksamhet var vid denna tid fästad vid landets 
östra gräns och ryssarnas förehafvanden. Att tsaren förberedde 
ett nytt anfall med det första och med förökad härsmakt, stod 
utom alt tvifvel och bekräftad0s dessutom af rapporterna från 
Lyhecker, som efter Nieroht öfvertagit högsta befälet. Vänte
tiden upptogs af förberedelser till försvar -- välmenta åtgärder, 
hvilka endast delvis kunde genomdrifvas - äfvensom af tankar 
på flykt. Folket misstrodde regeringen och dess fältherrar samt 
beredde sig på det värsta.. 

Med förnyad ifver samlades i Åbo bidrag till armens och 
flottans utrustning. Trupper stodo inkvarterade i staden och kon
tributioner uppburos i enlighet med konungens föregäende år ut-

1) Konsist. prot. 15 mars, 27 okt., 9 sept. 1712, registr. 11 okt. 1711, 12 
apr., 22 maj, 28 aug. 1712, kanslersbref 9 sept. 1712. 
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färdade påbud om en allmän förmögenhetsskatt eller "skattnings
kontribution",  först en procent och sedan under vårsommaren den 

· · • • . . andra •procenten . .  I februari. föredrogs .på rådstugan general Lie
wens anmodan till borgerskapet att bispringa regeringen med 
förskotter för byggande af fartyg till kustens försvar - en väd
jan, som hade till följd att inom tre dagar ett 60-tal köpmän och 
borgare antecknade sig för rätt betydande belopp : Niclas Schultz 
för 100 skepp. stångjärn eller 6,000 dal. k. m. ,  Josef Pipping, 
Gustaf Wittfooth och John Fleege för 300 dal. , de fattige för 
mindre belopp ända ned till några daler. I april anlände be
fallning till magistraten att utse styrmän, som voro förtrogna med 
farvattnen, samt att bland löst och onyttigt folk uttaga ett antal 
båtsmän för galejornas räkning och samtidigt anmäldes, att för 
kronans räkning erfordrades ett större parti lifsförnödenheter -
bl. a. 8,000 t:r spannmål och 800 � kött - dem borgarene nt
lofvade att mot betalning "gärna genast leverera så mycket de 
någonsin åstadkomma kunde, beklagandes sine vilkor för tiden 
vara sådana, att de som viljan är ej förmå att stå uti förskott".  
Senare på våren kun gjordes landshöfdingen s befallningar att baka 
bröd för milicens behof, att anskaffa gossar till trumslagare 
och att förse sig med krut och bly såväl för @gen som för rust
hållarenes räkning o. s. v. Ånnu så sent som i juli ålades bor
gerskapet att för kronans behof reservera 1 ,500 tunnor spannmål, 
som omedelbart skulle förmalas och bakas samt sändas till "ren
dez-vous-platsen" i Bjärno 1). 

Samtidigt som dessa kraf stäldes på borgerskapet för stär
kandet af landets ordinarie försvar vidtogos åtgärder till stadens 
skydd mot fiendens angrepp : vakterna vid tullportarne förmana
des att hålla skarp utkik på främlingar, att inga spejare måtte 
nästla sig in ; båtar ut�ändes till skärgården för att iakttaga den 
fientliga flottans rörelser ; borgargardets öfningar fortsattes och 
studenterne kallades, såsom förut i farans stund, att deltaga i 
försvaret af staden och "dess avenu i skärgården".  Midt under 
alla dessa förberedelser anlände ett allarmerande bref från öfver
befälhafvaren ,  den oduglige Lybecker, som, uppskrämd af ryktena 
om fiendens frammarsch, framkastade förslag om stadens uppbrän
nande i fall af största fara. Men detta förslag, som senare för
anledde en process mot upphofsmannen, förkastades vid ett möte 

1) R. P. 7-9 febr., 13: 18, 22 apr., 4, 13, 20 maj, 11 juni, 6-9, 18 juli. 
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af landshöfdingen med magistraten och ett antal ståndspersoner, 
hvarjämte beslut fattades om tidigare vidtagna försvarsanstal
ters fortsättande. På rådstugudag den 20 juli - den sista 
för hvilken protokoll bevarats - föredrogs slutligen Palmen bergs 
uppmaning till alt vapenfört manskap att ,,med samlad makt gå 
:fienden ryssen emot, som denne orten anfäktar" . Borgerskapet 
uttalade visserligen sina tvifvel angående lämpligheten af en sådan 
utmarsch, enär staden därigenom komme att prisgifvas åt de 
många :flyktingar, som uppfylde densamma, beklagade sig tillika 
öfver att gevärs- och ammunitionsförråden blifvit bortförda från or
ten ,  men lofvade att fullgöra sin undersåtliga plikt mot konung 
och fädernesland samt vara beredde ,,att vid påträngande göra 
fienden all möjelig resistence" 1) .  

Men om borgerskapet också i det längsta sökte att fullgöra 
de kraf myndigheterna stälde på dess offervillighet, skedde detta 
altmer under den tryckande känslan af att motstånd numera var 
hopplöst. Särskildt efter det ryktet förmält om den finska hä
rens reträtt från Kymmene, om den ryska flottans ankomst till 
nyländska skärgården och om Helsingfors' uppbrännande och sedan 
Lybecker framstält sitt allarmerande förslag om stadens förstö
rande, mognade småningom den tanke, som väl länge gömts i 
mån gens sinne : att genom en allmän flykt rädda sina personer 
och sin bästa egendom undan :fiendens tygellösa skaror. En lik
nande utväg hade ju tillgripits af de många flyktingar, hvilka 
under årens lopp samlat sig i Åbo, och den hade dessutom blif
vit officielt legaliserad af konungen , som i bref af den 9 mars 
1 7 1 1  tillsagt regeringen i Stockholm att förmå innevånarene i 
de af :fienden ockuperade delarna af Finland att söka skydd på 
andra orter, ,,på det de måg@ undgå den faran att föras med 
hustru och barn bort i Ryssland i slafverit hvarutur de så mycket 
svärare hafva att undslippa" . Därtill hade konungen fogat upp
man ingen att fördela :fl.yktingarne på lämpliga orter samt att förse 
dem med födat husrum och ,, tjänlig friheter, som kunna lända 
dem till hjälp och undsättning" 2). 

I medlet af maj anmäldes för magistraten , att borgerskapet 
redan begynt att undanflytta sin egendom till Sverige, och sam
tidigt finna vi domkapitlet, akademin och ämbetsvärken vidtaga 
åtgärder i samma syfte. Den 22 maj rapporterar consistorium 

1) R. P. 11 maj, �O juni, 20 juli m. m. Tengström, Gezelius d. y. s. 163. 
2) Åbo stads acta. 
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academicum till kansler, grefve Falkenberg, att akademins red
bara egendom, bibliotek o. a., låg inpackad i kistor, färdiga att 
afsändas, - när regeringens bifall därtill . utvärkats .  I juni ackor
deras med särskilda skeppare om kyrkoskrudens och andra kyr
kans lösörens öfverförande. I början af juli anmäles på rådstu
gan, att hofrättens och landskontorets samt landskansliets akter 
redan blifvit öfversända till Stockholm ,, för den fruktan , som 
öfveralt är för fiendens anfall", och magistraten påskyndar med 
anledning häraf inpackningen af sitt arkiv, men i hemlighet för 
borgerskapet för att icke "därigenom gifva anledning till någon 
flykt förr än på det sista och yttersta" .  I medlet af juli upp
gifves, att skomakare- och skräddareämbetena beslutat sända sina 
ämbetslådor med inneliggande handlingar och pretiosa till Stock
holm. Vid samma tid fattar kyrkorådet, synbarligen på tillsä
gelse af biskop Gezelius, som meddelat sig angående saken med 
kongl. senaten, beslut att ,, i anseende till den alt närmare an
nalkande faran för fienden" nedtaga och till Sverige undanskaffa 
kyrkklockorna, altartaflan och siraterna på predikstolen. När detta 
beslut meddelas på rådhm::et, visar sig magistraten tveksam an
gående åtgärdens nödvändighet och många af den finska försam
lingen icke blott vägra att bidraga med arbetshjälp, utan pro
testera "solenniter" mot hela åtgärden ,,med utlåtelse att, där 
sådant skedde, ville de gripa till något annat". Men beslutet 
drifves i trots af motståndet igenom ; i slutet af månaden utbe
talas ur domkyrkokassan arbetslöner åt folk, ,,hvilka spelte neder 
klockoma, släpte neder till farkosten samt skaffade på densamma", 
och i början af augusti emottager skepparen Henrik Mårtensson 
200 dal., som lånats af handlanden Niclas Schultz, i frakt för 
transporten till Stockholm. I samma dagar inskeppas på en Ki
mito-skuta kronans kvarliggande egendom på slottet : ,,artolleri-, 
tyghus-, archlie- ooh rustkammarsorter, hvilka man för fiendens 
hotande invasion i landet såsom nu för tiden här ej nödiga vid 
defensionsvärket för godt funnit att öfversända" 1) .  Men i hastig
heten glömmer man att tömma några spannmålsmagasin samt att 
undanskaffa den spannmäl , som med största besvär hopskrapats 
af borgerskapet och som utsättes för missödet att komma den 
segrande fiendehären till bästa. 

1) R. P. 16 maj, 4-15 juli ; Domkyrk·. räk. i landsboken för 171S och verif. boken s. å. s .  1 106 och 2080 följ.; borgm. och råds besvär bl. städers acta ; Tengström, G'3zelius d. y. R .  197 ; Pipping, Boktryckeriet s. 724 . . 
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Med de farkoster, som öfverförde stadens allmänna och en
skilda egendom, följde alt talrikare skaror af borgare och stånds
pBrsoner. Den 4 juni anmälde biskop Gezelius i kapitlet, att 
han samma dag ärnade öfverresa till Sverige "att försöka, om 
ännu god bön kan gälla till vårt förlåtna lands konservation, ty 
eljest är ofelbart alt förloradt", hvarefter kyrkostyrelsen öfvertogs 
af kyrkoherden i svenska församlingen professor Bröms, biträdd af 
professorerne Ross, Alanus, Munster och Tammelin . Länge dröjde 
det dock icke, innan äfven desse följde biskopens exempel och med 
dem öfriga medlemmar af kyrko- och akademistaten . Den 1 0  juni 
upphöra de ännu bevarade akademiprotokol len, den 18 juli hölls 
det sista kapitelsammanträdet och den 20 juli anmälde domkyrko
ekonomen Mathias Elgh på rådhuset, att sedan hel a kapitlet för
skingr�ts, hade han vidtagit särskilda på kapitlet ankommande 
åtgärder, dem han ville ha antecknade "till säkerhet och förva
ring emot alt påföljande ansvar" .  På samma rådstugudag - den 
sista för hvilken protokoll bevarats - uppgafs tillika, att " största 
delen af borgerskapet och stadens innevånare af fruktan för den 
redan nära annalkande fienden samt i anseende till en så ögon
skenlig fara härifrån staden flyttat" .  De kvarvarande af borger
skapet och magistraten fattade visserligen det redan nämda be
slutet om stadens försvarttnde till det yttersta, men synbarligt är, 
att försvararenes leder glesnade med hvar dag som gick och att, 
när stunden för löftets infriande var inne, hade de, som kunnat 
öfverkomma en farkost, lämnat staden, hvilken de ansågo hjälplöst 
förlorad. 

Medan man sålunda i Åbo vexelvis skred till försvar1:1anstal
ter och åtgärder för flykt framsköt tsaren sina trupper alt när
mare staden. Efter Helsingfors ' uppbrännande hade desse dragit 
sig tillbaka till Pärno för att mottaga förstärkningar, men äter
vändt och i medlet af augusti under tsarens eget befäl satt sig 
i rörelse med Åbo såsom mäJ . Utan att röna något motständ af 
den finska hufvudhären eller landtbefolkningen, som öfvera.lt drog 
sig undan , framkommo ryssarne till Karis-bro, där öfverste Stiern
schantz fattat posto med en trupp pä 500 man fotfolk och 250 
ryttare. Efter en hårdnackad strid kastades dock försvararene åt 
sidan och den ryska hären fortsatte marschen - såsom tsaren i 
ett bref till den danske konungen ironiskt förmälde - up.der få
fänga försök att skåda motståndaren i ansiktet. Den 2 8  augusti 
g. st. gjorde segrarene sitt intåg i Åbo, den numera så godt som 
öfvergifna hufvudståden i "det finska furstendömet" , som de an-
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sågo att med Guds hjälp hade tillfallit dem. Tsaren tog sin 
bostad, uppgifves det, i Gustaf Wittfooths gård, generaladmiralen 
Apraxin i ,,kansligården" och en del . af befälet i staden nch på 
slottet, medan trupperna lägrade sig på de öppna fälten utanför 
Kuppis, Paaskunda och Nummis, därifrån förposter utsändes till 
N ousis. Men icke många dagar därefter gafs åter signal till upp
brott och de af stadens befolkning, som haft kallblodigheten att 
kvarstanna, sågo till sin förvåning de främmande skarorna af
lägsna sig, medtagande några fångar, manliga och kvinnliga. 
Underrättelse hade anländt, att den finska hufvudarmen tågat till 
Osterbotten, och tsaren hade därför beslutit att låt,a sina trupper 

Medalj slagen af ryssarna med anledning af Åbo-stads intagande år 1 713. 

följa densamma i spåren, medan han själf begaf sig åt ann at 
håll 1). 

Åbo tyktes sålunda åter vara öfverlåtet åt sin gamla öfver
het. Så småningom vågade borgare, hvilka hållit sig undan , att 
återvända till hus och härd, svenskt krigsfolk visade sig likale
des i staden, några galejor lade sig på redden och i slutet af 
september inkvarterade sig v. landshöfdingen Stiernstedt såsom 
regeringens representant på slottet. Om förhåll andena vid denna 
tid få vi några antydningar i ett ännu bevaradt bref, som råd
mannen Nyholm den 20 september aflät till Stiernstedt. Efter 
att ha förtäljt om ryssarnes vistelse i staden och deras afresa, 

1) Tengström, Gezelius d. y. s. 167 ; landsh. skrifv.; A. Mischlajewski, 
OJ..Bepurui BO�Ha B'L 1 708-J 714 s. 191-198. 
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förmäler han, att öfve.rste Crats, som med 150 man legat i sta
den, afmarscherat till Bjärno samt att de 1 2  galejor och 2 skepp, 
hvilka legat i hamnen, afseglat åt samma håll efter att ha ned
slagtat mycken boskap på Hirvisalo. I staden hade kvarlämnats 
allenast en kvartermästare med tolf ryttare, hvilka användes dels 
ti ll rekognosceringar, dels till att bevaka slottsporten , som blifvit 
förseglad, emedan på slottet förvarades något spannmål, dit in
bragt af fienden . Tillståndet i staden och dess omnäjd angifver 
han som ,,obeskrifligt" , enär ryssarne begått våldsamheter i staden 
samt brandskattat allmogen, ,, så att icke en gård finnes, som de 
lämnat oplunclrad, och bortfört mest alla lås och spjäll, förutan 
den stora våldsamhet och stöld de och den gemena hopen här 
föröf vat hafva" .  Stor brist rådde särskildt på  salt, emedan hand
landen Wächter, hvilken varit ryssens hökare, månglat ut alt för
råd, så att icke ett saltkorn fanns i staden . Bristen borde därför 
med första fyllas genom leverans från Stockholm och för ord
ningens upprätthållande var det nödigt att en öfverhetsper on 
o medelbart instälde sig i staden. 

Genom Stiernstedts ankomst till staden blef den sistnämda 
önskan uppfyld, men glädjen däröfver vardt icke långvarig. I 
oktober visade sig åter ryssarnes förtrupper, kalmucker och ko
sacker, och efter dem följde en större truppstyrka under befäl af 
generalamiralen Apraxin . Läger slogos, som förra gången, utan
för stadens portar vid N ummis och S:t Marie kyrkor äfvensom 
på fältet utanför Åbo slott, hvars fästningsvärk omedelbart för
stärktes till tecken af att besättningeu denna gång var afsedd 
att blifva varaktig. Omständigheter, hvilka kunna förbigås, vål
lade att densamma fortgick i åtta långa år. 

1) Landshöfd. skrifvelser i sv. riksark. - Enl. uppgift i ryska källor bemäktigade sig ryssarna alla böcker, som kll nde åtkomma. , och sände dem till biblioteket i Petersburg. 
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IV. 

Under fiendehand och i landsflykt. 

I/ r\ -: edan ryssarne första gången gästade Åbo läto de kun
l �) � görelser utgå, i hvilka. landets innebyggare försäkrades 

.,..._I ....,,,; : om bibehållandet af sina rättigheter och alla de, hvilka 
___ ___,� tagit sin tillflykt till skogar och skär, uppmanades att 
utan räddhåga återvända till sin a hemvist. Till yttermera visso 
utlofvades åt dem, hvilka instälde sig i det ryska lägret, tsarens 
skyddsbref, som säkerstälde alla fredligt sinnade finnar mot kri
gets faror. Meningen var att i den mån ockupationen fortskred 
upprätthålla den gamla förvaltningen under tsarens öfverhöghet 
och med en militärisk diktatur, hvaruuder alt skulle böja sig. 

Till hufvudkvarter för den främmande styrelsemakten utsågs 
Åbo. Här residerade en tid framåt den ryske öfverbefälhafvaren 
Feodor Matwejewitsch Apraxin, en mongolättling, hvilken vunnit 
rang af grefve och generalamiral samt namn som en rå och hän
synslös krigarhöfding. Från honom öfvergick i början af år 1 7 14 
befälet till segraren vid N apo by, furst Michael Michailowitsch 
Galitzin, hvilken räknades till tsarens mest bildade generaler och 
dessutom ansågs för en human och rättrådig personlighet. Inemot 
krigets slut bosatt i Åbo, förenade han under trenne år i sin hand 
såväl den militära som den civila öfverstyre.lsen , som han hand
hade med den äran , att hans förvaltning betecknats som en af 
ljuspunkterna i "rysstidens" dystra historia. År 1 7 1 7 , då en 
sträfvan att införa. ett mera lagbundet samhällsskick begynte att 
göra sig gällande, vidtogs den förändring i styrelsen att det mili
tära kommandot i Finlands tre östliga län åtskildes från det ci
vila. Det förra öfverlämnades alt framgent åt Galitzin , som 
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dessutom bevarade ett icke ringa inflytande äfven på många an dra 
frågor än de militära, medan den civila förvaltningen jämte "lag
mans"- eller landshöfdingeskapet öfver Åbo och Björneborgs län an
förtroddes - först underApraxins och sedan under det ryska riks
kammarkollegii uppsikt -- åt grefve Gustaf Otto Douglas, tidi-

Furst Michael Michailowitsch Galitzin. 

gare lifdrabant hos Carl XII, efter Pultavaslaget fånge i Ryss
land, men från år 1 7 1 7, då han inträdde i tsarens tjänst, ett 
hänsynslöst värktyg vid Finlands utsugande. Till båda.s dispo
sition stod en kanslibetjäning och "guvernementsstat" , inom hvil
ken jämväl en och annan finsk och svensk man tog tjänst : så 
Galitzins sekreterare, förre Åbostudenten Gabriel Peldan, hans 
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skrifvare Josef Dahlström och hans "finska tolk" , vidare Douglas' 
translator Johan Lethalensis, hans sekreterare Georg Rudolph 
-Brehm och J . .  Hinderson, kamrerarene .  Johan Sc_hmidt _(ti_digare . 

ekreterare hos Carl XII) och Axel Löfving (tidig. mantalskom
missarie i Nedre Hollola härad), kassören Erik Curling :tidig. 
fiskal vid Åbo akademi), kanslisten Axel "\Vilckman m. fl. 

Jämte de ryske styresmännen kvarstannade i staden och på 
slottet en rysk garnison, hvars styrka växlade med farhågorna 
för angrepp från landets egna innebyggare och Sveriges flottor. 
Tid efter annan anslöto sig till densamma regementen och flott
manskap, hvilka beordrats att bevaka kusten eller passerade staden 
på väg till andra destinationsorter. Så uppgifves, att i februari 
1 7 14 1 8,000 ryssar bröto upp från Åbo till Tavastland. På 
hösten 1 7 1 5  - förtäljer partigängaren Stefan Löfving, som gång 
efter annan inpraktiserade sig till staden - funnos 7 regementen 
lägrade i staden , af hvilka dock fyra detacherades åt olika håll 
i vinterkvarter ; 83 galejor lågo vid samma tid uppdragna vid 
Aura å. Under förra hälften af följande år synes likaledes en 
talrik truppstyrka varit förlagd i staden, enär, enligt uppgift af 
domkyrkoekonomen Sadeuius, från åreta början intill påsken 1 ,500 
man afl:edo till följd af en svårartad epidemi ; i maj uppgafs för 
Löfving, att 2 ,326  man lågo sjuka. I oktober samma år rappor
terade tvänne spejare för svenska befälet, att 1 70 galejor lågo 
klara i Åbo samt att under vintern 30 skärbåtar bygts för flot
tans räkning. Ett år senare kamperade, enligt en förteckning 
som meddelats Löfving, 25 regementen i Åbo, de flesta stående 
under tyska regementschefer (ett under en svensk (?) kapten Fal ck). 
Dessutom lägo på redden 1 3  större och 58 mindre galejor samt 
50 proviantlodjor, om hvilkas destination.sort närmare underrät
telser saknas. Som kommendant pä Åbo slott uppgifver rapporten 
en öfverstlöj tnant Bunchou och om de vidtagna befästningsvärken 
nämnes, att midt emot slottet uppkast.ats ett batteri med några 
kanoner 1). 

Om de ryska styresmännens och deras knektars förhållande 
i staden under de åtta ockupationsåren äga vi endast allmänna 
antydningar eller specialuppgifter af ringa vikt. Säkert är, att 
den undfallenhet gentemot de ryska armeerna, som ådagalades af 
befolkningen i västra Finland och som gaf lagman Stiernstedt 
anledningen till påståendet, att "gemene man snarare dem än nå-

1 ) Koskinen, Lähteitä ison vihan historiaan s. 375-376, 429, 431, 445-447. 
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gon am1 an tillfallit hade", äfven visades af den kvarblifna befolknin
gen i Åbo och att denn a undfallenhet honorerades med en mindre 
hårdhändt behandling än som vederfors den mer krigslystna be
folkningen i andra landsdelar. Härtill bidrog naturligtvis äfven 
furst Galitzins närvaro i staden och det inflytande han äfven 
efter den militära och civila maktens åtskiljande var i tillfälle 
att utöfva på Douglas' hårda regemente. Men om krigets lag 
äfven i någon mån förmildrades för stadens innebyggare och be
fälets sträfvan att upprätthålla säkerhet till lif och egendom också 
i hufvudsak kröntes med framgång, förekomma dock ofta nog 
och särskildt under de första åren öfvervåld och grymheter från 
den ryska soldateskens sida mot den värnlösa befolkningen. I de 
af domkyrkoekonomen Sadenius förda anteckningarna omnämnas 
nu och då personer af lägre samhällsklass, som ihj älslagits af 

Grefve Gustaf Otto Douglas' namnteckning. 

ryska sergeanter och soldater, andra som anträffats döda på gatan 
utan att orsaken angifves. Och förutom de öfvergrepp, som be
gingos mot eu kilda personer, hade man att utstå det allmänna 
trycket af skatter och per onliga prestationer, som årligen utskrefvo 
med segrarens rätt och utkräfdes med skoningslös stränghet. 

Bland de utlagor, som kräfdes af Åbo stads befolkning, 
känner man närmare allenast den kontribution, som årligen ut
kräfdes såväl af borgerskapet som af tjänstehjon och inhysingar. 
För de sistnämde uppgick skatten åren 1 7 1 9  och 1 720 till 3 
dal. k. m. för gesäller och drängar, samt 1 1/2 dal. k. m. för pigor 
och inhysingar ( 1 720 1 dal. 28 ö. för inhys.). Totalbeloppet 
utgjorde år 1 7 19 200 och år 1 720 278 dal. k. m. Den all
männa kontributionen uppgick under de år (1 7 1 7--2 1 ), för hviika 
uppgifter bevarat sig, till 1 ,000 rubel årligen samt erlades af alla 
,,kvarblifne och besutne borgare" efter hvars och ens ,,förmögen-
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het, vilkor och handel" 1) .  Enligt gammal plägsed taxerades där
för borgerskapet efter skattören och synbarligt är, att förrättningen 
.vä.rkst�ld.es inf�r borg.mästare och rån, hvilka ägde att svara för 
skattens utbetalande, af ett antal fö.rtroendemän för de olika kvar- . 
teren. År 1 7 1 9 , då skattöretalet uppgick till 2 6  för hela staden, 
beräknades 32 rubel för ett helt skattöre, 2 rub. för 1, HP ¼ 
rub. för 1/64 o. s. v. År 1 7 20, då skattöret uppgick till 24, beta
lades skatten efter en beräkning af 5 1  rub . 20 kop. för helt öre. 
Som ryskt mynt icke fanns i tillräckligt antal , fick skatten ut
göras äfven i svenska penningar 2). 

Men kontributionen var säkerligen icke den enda skatt, som 
hvilade på borgerskapet. Ehuru närmare uppgifter saknas, är 
det mycket troligt, att särskilda tillfälliga skatter utkräfdes i Åbo, 
såsom annorstädeR, än i penningar, än i lifsförnödenheter och arbets
material. Måhända uppbars äfven, enligt forna tiders exempel 
accisafgiften, som bönderne åtminstone åren 1 7 1 9  och 1 720 voro 
pliktige att erlägga vid tullportarna. Till dessa utlagor kommo 
vidare hvarjehanda personliga prestationer till ryska kronan och 
de ryska dignitärerna :  dagsvärken för slottets befästande och för 
uppförandet af bostäder, "cassa,rmer" ,  för soldaternes räkning ; 
vidare arbetshjälp vid uppbyggandet och utrustandet af de många 
skepp och lodjor, dem tsaren lät uppföra bland annat i stadens 
omedelbara närhet, på Sotalais mark, hvarest ännu efter stadens 
utrymmande af ryssarne högar af hvarjehanda timmer lågo ho
pade, lotsande af de ryska fartygen, skjutsfärq.er och hvarjehanda 
tjänstegöromål, som segerherrarna ansågo sig berättigade att ut
kräfva för egen räkning. Nägon bestämd anledning finnes häller 
icke att betvifla, att ju icke mången Åbo-bo blef instucken bland 
de regementen Douglas uppå högre befallning åren 1 7 1 9 och 17 20 
utprässade från generalguvernementet för att bortkommenderas till 
Rysslands södra och östliga gränsmarker 2) .  

Till de svårigheter och lidanden den ryska härsmaktens när
varo i staden medförde sällade sig förlusten af de institutioner 
och förtroendemä-n, hvilka därintilJs företrädt stadens styrelse. 
Vid ryssarnes ankomst hade magistraten och kämnärsrätten upp
lösts ; hofrättsstaten var likaledes försvunnen ; biskop och capi-

1) Samtidigt: erlade Björneborg 360 rubel, Nådendal 100, Nystad 300, 
Raumo 220 rubel o. s. v. 

1) Kammarkontorets akter. 
8) Jmfr. Lindeqvist s. 92-99. Landsh. berätt. och rådst. prot. l 72i. 
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tulares, professorer och studenter, lärare och djäknar - alla hade 
sökt sig en tillflyktsort utanför fiendens maktsfer och med dem 
hade så godt som alla de ståndspersoner och borgare följ t, hvilka 
ägt någon förfarenhet i offentliga värf. Endast en och annan 
något mera ansedd person hade stannat kvar och af dem bilda
des nu den provisoriska kommunalstyrelse, som ägde att genom
föra segrarens bud och att hålla stadens förvaltning nödtorfteli
gen vid makt. 

I former, dem vi icke närmare känna, men hvilka väl i 
möjligaste måtto lämpades efter de gamla, återupplifvades under 
de ryska generalernes kommando, stadens gamla rådstugurätt. I 
spetsen för densamma stäldes till en början ,,ryssarnes hökare" 
Henrik Wächter, som afled i slutet af år 1 7 1 6. Efter honom 
nämnes förre stadsfiskalen och rådmannen Simon Lydman, hvil
ken ännu år 1 7 1 9  fungerade som den ryska styrelsens befall
n ingsman uti Nummis, Korpo, Nagu och Rimito, men samma år, 
liksom de tvänne följande, då han vidimerade kontributionsläng
derna, tecknar sig borgmästare. Att t. f. rådmän funnoe, får 
anses för säkert och uppgifves bestämdt år 1 72 1 , men hvilka 
som fungerade i denna egenskap är numera fördoldt. Af stads
betjänte känna vi allenast uppbördsmännen Johan Larsson Läh
teenkorva och Henrik Sticku]a samt skrifva.rene Anders Sifwo 
och Matts Killberg, hvilka åren 1 7 1 9  och 1 720 handhade upp
börden af stadens kontribution, äfvensom de fyra besökare, hvilka 
åren 1 7 1 9 - 2 1  sutto hvardera vid sin tullport, uppbärande af 
bönderna tull och accis för ryska kronans räkning. Såsom offi
ciel representant för medlemmarna af det ryska samhället i 
staden - köpmän, marketentare, mnsjikar o. a. - framträdde en 
Ivan Sarinoff Ponomaroff i egenskap af "rysk borgmästare" ,  må
hända äfven ryske köpmannen och starosten Wasili Kiriloff, hvil
ken, i likhet med Ponomaroff, anträffas i staden ännu några är 
efter fredsslutet . 

Som alla skriftliga minnesmärken af borgmästares och räd
mäns värksamhet under ockupationsåren gått all världens väg, 
måste vi sannolikt för allan tid afstå från hoppet att kunna ut
röna, i hvad mån rättskipningen fylde sin uppgift och huruledes 
förhållandena gestaltade sig inom förvaltningens olika grenar. 
Att Sveriges lag och gamla stadgar fortfarande utgjorde normen 
för borgmästares och rådmäns värksamhet är naturligt. Men 
ofta nog måste den väl böja sig under de ryska generalernes 
makthud, där densamma icke öfverensstämde med segrarenes 
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intressen och personliga behag. Så sträng Galitzins uppsikt 
öfver sitt folk än uppgifves ha varit, kunde säkerligen långt ifrån 
alla förseelser och öfverdåd af den ryska soldatesken och dess 
befäl

° 
beifrås ; ·  ofta nog hände ·det väl äfven, ·att stade.ns· styres

män :fingo se genom fingrarna med förseelser, begångna af sta
dens egen befolkning1 såframt nödig handräckning från "furstens" 
eller grefve Douglas' kansli icke knnde anskaffas. 

I afseende å stadens finansförvaltning sakna vi alla närmare 
upplysningar, men vi kunna antaga, att af de källor, som tidi
dare tillfört stadskassan inkomster, de flesta mer eller mindre 
fullständigt utsinade. För magistratens underhåll torde väl knapt 
andra intrader kunnat påräknas än de traditionella afgifterna för 
stadens åkrar och tomter äfvensom de extra bidrag, hvilka möj
ligen uttaxerades af det fattiga borgerskapet. För andra allmän
nyttiga ändamål måtte anslagen likaledes reducerats till det minsta, 
där de icke h. o. h. upphörde. Så finna vi, att stadens offent
liga byggnader, hvilka redan vid tiden för flykten befunnits otill
fredsställande, öfverlätos åt så fullständig vanvård, att efter fre
dens afslutande flera års ansträngande mödor kräfdes af borger
skapet innan desamma åter försatts i ett användbart skick. Med 
några byggnader - såsom rådhuset, hvarest det första samman
trädet kunde hållas i november 1 722 - aflopp det med om
fattande reparationsarbeten ; andra måste uppbyggas från grunden 
ell�r h. o. h. öfvergifvas. Märkligt nog bevarade sig under den 
allmänna fattigdomen hospitalet i Nysta.den, hvars förvaltning 
öfvertogs af t. f. kyrkoherden pastor Simon Sa,denius och som 
måhända kunde påräkna· något understöd från de makthafvandes 
sida. Ett annat hospital, som upprättades i staden af ryssarne 
och underhölls med skatterna f rån landet, lände väl endast den 
ryska armen till fromma 1). 

Liksom de offentliga byggnaderna förföllo naturligtvis äfven 
de enskilda, hvilkas innehafvare tagit till flykten, prisgifvande 

1) Om St. Michaels-hospitalet uppgaf Sadenius år 1 723, att under det 
ryska öfrerväldets tid hjonen intagits däri gratis för att inrättningen icke 
skulle h. o. h. ruineras. R. P. 2 sept. 1723. - Om sjukvården i staden in
hämta vi ur handlingarna intet, men för säkert får anses, att stadsboarne 
icke underläto att begagna sig af de fältskärer, som voro anstälda vid de 
ryska regementena och hvilka, att döma af namn såsom Adrian Schow, Rei
mel'(s), Eh)mär(s), Ritter, Hoffman och Frijs, 1·egelrätt voro tyskar, en del 
måhända den svenska konungens forna unde1·såtar. Sadenii domk. 1·äk. 
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sina bostäder åt segrarene, en del kvarlämnande någon gammal 
kvinnsperson såsom husvakt. På en del öde tomter på Lilla 
sidan restes visserligen under årens lopp nya hus af gamla eller 
nya ägare, så att vi under åren 1 7 1 9 och 1 7 20 påträffa inom 
N orrkvarteret 43 skattlagde borgare mot 1 7 år 1 7 1 2 ;  på andra 
platser lät det ryska befälet uppföra soldatbostäder, ,,cassarmer 
och ryssehus" ,  af timmer och hela byggnader, som släpats till sta
den från landsbygden ; på sina ställen , såsom i domkyrkans ome
delbara närhet och invid ån , uppsatte de ryska köpmännen åt sig 
små kojor och salustånd 1) .  :Men i trots af denna nybyggnads
värksamhet var staden i dess helhet utsatt för ett fortgående för
fall. Året efter fredsslutet förmäler landshöfdingen Yxkull, att 
han funnit staden ,, så alldeles ruinerad och förskämd, att det 
intet på några år står till att reparera'', och borgerskapet, som 
återvände -till hemstaden , framhöll med full öfvertygelse, att det 
icke fans många städer i riket, hvilka blifvit lika ruinerade och 
,,illa medfarna" under rysstiden som Åbo. Officiella under
sökningar visade, att uppgifterna i lmfvudsak höllo streck. Vid 
uppgörandet af mantalslängden för år 1 722 framgick det, att af 
stadens 952 tomter - - Slottsbacken och 1.1egelsalen inberäknade 
- inalles 454 lågo ,,öde" , ,,öde och obebodde" ,  ,,öde och för
störda", ,,afbrände" eller ,,förstörda." . Inom de olika kvarteren 
gestaltade sig förhållandet på följande sätt : 

Åbo stads tomter år 1722. 

Su111111a Öde o. först.» , S111U111n öde, för-

tomtnummer. •Öde tomter. afbrlin<la o.  för- störda. o. afbr. 
störda tomter. tomter. Kyrkokvarteret 155 32 35 U7 Ryss backen m, i} 1 2  17 Mätäjärvi 13� 2H 1 5  4-l Gerttulabacken 1 7  l I l  1 0  

Klöstret . 1 35 15 61 76 Lybecksbacken �4 2 10 12 N orrkvarteret H3 8 iJ4 02 Söderkvarteret :,!93 48 8.-1 131 Aningaisbacken . 1-l 4 4 Slottsbacken 4-l lO 18 28 Tegelsalen 9 2 1 3 Summa 952 16ö 289 454 

1) Efter fredsslntet återfordrades en del af de ncassarmer" ryssarne uppfört af rätte ägarene och återlämnades i de fall, då anspråken kunde bestyrkas. Andra åter användes, liksom det kvarlämnade timret på Sotalais' 
72 
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Ett halft år efter det freden ingåtts låg sålunda hälften af 
stadens tomter - 45 % på Stora och 5 1  ¾ på Lilla sidan -
öde, förstörde eller afbrände. Att en del af de öde husen varit 
bebodda .in tills ryssarnes evacuation . påbörJade . och . därför utan 
större svårigheter blefvo iståndsatta, kunna vi taga för gifvet. 
Men å andra sidan hade ett stort antal gårdar, hvilka under de 
föregående åren legat öde, förstörda och obebodda, hunni t be
folkas och nödtorftigen återupprättas af de återkomna flyktin
garna. Förestående sifferuppgifter kunna därför utan tvifvel hällre 
betraktas som ett ofullständigt än som ett öfverdrifvet uttryck 
för stadens allmänna utseende under ,,den ryska tidens" sista år 
- under hvilka år dock en viss förkofran redan hunnit göra 
sig märkbar. Med skäl kunde nu sägas, att Åbo stad utsatts för 
det öde, hvarför borgen�kapet i sina besvär till regeringen så 
ofta fasat - att ha blifvit "i en fläck och landsstad transmu
terad" 1) .  

Om Åbo slott har tidigare nämts, att ryssarne omedelbart 
efter stadens ockupation togo ihop med dess förstärkande emot 
möjliga angrepp af den svenska armen. När sedan faran för 
angrepp snart nog aflägsnade sig, torde väl arbetet på fortifika.:. 

tionerna afstannat och i de inre byggnaderna åtnöjde man sig 
säkerligen med de restaurationer hänsynen till de i slottet inkvar
terade myndigheternas och truppernas kommoditet kräfde. Omedel
bart efter ryssarnes afmarsch den 29 sept. 1 72 1  afgåfvo domprosten 
Jakob Ritz och rådmannen Simon Lydeman, hvilka mottogo slottet 
af den ryska kommendanten Stukaloff, följande "beskrifvelse om 

område, vid restaureringen af stadens ,,publiqne värk ". Af de ,,ryssehus" och stånd en:skilda personer uppbygt för sin 1·äkning bortfiyttades en del på anfordran af återkomne flyktingar eller af fruktan för eldfaran. Så förord, nade magistraten år 1723, att alla kojor och skorstenar, som bygts af ryssarne under kyrkan skulle, nedrifvas. 1) Vid samma tid, som undersökningen angående stadens gårdar företogs i sammanhang med mantalsskrifn ingen, värkstäldes en upp kattning af de förluster borgerskapet lidit genom den ryska ockupationen. På. en för ändamålet uppgjord lista som upptager anmälan af 279 personer, men saknar uppgifter om ett stort antal frånvarande borgare, upptagas förlustema i fast och lös egendom till 440, 858 dal. k. m. Bland de största posterna må nämnas : Handl. Niclas Schultz 29,500, Gustaf Wittf'ooth 26,600, Blancks 2 stenhus 21,000, Joachim Scbrefers stenhus 12,000, Josef Pippings 2 gårdar dito, Carl Schrefer dito, handl. Christoph Böckelman 10,800, kommist. Hans Wittfooth och bandl. Spijkers enka h vardera 10,000, handl. Carl Merthen 9,000 dal. o. s. v. 
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Åbo stenslottet tillika med mnrvallen, hvilket af ryssarne upp
arbetadt är" : 

Sten/Jyggni1tgrm. JHt yppersta slottet : 

1 kyrka, hvarnti äro 50 st. hela glasfönster och odugl. 2 5  st. ; 
1 3  st. hela kamrar och 7 st. skorstenar och 5 ugnar ; odugl. kamrar 
10 st. och i dem ä,ro G st. ugnar ; under hus 7 st. och i bland 
dem en odugl. 

1 ncder:,fa slottet 

äro stenbyggniugar 29 st. , hvaruti äro 120  odugl. fönster, ugnar 
26 ; uti samma summan äro 2 :ne kakelugnar samt 1 2  st. skor
stenar ; 

under husar 4 st. 
stall 3 " 
källare 3 " 
odugl. underhus 4 ,, 
4 st. fångehuset. 

Vid 1nullmlle11,, hvilket ryssarne gjort på, 7 st. batterier, äro 
på dem och på sidor 1 07 st. stora sandkärfvor och 889 st. små 
kärfvor. 

Krin,rJ om rnUen : 

Nya spansk ryttare 
gl. dito 

32 st. 
1 9 5 st. 

Uton-1, swttet äro officerarnes och soldaternes byggningar, som 
ryssarna hafva. sig själf uppbygt : 

cassarm 1 6 , hvaruti äro 1 5  ugnar och 1 kamin ; 1 7  st. 
fönster ; 

officerarnas och soldaternas privata byggningar : 1 9  stugor, 
där uti äro 1 7  ugnar, 6 skorstenar, 1 9  glasfönstrar ; 3 badstugor, 
I kök ; 1 smidhuset ; 1 stall ; 1 am bar el . boda ; 

vid tullen äro 5 st. provianthus(et) ; 1 st. vakthus. 

Till denna ,,beskrifvelse" fogades slutligen det intyg an
gående de af ryssarne i staden uppförda husen, att de voro ,,alla 
uti behåll såsom hans hög-furst!. durchl:t general och riddare 
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furst Michael Michailowitz Galitzin hafver efter sig lämnat ; hvil
ket vid afresan hr öfversten och kommendanten aflefverera�" 1) .  

Om befolkningsförhållandena i staden under den ryska ocku
pationens första år äga vi icke mycken kännedom, men de n pp
lysningar, som kunnat inhämtas, bekräfta hvad vi tidigare yttrat 
om de förmögnare elementens allmänna anslutning till flykten. 
I en rysk beskrifning från denna tid meddelas ock, att vid ar
mens ankomst endast n tschuhonerna" kvarstannat i staden, medan 
"de bäste" räddat sig genom flykten 2). Granska vi de af t. f. 
kyrkoherden Sadenius förda domkyrkoräkenskaperna, påträffa vi 
i dem knapt ett enda af de namn, som förut hört. till de mera an
sedda i staden ; en och annan bättre borgare, några handtvär
kare, t. o. m. ett par åldermän, men i öfrigt småborgare (,,finska 
borgare"), arbetsfolk, utfattige samt tiggare och tiggerskor, hvilka 
nu och då upphittas på gatorna ihjälhungrade eller nedstuckna. 
En del af de sistnämde hörde vä.I staden till, men sannolikt ut
gjordes de flesta af löst folk från landsbygden , hvilka redan före 
ryssarnes ankomst sökt sin tillflykt i staden . 

Den allmänna prägel, som hvilade öfver befolkningen under 
de första åren, bibehöll sig i hufvudsak intill krigets slut. Men 
vi kunna också skönja, hurusom med tiden , i den mån den ryska 
styrelsen stadgade sig och känslan af säkerhet till lif och egen
dom tilltog, de inhemska elementen i staden förkofrade sig såväl 
i numerärt som i ekonomiskt afseende. Näringsidkarenes, borgarenes 
och handtvärkarenes, antal tillväxte synbarligen och bland dem 
förekommo icke så få, hvilka det lyckades att arbeta sig npp till 
en viss grad af välmåga. Då därjämte de bettlande och lösa 
skarornas antal tyckes aftagit - om mer genom dödsfall och 
enrolleringar eller genom ekonomisk förkofran , måste lämnas 
oafgjordt - kan man antaga, att förhållandena vid krigets slut 
gestaltade sig gynnsammare än under de första åren efter flykten. 
I kontributionslängderna för åren 1 7 1 9 och 1 720, de enda person
förteckningar, som vi känna från ockupationsåren, upptages 
antalet deltagare i stadens kontribution till 349 år 1 7 1 9  och 
332 år 1 720, hvarjämte antalet skatt underkastade tjänstehjon 
angifves år 1 7 1 9  till 1 1  drängar och gesäller samt 80 pigor, år 

1 ) Åbo stads acta. 
1) Mischlajewski, Kriget i Finland 1 7 12-1 4 enl. referat i Finsk militärtidskr. 1897. 
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1 720 till 1 8  drängar och gesäller, 69 pigor. Fördeladt efter 
förmögenheten erlade borgerskapet kontribntionen efter följande 
skattöres beräkning : 

Skattören 

UJ 

1,1;' 0: 
,; 171 !1 (I) 

11.,. 

Kyrkokvarteret . . . Mätäjärvi . . . . . . 1 Klöstret med Tegelsalen. Söde1·kvart. med Slottsb. N orrkvarteret 
Summa 2 

1720 

Kyrkokvarte1·et . MätäjM.rvi . . . Klöstret med Tegelsalen. Höderkvart. med Slottsb. Norrkvarteret 
1 1 

i Åbo 
Cl) 

:,;-' 
c: 
,; 
(I) 

1/8 

1 0  1 1  
8 

1 6  1 0  5fi 

12 10 8 15 8 

1719 

f/J (I, 

:,;-' p;" 

o: o: 
,; ,; 
(I) (I) 

1
/1 0 3/16 

18  7 
17 � 
16 7 
:26 10 
10 3 
87 2fl 

25 :i 21 1 14 5 
�o 7 10 4 

och 1720. 

00 f/J 00 

1,1;' I 1,1;' :,;-' 

o: 0: 0: 
,; ,; ,; 
(I) (I) (I) 

6
/10 

1
/32 I 

3
/ 

I 
a2 I 

17 7 
19 9 

(3 � 1 28 1 2  1 8 4 2 78 34 

1 3  7 
17  8 6 3 l 2..J 1 2  2 8 5 

--------�---------Summa 3 53 9!) 22 3 68 35 

rn 
UJ i,:. p;" o: � �  ,; 

(I) � �  
p., "" 

1 
lai 

(JQ � 
p, ...... 
. �  

10 69 

13  72 

10 50 
22 115 7 43 

62 349 

8 70 1 2  70 5 42 18 107 6 43 

49 332 

Granska vi med ledning af kontributionslängderna, i hvad 
mån de olika yrkena voro företrädda,  finn a vi de flesta närings
idkare sammanförda under titeln n borgare " .  Deras antal steg år 
1 7 1 9 ti ll 39 och 1 720 till 32,  af hvilka ung. hälften bodde 
i Söderkvarteret. Bland handtvärkare nämnas år 1 720 1 2  J in
väfvare med Henrik Christersson (t 1 72 1 )  såsom ålderman, 5 tim
mermän med Anders Mattsson Kambeli såsom ålderman, 4 skräd
dare, 3 mnrmästare, 3 skomakare samt 1 smed, 1 svarfvare, 1 
sämskmakare, 1 vagnmakare och 1 sporrmakare. För öfrigt upp
taga längderna en mängd enkor och hustrur till borgare och 
handtvärkare, inhysesfolk , mågar, personer utan angifvet yrke 
samt "husvakter" i en mängd gårdar, hvilkas ägare uppehöllo sig 
på andra sidan af hafvet. 

Hvad slag af näring de 32 a 39 "borgarene" bedrefvo få 
v1 icke veta, men synbarligt är, att de sysslade med försäljning 
af brännvin och svagdricka, tobak och salt samt lifsförnödenheter, 
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som de uppköpte af landsboarne. Men ingen af dem hade nog 
kapital och företagsamhet att egna sig åt köpmannarörelse eller 
att. anknyta handelsförbindelser rned utlandet och _orter, soin ge
nom kriget kommit under tsarens spira. Denna handel hade 
fullkomligt öfvergått till ryska marketentare samt köpmän och 
faktorer från de baltiska städerna, hvilka till stort antal följt 
med de ryska härarna och bosatte sig i de öfvergifna husen eller 
i små stugor, som af dem uppfördes på ödestomter. De förstnämde 
sysslade hufvudsakligast med försäljning af salt, som de impor
terade från de baltiska städerna, några handlade därjämte med 
tobak, som ofta insmugglades förbi tullen, och en del konkurre
rade med de inhemska borgarene i försäljning af drycker, mat
varor och smärre kramvaror. Bland de främmande  köpmännen, 
hvilka mestadels voro hemma från de af fienden tidigare ocku
perade baltiska städerna, omnämna tullräkenskaperna från åren 
1 71 9- 1 72 1  kram- och kolonialvaruhandlandene Josias Essman, 
Carl och Thomas Claijhills, Peter Sutthoff, Otto Oaspar Porten , 
Frans Henrik Berg, Jakob Johan Tesche, Gotfrid Engelberg och 
Berent Johan von Wehren och Carl Magnus Siercken (vann efter 
freden bmskap i staden) ;  vidare Michae-1 Haen , sorr. handlade 
med manufaktur- och galanteri varor, Johan Deckholtz, Antonius 
Hafweman och Claes Johan Nottbeck, hvilka idkade hökarerö
relse, manufakturisten Johan Reinhold Heldt (från Dorpat, vann 
burskap i staden), auditören Bruce, som importerade viner och 
exporterade hudar, m. fl. 1). 

De handelsförbindelser desse och andra köpmän underhöllo, 
gingo hufvudsakligen öfver de baltiska och nordtyska städerna, 

1 ) Efter fredss]utet tilläts en del af de ,,tyska" och ryska köpmännen att kvarstanna i staden för att under vissa vilko1· slutförsälja sina Jage1·. De begagnade sig af den:i;.a provisoriska rätt till fortsatt handel under loppet af flera år samt i så vidsträkt måtto att borgarene i staden gång efter annan beskärmade sig inför magistraten öfver att de ,,ganska mycket och egenvilligt blifva af de ryska och främmande köpmän uti deras handel och vandel prejudicerade". I en utförlig besvärsskrift af å.r Ini, som befordrades till regeringens kännedom, förmälde borgerskapet, hurusom de ryska köpmännen, tvärt emot stadsens välfångna privilegier, ,,ej allenast resa ikring landet, hvarest hvad bonden i staden tänkt att föryttra upphandla desse och utmångla så det samma sedan åt stadsens invånare, icke utan sin största profit och vår skada, utan ock hvad som i staden inkommer framför stadsens invånare och borgare undan deras händer igenom tvång och oköp uppköpa, dragandas således bönderna 0ch all handel till sig, icke annorlunda än medan staden ännu nnder zarens välde stod". Åbo stads besvär m. m. .Jmfr. Schybergson, �,inl. inre hist. 1721-1731 . 
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främst Riga, Reval och Danzig, under krigets sista år därjämte 
öfver Amsterdam. Vintertiden, när sjöfarten var stängd, an
lände varor landvägen mestadels från Reval ; om sommaren och 
hösten inkon;imo vanligen tyska och livländska skeppare på krejare 
och andra medelstora båtar, ryssar och inhemska skeppare med 
små farkoster samt holländare med stora ,,galjother" och ,,smack
skepp",  mätande ända till 50 läster. Stundom - och särskildt 
under ockupationens första år -- förmedlades varutransporten 
därjämte af ryska kronofartyg. År 1 7 1 7 omnämna specialräk
ningarna öfver hans stortsariska majestäts uppbörd vid stora sjö
tullen endast tvänne inkommande skepp ; år 1 7 1 9  upptogs tull af 
7 främmande skeppare, 3 kronofartyg och 1 2  ryska marketentare. 
Under året 1 720, då sjöfarten synes varit lifligast, upptaga jour
nalerna öfver ankomna fartyg, som erlade tull vid stora sjöhorn
men, inalles 18 skeppare, bland dem 1 0  holländare eller platt
tyskar, hvilka medförde produkter från Tyskland, Frankrike och 
kolonierna, samt ett tjugotal ryska marketentare, hvilkas stående 
importartikel var saltet. Från april t. o. m. september 1 72 1 
nämnas 1 3  skeppare (däribl and 7 holländare), af hvilka dock 3 
lossade lasten i nyländska skärgården, och 3 marketentare 1). 

Om beskaffenheten af den import, som under ockupations
tiden gick öfver Åbo, lämna den ryska regeringens nyss citerade 
licent- och stora sjötullsräkningar för åren 1 7 1 9 - 1 7 2 1  intres
santa och detaljerade uppgifter. De utvisa, att främsta import
artikeln under dessa år utgjordes af saltet, som ofta nog upptog 
största parten af skeppslasten. Så införde tyska skepparen Johan 
Petersen på sin skuta Sanct Petrus frän Riga under tvänne resor 
år 1 7 1 9  450 tunnor, skepparen Johan Hessels från Harlingen på 
sin ga.ljoth ,,De Hoop" år 1 7 20 6,0 1 7 pud från Danzig, skep
paren Cornelis Reindertz s. å. från Amsterdam på sin galjoth 
"de Onde Valk" 2,968 pud o. s. v. Inalles uppgick saltimporten, 
såvidt den finnes angifven i liceuträkningen, år 1 7 1 9 till 1 ,237 
tunnor samt år  1 720 till 8 svenska tunnor, 260 revalska tunnor 
samt 55,5 1 7  pud. Näst saltet följde i ordningen tobak, socker 

1 ) De afgifter, som vid sjöbornmen erlades, utgjordes hufrudsakligast af licent och portorium, hvilka el'lades efter varans beskaffenhet och värde, äfvensom af konvoj-,  amiralitets-, last-, eld- och armpenningar, hvilka ,,skeppsumgälder" utgingo med mind1·e belopp. Inalles utgjorde uppbörden för inkommande gods år 1717 H i4 rubel, år 1 7 HI 1 ,338 rdr = 1 ,205 rub., år 1720 
1 0,696 rdr = 9,627 rnb. samt år 1 7il apr.-september 3,368 rdr = 3,030 rubel (1 rd1· = HO kop.). 



670 STO HA OFREDEN. 

samt franska vinsorter. Af den förstnämda varan infördes år 
1 7 1 9  1 , 148 11 och år 1 7 20 7,077 u· (5,778 11 spunnen , 225 rt 
kardus,.., 1 ,000 .'11: holländsk, . 1 0  M .  snustobak och 64 .71: . k�rfwat 
tobak), medan sockerimporten ( carnarie-, topp-, candit- och Reve
nad-) uppgifves år 1 7 1 9 till 2, 145 och år 1 7 20 till 1 ,680 u· 
samt vinimporten år 1 720  till c. 70  oxhnfvud franskt vin, 27  
oxh. franskt brännvin, 3 ankare rhenskt vin, 37  ankare gement 
brännvin, 1 9  oxh. kornbrännvin , -i oxh. vinättika, 1 oxh. sekt 
samt 536 buteljer franska och spanska viner ( däribland 1 1 2 but. 
champagnevin, vidare purganie-, court-, gelourt- och muskotviner). 

Rätt märklig för tidsförhållandena var införseln af frukter, 
krydder och färgämnen från Södern och kolonierna, af hvilka en 
del tidigare endast till ryktet varit kända i Åbo. Så ha vi an
tecknat, att under året 1 7 20 infördes 5 10  fi' rosinor, 2, 190 ll 
sveskon, 1 70 <f6 mandel, 297  71: fikon och 70 <fl korinter. Med 
holländska skeppare anlände, såvidt man känner, de första. små 
partierna kaffe, the och chokolade, hvilka då begynte sitt segertåg 
öfver Europa, (af kaffet eller "coffebönorna" år 1 720 24 'll, af 
theet år 1 7 1 9  22 och år 1 720 35 'El) . Nonveauteer eller rari
teter för orten voro vidare "aplisiner" och citroner, hvilka in
fördes i rätt stora kvantiteter, äppel, valnötter, kirsbär, kastanjer 
(år 1 720 80 11), pomeransskal, lakrits, kapris, honung och ris, 
vidare neglickor, kardemumma, anis, muskotblommor, lagerbärs
blad, oliver, insyltade lemoner, "hvit canifasz" ,  amedon eller stär
kelse i större partier ( en gång 450 'El) m. m. 

Samma främmande skeppare, hvilka introducerade koloniernas 
produkter, medförde vanligen bland lasten viktualier och delika
tesser från sin holländska eller plattyska hembygd. Så nämnes 
ofta import af holländsk och holsteinsk ost (år 1 7 1 9  578 'll, år 
1 7 20 1 ,050 11), torkade flundror och bäring, mindre ofta. af stock
fisk, böckling, "kablijau" , ,bruneller" och sardeller samt ,,anti
schovis" eller ,, anschio:fisk". Nu och då inkommo ostron i små 
åttingar, till en början utan att röna någon efterfrågan, ,,sipollen•' 
eller lökar samt pepparkakor. En gång upptages i licenträkningen 
en post på 20 åttingar , ,agurckor" o. s. v. 

Fortsätta vi granskningen af de främmande skeppens ladd
ningar, förvånas vi ytterligare vid anblicken af den mängd manu
faktur- och kramvaror de innehöllo. Förutom nyttighetsartiklar 

1) Tullen för en vanlig tunna beräknades till 70 kopek, för en revalsk tnnr-a till 1 1 /2 rn bel or.h för ett pud till 15 kopak. 
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af hvarjehanda slag påträffa vi nämligen en riklig mängd af lyx
och galanterivaror, hvilka illa harmonierade med de hårda tiderna. 
Bland manufakturartiklar må nämnas packor af holländskt kläde, 
sammets- samt hela och halfva s identyger (bordeluer, blumerat 
chagrin , sidendamasch, bohmsiden, silkeskläde, N orderkläde, Dan
ziger , ,sajet'" och ,,pryssing" m. m.) ; bland öfriga artiklar, hörande 
såväl till den manliga som den kvinnliga toiletten, handskar, 
pantofflar, speglar, solfjädrar, kvinnfolks borderade skor och bröst
lappar, carteks-, flors- och nettelduks halsdukar, silkesnattmössor, 
regarns camisoler, galoner, luktvattens:fiaskor, spansk tvål, vax
pärlor och oäkta pärlor, peruker och puder (år 1 7 1 9  1 90 och år 
1 720 590 rl) m. m. För sprättarnas räkning inkommo vidare 
bl. a. spanska och "laccerade" rör, silfversnusdosor, värjor, hattar 
och rakkuifvar, för dobblareues behof "ordinarie spelkort" ,  
efter dussinberäkning ; för röka.rene holländska tobakspipor, såväl 
finare som "bondepipor" (år 1 720 1 92 grossen och 1 2  "korgar" ) ,  
till de finare hushållen vinglas, holländska stenkäril samt porslins 
spilkummar och. "treckpottor" samt "allehanda redskap" ,  - bord, 
skålar och andra "posteliner" - för kaffe- och tedrickning ; för fli
tiga. händer inbragtes poster af ullkardor, till kyrkans behof vax
staplar, till kanslierna skrifpapper (år 1 720 4 7 ris) m. m. För 
barnens behof infördes åren 1 720 och 1 7 2 1 på farkoster, som 
ntgingo från Reval och stannade i den nyländska skärgården, men 
erlade tullen i Åbo, 3 dussin A. B. C. böcker, taxerade till ½ 
å 1 ¼ rdr dussinet. 

En stor del och delvis det mesta af hvad som infördes ge
nom de främmande skepparene spriddes sedan genom köpmän, 
marketentare och andra mellanhänder öfver Finlands vida bygder. 
Särskildt var detta fallet med saltlasterna, sannolikt ock med de 
relativt stora kvantiteterna af tobak, viner och socker. Men en 
icke ringa del stannade i Åbo, där de hvilka förfogade öfver 
kontanta tillgångar sålunda voro i tillfälle att med de främmande 
lyx- och njutningsartikla.rna förljufva och förkorta tidens enfor
mighet och bekymmer. Det mesta kom naturligtvis de ryska be
fallningshafvandene och officerarene med deras familjer till godo, 
medau stadens egna innebyggare i regeln fingo nöjas med de 
uppköp, som hörde till lifvets nödtorft och uppehälle. 

I skarp kontrast till den rikliga importen stod exporten. 
Som landet knappast ägde tillgång till det nödvändigaste, var 
en sådan under många år icke ens tänkbar, och när under ocku
pationens sista år ett och _ annat kunde afvinnas landsbygden, 

73 
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inskränkte sig detta hufvudsakligast till export af hudar. Enligt 
de ofvan citerade räkenskaperna öfver inkomsten vid stora sjö
tullen erlades år 1 7J 9 �xportafgifter . för _1 9 1  . decker ox- o�h ko
hudar, 35 decker risbitareskinn samt 24 d. oberedda gemena 
finska · bockhudar ; år 1 720 för 148 d. ko- och oxhudar, 68 d. 
kalfskinn, 20 d. getskinn: 30 d. bockhudar, 22 tunnor öster
bottnisk tran, 25 famnar brännved och 1 00 t:r kalk ; år 1 7 2 1  
jan. -sept. för 1 84 d. get- och bnckskinn, 5 8  t:r tran, 6 famnar 
brännved, 3,300 tegelstenar och 3,000 ,, wetiestenar" . Det var 
alt, hvad enligt nämda källa köpmannen i stapelstaden Åbo kunde 
afsända till orter utanför landet, det mesta till Reval, resten till 
Danzig, Liibeck och Petersburg 1). 

Om handelsförbindelserna mellan stadens borgerskap ocl:i. 
gäster samt landtbefolkningen meddela våra källor intet annat 
än att bönderne såsom förut i mån af tillgångar förde till stads 
sin a produkter, för hvilka de åtminstone från år 1 7 1 7  enligt 
gammal sed erlade till ryska kronan intull och accis vid de van
liga tullportarna 2) .  Störst var under åren 1 7 1 9 -2 1  införseln 
från skärgården och Aningaissidan, minst från St. Marie och 
Piikkissidorna. Enligt besökarenes räkenskaper belöpte sig upp
börden af intull och accis till följande belopp : 

Bomtullen Aningaistullen . Tavasttullen Fätnllen 

Aug. i717 / År 1 719 1 År 1 720 År 1721 I apr. 1718. ___ 
I j an.-sept. , Intull o. I IntuU I

J
Accis I S:ma 

I 
Intull l

l 
Accis 

1
1 S:ma Intull o .  accis rub. rub . rnb. 

1 
rub. rub. rub. rub. accis rub. 

I I I I 
225 

• I 

208 
32 
18 

140 
70 
3 

2 

374 
278 
35 

I 20 

Bl 64 

240 108 

I 43 4 

1 5  2 I 

155 1 55 
348 252 
47 47 
17 I 16  

Summa I 275 ! 483 I 224 107 I 3sn 178 567 I 409 

* 

1) Afgifterna för utgående skepp och gods utgjordes af samma umgälder som för ink0mmande (liunt- och portorium, lastpgr eller skeppsumgälder per ballast m. m.) äfvensom af s. k. mastpenninger. De stego år 17 1 9  till rdr 63, år 1720 till rdr 1 1 7, år 17:dl apr.-sept. till rdr 8t) . 
2 ) Specialräkning öt'ver tullmedlen för 1 '717 upptager bl. a. ,,Landttullarne i Åbo, som den �5 aug. 1717  haft sin begynnelse". 
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Liksom den världsliga förvaltningen befann sig äfven den 
kyrkliga, särskildt under de första åren , i stort trångmål och lä
gervall. I ordentlig gång kom densamma icke förr än år 1 7 1 7, 
då genom furst Galitzins försorg ett konsistorium upprättades i 
Åbo med prosten i Somero Jakob Ritz såsom ordförande, några 
präster i stadens omnäjd såsom bisittare och Johan Hortelius 
såsom notarius 1) .  Värkan af denna anordn ing prisas i allmän
het såsom synnerligen gynnsam för hela stiftet - som dock icke 
omfattade mer än Åbo och Björneborgs län - och vi kunna taga 
för säkert, att de kyrkliga förhållandena i själfva stiftstaden nu 
såsom förr måste röna ett starkt inflytande af kapitlets närvaro. 
Innan denna förändring tillkom, hade den kyrkliga ledningen 
h. o .  h. hvilat på den finske kapellanen Simon Sadenius, hvilken en
sam bland. stadens ordinarie prästerskap föredragit att stanna på sin 
post "bland grymma fiender" 2). Efter professorerne Bröms' och 
Munsters flykt på sommaren 1 7 1 3  öfvertog han ledningen af de 
båda församlingarna, af hvilka den svenska numera var till största 
delen upplöst, samt innehade densam ma intill krigets slut. Som 
äfven domkyrkoekonomen Mathias Elgh i sista stund följt sina 
förmäns exempel, tV'angs Sadenius att jämte församlingsvården taga 
hand om domkyrkans ekonomi, hvilken visserligen icke var vid
lyftig vid denna tid, men icke  desto mindre vållade många be
kymmer. Vidare antog han sig den fåtaliga slottsförsamlingen 
och föreståndareskapet för hospitalet, hvarjämte han efter konsisto
riets inrättande mottog såsom annex för inkomstens skull Rimito 
närbelägna pastorat. Det ansvar och den arbetsbörda, som lades 
på honom, den enkle kapellanen , var sålunda ytterst stor och 

1) Nämnas må, att prästmöten höllos i Åbo åtm. i j anuari 1 720 och febr. 
1 721 ,  vid hvilka tillfällen teser ventilerades och s. k. synodalföreningar af
fattades och af Ritz undertecknades. He närmare, Tengström, Handl. VI: 
42-45. 2) Uppgiften s. 64, att kapellanen Petrus Scheding ensam tjänstgjorde 
under stora ofreden, hvilken uppgift hämtats ur Strandbergs Herdaminne 
rättas härmed ;_ han begrofs i domkyrkan i juni 1713. Kyrkoherden Munster 
fl.ykt9;,de till Aland, greps af ryssarna följande år i Kumlinge, fördes 
till Abo, där han synes vistats l)å försommaren 1714, måhända under 
utöfning af sin präst.atjänst, och sedan vidare österut, men 8.fled i Helsing
fors ; hans tvänne små döttra1· sändes såsom krigsfångar till Sibirien, där
ifrån de återkomma efter fredsslutet. Kapellanen Zach. Lundanus stannade 
i landet, men synes ha lämnat Åbo ; han utnämdes 1718 till kyrkoherde i 
Nousis. (Strandbergs Herdaminne och Saq.enii domk. räk,). 
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finner sin förklaring allenast i tidernas nödtvång samt saknaden 
af flera dugande krafter. 

. Huru , Sadenius redde sig med församlingsvården, känna vi 
icke. Att skörden var stor och att arbetet därför syntes tröst
löst, behöfver knapt påpekas. Med åren blef det dock bättre 

. i den mån det lyckades Sadenius och kapitlet att vid församlin
geu fästa några yngre predikanter, hvilkas gåfvor väl icke voro 
så stora, men hvilkas tjänster måste högt värderas af församlin
gens medlemmar. Bland dem, som stodo vid Sadenii sida under 
denna sorgens tid, ha vi anträffat år ] 7 1 5  studiosus J acobus 
Immenius (sedermera kapellan i Wahto, t 1 7  46) såsom ministerii 
adjunctus, år 1 7 1 7  och därefter J acobus Chytrams såsom andre 
choralis, Abraham Sadenius såsom adjunkt äfvensom domkapitels
notarien Johan Hortelius såsom predikant i svenska församlingen . 
Såsom cantor eller "sjungare" anträffas år 1 7 20 studiosus Simon 

Irenius ( director cantus i katedral
skolan år 1 7 26) ; såsom klockare åren 
1 7 1 9 och 1 720 Henrik Kuhlberg (t 
1 724) och Erik Hodenius 1). Und�r 
året 1 7 1  7 vistades kyrkoherden i Il-Prosten Jakob Ritz' namn- mola Barthold Vhael i staden såsom teckning. tillförordnad predikant för de tyska 

officerarene och soldaterne i den ryska armen. 
Angående domkyrkan möta vi i de af Sadenius förda rä

kenskaperna de sedvanliga uppgifterna om inkomster och utgifter, 
om begrafningar och reparationer m. m. Som de 220 spann
målstunnor, hvilka rätteligen hörde kyrkan till, upphörde att in
flyta och äfven några andra inkomstkällor, såsom bänkpennin
garna, utsinade, blef det ytterst knapt med ekonomin och Sade
nius fick uppbjuda all sin förmåga för att hushålla med de fat
tiga slantar begrafningar, vigslar, äktenska.psbrott och uthyrande 
af domkyrkans bodar till ryska köpmän inbragte. Själf uppbar 
hau enligt egen uppgift intet för sin möda och för betjäningen 
var lönen mycket ringa utmätt 2). Det mesta af hvad som inflöt 

1 ) 'rengström, Handl. VI: 28, 30; Sadenii domk. räkensk. samt kontrib. längder 1719-20. Strandberg nämner en Erik Ravonius såsom vikarie för den flyktade kapellanen Montin. 
2) Under de åtta åren uppgick domkyrkans inkomst till 2,427 dal. k. m., hvaraf 876 dal. åtgick till reparationer. Enligt Sadenii egen utsago några år efteråt hade han hvarken af denna summa eller af kronan uppburit ½ öre i 
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åtgick till de nödvändigaste reparationerna, af hvilka en del ut
fördes på Galitzins befallning. Så omtalas år 1 7 14 reparation 
af kor- och sakristifönstren samt af tvänne konterfäj i Tottska 
grafkoret, år 1 7 1 5  tillslutning med bräden af fönstren i kon
sistorii sessionsrum, år 1 7 1 9-1  720 de små tornens nederta
gande, hvalfvets samt torntakets och korfönstrens reparation m. m .  
Stundom gåfvos understöd åt fångar, pauvres honteux o .  a.; så 
år 1 7 1 6  1 00 dal. k. m. åt några österbottniska präster och präst
en kor, hvilka höllos arresterade på slottet. Extra utgifter för 
ljus o. a. omnämnas vid 1 720 och 1 72 1  års prästmöten i dom
kyrkan , när någon manhaftig person lyckades insmuggla till sta
den kyrkvin o. s. v. Bland kyrkans tillhörigheter, som icke 
undanskaffats till Sverige, nämnas småklockorna, säjaren och 
altartaflan. En dyrbarhet som äfven kvarlämnats, var skrinet 
med den helige Henriks ben, men detta upptäktes af Douglas' 
blef på tsarens befallning år 
1 720 placeradt nPå ett passande 
och anständigt ställe" ,  beseg
ladt med furst Galitzins sigill, 
men försvann sedermera på sätt T. f. kyrkoherden Simon Sadenius 
som icke blifvit utredt. Att kyr- namnteckning. 
kans vård i Rllmänhet lämnade mycket öfrigt att önska framgår 
däraf att enligt uppgift kort efter freden tornet och hvalfven be
funnos skadade genom takdropp, murarna i behof af hjälp, fönstren 
dels förstörda dels borttagna och altartaflan skämd 1). Om biskops
huset, hvarest reparationsarbeten blifvit utförda omedelbart efter 
1 7 1 1  års brand, uppgifver Tengström, såsom i ett tidigare sam
manhang (Band I: 30) blifvit anfördt, att det nedrefs till grunden 
af ryssarna, hvilka sände teglen till Petersburg. 

Den förnämsta och ofta nog den enda inkomstkällan ägde 
domkyrkokassan i begrafningarna. Dessa skedde numera endast 
i några undantagsfall i själfva kyrkan och företogos i allmänhet 
med minsta möjliga ståt dels för tidernas trångmäls skull, dels 
emedan hårklädena och de förnämsta klockorna saknades. För
utom stadens egna innebyggare och :flyktingar, som anländt från 
landsbygden, begrofvos ofta nog ryska militärspersoner och deras 
anhöriga äfvensom soldater, musjikar, marketentare m. fl., en del 

lön för sitt eget svåra besvär ibland grymma fiender, nej häller någon 1/.,, öre utaf allmogen tiJl ryssens tjänst uppburit". 1) Tengström, Hand!. Il: 7-12, VI: 97. 
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af lutersk, andra af grekisk eller katolsk trosbekännelse i kyrko
gården , någon gång äfven under kyrkans golf. Af orsaker, som 
icke :finnas an.gifna, men hvilka väl ber.odde på . utrymmet, .blef . 
det sed att de främmande trosbekännarene begrofvos norr om 
kyrkan af rysk präst eller af en med trupperna följande "jesuita." .  
Som oftast uppgifves om dessa begrafningar, att de företogos på 
furstens befallning och att någon godtgörelse till kyrkan icke 
kom i fråga. Under året 1 7 1 6 , då såsom i det föregående redan 
omnämts, en stark farsot härjade inom den ryska armen, utvär
kade Sadenius ett påbud af Galitzin, att allenast öfverofficerare 
skulle begrafvas i kyrkogården, andra utanför staden på en icke 
angifven plats. Måhända användes denna äfven efter farsotens 
upphörande, särskildt för soldatesken, men snart nog återgick man 
till den förra plägseden, som fortgick intills ryssarna utrymt 
staden 1). 

1\fed bildningsförhållandena i staden såg det till en början 
synMrligen tröstlöst ut, sedan genom lärarekårens flykt och de 
ekonomiska hjälpmedlens utsinande såval akademin som katedral
skolan upplöst sig. Men redan i mars 1 7 16 inträdde en för
ändring till det bättre, då genom Galitzins försorg -- såsom det 
uppgifves - i mars s. å. skolan åter öppnade sina dörrar för 
stadens och landsbygdens växande ungdom - om i den gamla 
lokalen eller annorstädes, måste lämnas oafgjordt. Till förste rektor 
utnämde den ryska styrelsen , sedan förre rektorn Johannes Sid
beck undandragit sig kallet, dominus Michael W ahrenberg (stud. 
1 7 13 ,  kapellan i H vittisbofjärd 1 722 ,  t 1 729), hvilken innehade 
ämbetet intill år 1 720. Efter honom följde dominus Haqvinus 
Lundbeck (stud. 1 7 1 3  (?), rektor i Tavastehus 1 72 2, kyrkoh. i 
Hattula 1 7 33 ,  t 1 7  43), hvilken tjänstgjort såsom lektor sedan 
skolans öppnande och handhade rektoratet intill ofredens slut. 
Såsom konrektorer fungerade, enligt uppgift, mag. Daniel Chytr�us 
(stud. 1 702) samt Johannes Ulsing (stud. 1 7 18  (?), t 1 738 ss . 
kapellan i Ylistaro), såsom kollega Nicolaus Berner (kapellan i 
Pargas 1 7 2 1  ), såsom apologister J acobus Cerenius (1 720, t 1 730 

1) Ehuru några säkra beräkningar angående befolkningens numerär 
icke kunna byggas på begrafningslängdema, må här nämnas, att längderna 
upptaga för år 1714· juli-dec. 62, år 1715 - 127, år 1716 -- 182, år 1717 -212, 1718 - 162, 1719 - 237, 1720 - 158 och 172 1  - 146 personer, som be
grofyos inom domkyrkans område. - Antalet vigslar, som omnämnas, uppgick år 1714 till 17, 1715 till 16, 1716 till 18, 17 17  till 39, 1718 till 32, 1719 till 
31, 1720 till 44 ocb. 1721 till 25 par, af hvilka nära på alla skedde i hemmen. 
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ss. kapellan i Lemo) och Carl Melartopams ( 1 72 1 ,  consistorii no
tarius 1 722 ,  t 1 757 ss. kyrkoherde i Uskela) samt såsom director 
cantus Samuel Coriander, hvilken innehaft samma syssl a redan. 
före skolans upplösning (jmfr. s. 2 1 1 ) 1). 

Om antalet lärjungar i skolan "sub jugo muscovitico " för
mäler "liber scholre aboensis", att år 1 7 1 6  intogos 44 elever, år 
1 7 1 7  - 25,  år 1 7 1 8 - 28, år 1 7 1 9  - likaledes 28, år 1 720 
- 32 samt år 1 7 2 1  intill november 59 .  Angående hemorten 
inhämtas allenast, att bland de 23 ynglingar, som intogos maj 
december 1 720, voro 6 från Åbo, 3 från Rimito, 3 från Pemar, 
2 från Loimijoki och Uskela. 1 från Virmo, Masku, Sahalax, 
Sjundeå, Somero, Urdiala och Kisko. Af valedicentes - bland 
hvilka matrikeln namngifver år 1 7 1 8 - 6, år 1 720 - 7 och 
år 1 72 1  - 2 - utvärkade en och annansig tillstånd att fortsätta 
sina studier i Upsala, andra åter blefvo efter afslutad skolgång 
af domkapitlet direkte befordrade till prästalägenheter, som de 
flesta dock efter den lagliga regeringens återinförande nödgades 
utbyta mot andra af mindre omfång och med mindre inkomst 2) .  

Om tillståndet och undervisningen i "schola Abore restituta" 
samt om antalet klasser äga vi ingen närmare kännedom. Ar
betet öfvervakades från år 1 7 1 7  af cpnsistorium, soru utnämde 
lärare och åtminstone någon gång infordrade upplysningar om 
undervisningens framsteg. Så nämnes, att rektor och konrektor 
stodo på hösten 1 7 1 7  uppkallade inför kapitlet för att redovisa 
för sina metoder och elevernas framsteg. Rapporten måtte icke 
varit hugnesam, enär konsistorium kort därefter erbjöd rektoratet 
jämte ett pastorat såsom annex åt t. f. pastor Mich. Zadeel i 
Tavastehus under framhållande, att "förberörda skola, med mindre 
den med grundlärda docenter förs , som såväl öfver kollegerna 
som piltarna inspektion hafver, ej skulle stå upprättad, utan går 
i grund till Guds församlings och allmänna väsendets största 
skada". I trots af dessa ömmande skäl afslog dock Zadeel an
budet och Wahrenberg behöll, såsom redan nämts ,  ledningen ännu 
några år framåt 3). 

Söka vi till sist att vinna en föreställning om det sedliga 
tillståndet i staden under de år den ryska ockupationen fortbe-

1} Tengström, Handl. VI: 30, 37-38, 7:-3 ; Leinberg, Skolstaten ; Sadenii kyrkoräkensk. och liber scholre. Cerenius nämnes i kontrib.-längd. 1719 studiosus, 1720 collega scholre. �) Tengström, Gezelius d. y. s. 189-190, 1 96. *) J. Tengström, Handl. VI: 37-38 ;  J. J. Tengström, Gezelius d. y. s. 190. 



578 STORA OFREDEN. 

stod, möta v1 1 våra källor, sä knappa de än äro, många upv
lysningar, hvilka ställa förhållandena i en föga gynnsam dager. 
De tyda på en ganska _allmänt utbredd depravation, en liknöjd
het och opportunism, hvilka i främsta rummet finna siU: förklaring 
i det långvariga krigstillståndet, den allmänna osäkerheten och 
hopplösheten om hjälpförsändelser från Sverige, men hvilka icke 
desto mindre bära vittne om svaghet i folkkaraktären. Särskildt 
präglades förhållandet mellan stadens kvinnliga befolkning och 
den främmande soldatesken af en intimitet, som icke blott vär
kade föga sympatiskt under rådande politiska förhållanden, utan 
äfven måste stöta tidens sedliga uppfattning. I bästa fall gaf 
detta närmande, synnerligen under de sista åren, upphof till äkta för• 
bindelser melJan Åbojungfrur och Galitzins folk : båtsmän, kockar 
och soldater, en del katoliker. Men i ä,nnu högre grad alstrade 
det lösa förbindelser, hvilka synas ha florerat så godt som från 
ockupationens första år till dess sista. I de af t. f. kyrkoherden 
Sadenius förda begrafningslängderna omnämnas oafbrutet oäkta 
ryska barn, under några år ända till 1 0-1 2 ¾ af i längderna 
upptagna döda. Äfven afvikelser från den äktenskapliga troheten, 
för hvilka böter erlades till domkyrka.n, omnämnas oftare don till
förene, och dock måste .uppgifterna i detta afseende ingalunda 
vara fullständiga, enär det säkerligen icke stod i de inhemska 
myndigheternas makt att med tillbörlig konsekvens begagna sig 
af de medel lagen tidigare medgifvit. Efter fredsslutet och 
sedan normala förhållanden åter begynte att inträda, gåfvo för
bindelserna med de främmande trupperna anledning till många 
förvecklingar, icke blott de illegala, utan äfven de legala, enär det 
hände, att kvinnor, som före vigseln öfvergått till annan troslära, 
öfvergåfvos af sina män eller att hustrur, som ansett sina män 
omkomna i kriget och begagnat sig af sin frihet, sågo dessa 
återvända til l  hus och härd efter årslång väntan i främmande 
fångenskap. 

* * 
* 

Medan en del af Åbo stads befolkning förde en bekymmer
sam tillvaro i sin hemstad under kommando af ryska genera.ler 
och sergeanter, kämpade andra på hin sidan af hafvet, en hård 
och ofta tröstlös kamp för lifvets nödtorftiga uppehälle. I trots 
af de långa förberedelserna till flykt hade ryssarnes inbrott kom
mit för de flesta så hastigt, att de i den allmänna uppståndelsen 
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icke hunnit bärga mer än sig själfva och sina anhöriga, medan 
den timliga egendomen till större eller mindre del måst prisgifvas 
åt eröfraren. Häraf följde, att en stor mängd bland de flyktade 
redan vid ankomsten till den svenska stranden stodo hemfallna åt 
den allmänna och enskilda välgörenheten . 

Flyktingarnes antal är omöjligt att ens närmelsevis an
gifva och likaledes är tillflyktsorten okänd för de flesta bland 
dem. · Att ett stort antal stannade i Stockholm, hvarest åt
minstone till en början tillfälle til l  hjälp och arbetsförtjänst 
var störst, är naturligt och bestyrkas af :flyktingarnes egna 
uppgifter. Men det var icke möjligt för alla att en längre tid 
kvarblifva på denna ort, där skaran af finska flyktingar stän
digt tilltog och därmed äfven konkurrensen om lefvebrödet. 
Så blef det. snart nog en tvingande nödvändighet att i större 
eller mindre flockar fördela sig på andra orter, i städerna och 
på landsbygden, hvarest bästa utsikt till husrum och uppehälle 
öppnade sig. 

Redan innan Åbo-boarne öfvergåfvo sin stad hade konungen 
från sitt residens i Turkiet förordnat, att en kommission skulle 
tillsättas i Stockholm med uppgift att anskaffa hjälp åt flyktin
garna från Finland och de baltiska provinserna. Och det kongl. 
rådet hade, i öfverensstämmelse härmed, på sommaren 1 7 12 ut
färdat instruktion för ett antal ,,herrar deputerade af Kongl. 
Maj :ts ständer", hvilka ägde att sätta konungens vilja i värket. 
Som kronans egna tillgångar endast i mycket ringa grad kunde 
tillitas, utgingo på samma gång uppmaningar till alla landsändar 
att genom allmänna kollekter, uppsamlade dels i kyrkorna dels 
med sta.mböcker, förstärka understödsfonderna. Mycket inflöt 
äfven på detta sätt till den s. k. :flyktingskommissionen , som 
efter pröfning utdelade håfvorna bland de mest behöfvande såväl 
i Stockholm som i provinsen. Men tillgångarna förslogo icke 
till att fylla de ständigt växande behofven och i den mån åren 
förrunno och krigstungan blef för Sveriges folk svårare att bära, 
i samma mån förminskades äfven offervilligheten och det aktiva 
deltagandet från allmänhetens sida. Flyktingarne sågo sig därför 
föranlåtna att i bittra klagoskrifter till kommissionen och rege
ringen frambära sina bekymmer öfver det tilltagande eländet 
och de mörka framtidsutsikterna ; andra vädjade till kommuner
nas och enskilda filantropers hjälpsamhet och somliga veder
vågade, drifna af nöd och hemlängtan samt uttröttade af det 
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ofta lönlösa bettlandet, att återvända till sin af fienden besatta 
hembygd 1) .  

Bland dem, . som. aldrig tröttnade . att vädja till regeringens 
ingripande och hjälp, påträffa vi Åbo stads :flyktade borgmästare 
och råd , hvilka i ett antal böneskrifter till konungen, rådet och 
inflytelserika personer lämnat en dyster skildring af sina och 
sina medbröders sorger och försakelser under :flyktens långa år. 

Strax efter ankomsten till Stockholm, på hösten 1 7 13, in
gingo de till Kongl. Maj :t med underdåniga suppliker, i hvilka 
de, med framhållande af sitt utblottade tillstånd, anhöllo om nå
digt bidrag till sitt underhåll "så länge man å denne ganska 
kostbara orten måste vistas" .  Som vid tiden för flykten lönerna 
för året ännu icke hunnit inkasseras och andra inkomstkällor ut
sinat, fruktade supplikanterne, att för dem, "arme och usle 
:flyktingar" ,  icke återstod annat än "den extremaste bettlarevägen" ,  
om snar hjälp icke mellankom. Tillika föreslogo de, för er
hållande af arbete och förtjänst, att dem måtte tillåtas att på 
ett publikt rum få upptaga till behandling och afgörande ett 
och annat tvistemål, af hvilka en del redan anhängiggjorts i Åbo, 
andra tillkommit under och efter flykten . En sådan anordning 
skulle ingifva dem känslan af att "ej alldeles räknas att vara 
förlåtne och främmande" och den var desto lättare att genom
föra som de tvistande parterna "merendels" slagit sig ned i 
Stockholm, där de ärnade kvarblifva. Som särskilda förfrågnin
gar redan inkommit från hofrätten och man dessutom hade att 
för framtiden motse såväl an befallningar till förklaringar uti dom
och resolutionssaker som ock ansvarsskyldighet för omhänder
hafda krono- och kommunala medel, supplicerade borgmästare 
och råd vidare om ett lämpligt förvaringsställe för rådhusarkivet, 
hvilket, inpackadt i en mängd kistor, anländt redan i augusti 
samt jämte Nystads och Björueborgs rådstuguhandlingar upp
staplats i stadsgården på Södermalm i en "ryssbod".  

Det gick naturligtvis icke att med ett slag uppnå alla dessa 
önskningsmål, och vi finna borgmästare och råd under de föl
jande åren gång efter annan återkomma till sina suppliker och 
förslag. Huruvida ansökningen att till behandling få upptaga 
äldre och yngre rättegångsmål blef af regeringen bifallen och i 

1 ) Jmf'r. P. Nordmann, Ett bidrag till stora ofredens historia i Sv. Lit. sällskapets Förhandl. o. Upps. Il 
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hvilken omfattning borgmästare och råd sålunda erhöllo tillfälle 
att fortsätta sina judiciella uppgifter, känna vi icke. Men otro
ligt synes icke, att ansökningen i detta afseende åtminstone tiJ l 
nå.gon del hade åsyftad värkan. Äfven framställningarna om 
materielt understöd ledde till meddelande af särskilda eftergifter 
och penningeanslag, om dessa också ofta nog voro omöjliga att 
utkräfva och i regeln befunnos otillräckliga att fylla de stigande 
behofven. Viktigast var tillåtelsen för borgmästare och råd att 
fortsättningsvis i Stockholm utarrendera den dem af gammalt 
tillkommande källarefriheten. Denna var, såsom vi känna, be
räknad till 650 dal. s. m., me-u inbragte faktiskt mycket mindre, 
hvarför ansökningar nu och då inlevererades om bristens betäc
kande med regeringen tillfallande saköres- och konfi.skationsmedel. 
Förslagen ,,studsade" emellertid til l  följd af regeringens oförmåga, 
och situationen blef med hvarje år, som freden uppsköts, altmer 
tröstlös 1). 

En särskild anledning att nalkas regeringen erhöllo flyktin
garne vid de riksdagar, som under flyktetiden höllos i Stock
holm åren 1 7 1 3 , 1 7 1 9  och 1 720. Vid förstnämda möte repre
senterades Åbo stad af justitieborgmästaren Anders Lindh, råd
man Carl Schoofer och handl. Niclas Schultz, på 1 7 1 9  års möte af 
Lindh och Schultz� 2) samt på riksdagen 1 7 20 af Schoofer, sanno
likt ock af någon köpman. I öfverensstämmelse med gammal 
sedvänja begagnade sig ombuden af det gynnsamma tillfället att 
inlämna till regeringen underdåniga besvärsskrifter, hvilka icke 
blott afsågo den närvarande stundens kraf, utan jämväl berörde 
framtidens gestaltning efter freden, som man ansåg att var snart 
förestående. De besvär, som på borgerskapets vägnar ingäfvos 
vid 1 7 1 3  års riksdag, gingo i hufvudsak ut på skonsmål för 
föregående årens kronorester, särskildt för de af 1 7 1 1 års stora 
brand träffade, samt på erhållandet af godtgörelse för de förluster 

1) I besvär vid 1719 års riksdag uttalade borgmästare och råd som sin uppfattning ang. källarefriheten, att den borde betraktas ,,såsom ett flyktingsgratial, men ej på någon ordinarie stat eller lön oförgripeligen lärer räknas, efter som den aflöningen, som vi eljest uti assignationer på ovissa restantier, kreditiv- och myntesedlar samt myntetecken desse år undfångit, äro provisionaliter uppförde och bestådde efter den proportion som de kunnat i Åbo njuta, så framt fienden oss därifrån både till hus och hemman, åker, äng och nästan sagdt all annan egendom icke förjagat". 
2) I fullmakten säges, att de blifvit valde ,,utaf borgare o. råd samt de till störste och förnämste delen härvarande borgerskap ifrån Åbo stad". 
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borgarene lidit genom ohonorerade leveranser och försträckningar 
till kronan. Därjämte supplicerades om tillstånd att accisfritt 
förmal� _de_n spanm_nål, . som _ medtagits på _ skutorna, samt_ att . i . 
Stockholm och annorstädes på marknaderna få afyttra de han
delsvaror, som hunnit bärgas undan fienden, hvarjämte erinran 
gjordes om konungens löfte att låta de flyktade åtnjuta fria 
husrum. Samma eller liknande saker berördes i don inlaga, 
hvarmed borgmästare och råd vågade nalkas regeringen, ehuru 
de nogsamt erkände, att det var hänsynen till rikets räddning 
och icke enskildas besvärsmål, som motiverat mötets samman
kallande. Men dessutom framstälde supplikanterne, i hopp om 
Finlands snara utrymmande af fienden, förslag om att för fram
tiden erhålla en årlig aflöningsstat, ,,som kunde till deras trägne 
ämbetsuppvaktning någorledes kvadrera'', att framdeles blifva 
förskonade för skatterestantiers redovisning o. s. v. 

På 1 7 1 9  års riksdag, då man redan hunnit känna regerin
gens oförmåga att hjälpa, fästes blickarna främst vid ,,den förmo
delige och högstönskelige händelsen , att storfurstendömet Finland 
och där ibland isynnerhet Åbo stad ifrån fientligheter evacueres 
och undersåtarna samt borgerskapet till sine förrige hemvister, 
beställning och handteringar i fred och ro försättas". Främst 
hemstälde magistrat och borgerskap om kunglig konfirmation samt 
eventuel förbättring å stadens välfångna privilegier och rättig
heter samt de skråordningar, som ämbetena i framfarna tider 
undfått. Dessutom supplicerade borgerskapet om några frihetsår, 
,,enär Gud högstönskelig�n igen förlänar det åstundade oljeträdet 
freden efter det långsamme och trötte kriget åter opprinna och 
grönska", hvartill handtvärkareue fogade den önskan, att de under 
denna tid måtte tillåtas att idka fri handel med spannmål och 
andra viktualier, hvaremot all import af konkurrerande handt
värksalster skulle vara förbjuden. Om någon direkt hjälp åt 
:flyktingarne talades icke, men handtvärkarene supplicerade om att, 
jämlikt kongl. löfte af år 1 7 1 1  för :flyktingarne, förskonas för 
sina egna personer och arbetsbiträden för krigstjänst och kontri
butioner under påstående flyktetid, hvarjämte borgmästare och 
råd erinrade om godtgörelse för 1 7 1 1  års brandskador och mili
tära exekution, för innehållna löner och sportlar, om framtida 
befrielse från befattning med kronouppbörden o. s. v. Resultatet 
b]ef denna gång såtillvida fördelaktigare än år 1 7 1 3  som en 
kongl. resolution denna gång afgafs i nådiga ordalag, men denna 
innehöll i hufvudsak intet annat än ett löfte att K. M:t framdeles 



RI KSDA GSPET1TIONER.  583 

vid infallande bättre tider ,,ville i nåder vara betänkt, på hvad 
sätt staden och dess magistrat så uti det ena som uti det andra 
eftar görligheten må villfaras kunna". 

Om :flyktingarnes och deras representanters uppträdande vid 
1 720 års riksdag äga vi ingen närmare kännedom. Några all
männa besvär omtal�s icke, icke häller något regeringsutslag. 
Det enda aktstycke, som kan hänföras till riksdagen, är en af 
borgmästare och råd s. å. till konung Fredrik inlämnad böne
skrift, hvari de förnya sina tidigare hjälpansökningar och skildra 
sina pröfningar under de framfarna åren i ordalag, som här må 
anföras : 

, ,Altsedan (:flykten) --- heter det häri -- hafve vi framdragit 
vårt usla lif i största fattigdom och hafva måst betala i hushyra 
alt hvad vi härtills af kongl. benådning kunnat undfå ; särdeles 
är källaretullfriheten därtill anlagd, som dock ibland så månge 
ej till hälften förslår, utan sökes nu execution eller pantas våre 
fattige kläder och öfrige ringa egendom. För framledne år 1 7 1 9  
hafve vi undfått 1/2 kvartal, som är på en borgmästares del 100 
och någre daler koppar mynt att föda sig och sitt hushåll med 
hela året igenom. För innevarande år 1 720 hafve vi intet ännu 
nutit något, så att vår nöd och största fattigdom således ej står 
af oss tillfyllest med tårar att beklaga, i ty att en dagekarl och 
legodräng mera kan förvärfva. Allernådigste Konung, behjärta 
dock i nåder, att fienden har våre hus och gårdar med annor 
kvarlåtenskap . inne, och vi måste däremot föga. annars än tigga 
och dyrt nog betala husrum och till föda och kläder till det 
yttersta använda, så att vi på sidstone, så framt Eders Majestäts 
nåd och hjälp det ej förekommer, tiggarestafven nödgas ganska 
blygsamligen tillgripa''. 

Huruvida sistnämda utväg, som ofta före�väfvade borgmästare 
och råd i deras skrifvelser till regeringen , värkligen måste i bokstaf
lig mening tillgripas, förmäles icke. Men vi erfara, att de flesta af 
magistratens ledamöter och betjänte uthärdade till slutet och att 
bland dem de båda borgmästarene Schultz och Lindh, rådmännen 
'l,olpo, Schmfer och Calleen, sekreteraren Beckman, notarien Ni
delbergh, kämnären Michel Ertman och fiskalen Lessle återvände 
efter freden till sina poster, medan rådman Rynning och senare 
äfven notarien Kiöhl föredrogo att kvarstanna i Sverige. Råd
man Graan a:fled 17 22 i Fahlun under förberedelserna till hem
resan ; de öfriga, rådmännen Lessle, Johan Miltopmus och Nyholm 
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samt stadsfogden Miltopams, hade synbarligen redan därförinnan 
skattat åt förgängelsen 1). 

* 

Om de ståndspersoner, civila och ecklesiastika, hvilka med 
sina familjer sökt sig en fristad inom Sverige, erfara vi i allmän
het icke mycket. En del bland dem slutade sina dagar under 
flykten, andra vunno befordran till lediga tjänster och kvarstan
nade i Sverige, somliga åter kämpade sig i likhet med borg
mästare och råd fram, tills Gud lät fredens oljoträd åter grönska, 
då de återvände till sin sköflade hembygd. 

Till dem, som aldrig återsågo Åbo, hörde biskop Q-ezelius. 
Han hade, såsom vi erinra oss, lämnat sitt stift under förevänd
ning att hos regeringen söka utvärka ett kraftigare inskridande 
till Finlands försvar. Hvad han i detta syfte utförde, känna vi 
icke, men visst är, att ingen hjälpsändning kom till stånd och 
att Åbo stift så småningom öfvergick i :fiendens händer. Detta 
hindrade dock icke Gezelius från att i den mån förhållandena 
medgåfvo en kommunikation, särskildt med de nordligare delarna, 
följa med stiftets administration. Redan i oktober 1 7 1 3  samlade 
han i Stockholm de skingrade medlemmarna af sitt prästerskap 
och höll med dem tidt och ofta öfverläggningar angående den 
finska kyrkans angelägenheter, först i det finska kyrkoherdehuset, 
sedan i ett privat hus (k. rådet Clerks) pä Blasieholmen. På 
svensk botten utbildade sig sålunda ett finskt konsistorium, ett 
slags consistorium in partihus in:fidelium, som intill fredsslutet 
företrädde den finska kyrkans och det :flyktade finska präster
skapets intressen . Såsom ordinarie medlemmar af kapitlet an
träffas förutom Gezelius, som bosatte sig i Stockholms närhet, 
professorerna Bröms, Ross, Tammelin och Alanus, nu och då 
förstärkta eller på grund af frånvaro ersatta med :flyktiga kyrko
herdar. Efter Gezelii död i april l 7 1 8  och sedan Bröms samma 

1) Vid rådstugurättens första sammanträden efter flykten i november 1722 instälde sig Schultz, Lindh, Beckman, Calleen, Lydeman och Schrefer. På sommaren 1722 beslöt rätten att genom landshöfding Uxkull låta reklamera Rynning, Graan, Tolpo och Kiöhl från Sverge ; de två sistnämde anlände äfven, men Kiöhl återreste därefter för privata ärenden, representerade staden vid följande års riksdag och kvarstannade, ehuru han s. å. utnämts till rådman. 
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år öfverflyttat till superintendenturen i Karlstad och Tammelin 
utnämts till pastor i Fernebo bestod kapitlet af Ross och Alanus 
(t 1 720) jämte de nyutn ämde teologie professorerne Johan Geze
lius nepos och Gabriel J uslenius. Under de första åren , så 
länge förbindeiser med hemlandet ännu kunde upprätthållas 
och mindre delar af landet voro fredade för ryska trupperna, 
var kapitlets värksamhet ganska liflig ; man räknade år 1 7 1 3  
7 ,  år 1 7 1 4  1 9, år 1 7 1 5 20, år 1 7 1 6 1 4  samt år 1 7 1 7  1 6  
sammanträden, vid hvilka protokoll fördes. Men efter Gezelii 
död afstaunade arbetet så småningom. Ny fart erhöll det därpå 
först efter fredsslutet, då den nyutnämde biskopen Herman Witte 
öfvertog presidiet i kapitlet, som af orsaker, hvilka här icke 
behöfva nämnas, kvarblef i Stockholm intill följande sommar. 
Som notarie fungerade under hela tiden mag. Alexander Kepp
lerus, från år 1 720 biträdd af stud. Simon Pechlin såsom ama
nuensis. 

Till de ärenden , som främst sysselsatte det finska konsisto
riet på Blasieholmen , hörde förord och vittnesbörd för de präster 
och andra finska flyktingar, hvilka vände sig till regeringen och 
enskilde med. ansökningar om kyrkliga lägenheter eller annan 
undsättning i deras beträngda tillstånd ; vidare intercessioner 
till besättande af lediga prästtjänster, främst i Åbo stift, men 
ock i andra delii.r af Finland, examination och ordination af 
präster, utlåtanden i äktenskaps- och sedlighetsmål, föranledda af 
den med krigstillståndet följande förslappningen i sederna m. m. 
Vid trenne tillfällen förrättade kapitlet i samråd med ett ant.al 
tillkallade prästmän val af representanter till riksdagen , hvarvid 
de sedvanliga postulaterna uppsattes ; en gång uttalade sig con
sistoriales om val af ärkebiskop och efter Gezelii död uppgjor
des förslag till biskopsämbetet i Åbo. Ofta föredrogos i kapitlet 
fullmakter för finska präster, hvilka af regeringen eller enskilda 
patroner kallats till prästalägenheter i Sverige 1). 

Men icke allenast ecklesiastika ärenden upptogo biskopens 
och konsistoriets uppmärksamhet. Äfven frågor rörande den upp
lösta akademin och den till Sverige flyktade studerande ung
domen förekommo på föredragningslistan .  

Af akademins lärare och tjänstemän hade nämligen sä godt 
som alla öfverkommit till Stockholm och med dem akademins 

1) Se härom Tengström, Handl. VI. 
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bibliotek, tryckeri och arkiv, af hvilka åtminstone biblioteket 
fick dela rum med annat finskt flyttgods i stadshuset på Söder
malm. Till .en början sökte väl de . fleste att reda . sig .i Stock
holm med de tillgångar de medfört och det ena kvartal af 1 7 1 3  
års lön , som regeringen den 6 mars 1 7 1 4 anslog åt desamma. 
Men snart skingrades den ene efter den andre till landsorten, 
där somliga kunde påräk na ett refugium hos vänner och anför
vandter, andra hugnades med platser inom kyrkan, akademin och 
skolan. Bland dem, som uppehöllo sig i Stockholm eller dess 
närhet, förekom professor Bröms, hvilken fungerade såsom rector 
magnificus intill år 1 7 1 8, då han vid ett konsistorii sammanträde 
öfverlämnade åt prorektor, professor Andreas Prytz akademins 
matrikel och sigill jämte några böcker, bibliotekskataloger och en 
nyckel till teologiska fakultetens kista. De om betrodda insig
nierna förvaltades sedermera af Prytz ända till år 1 723, då det 
första rektorsvalet sedan våren 1 7 1 3  åter företogs. 

Den studerande ungdom, som följde sina lärare på flykten, 
utgjorde en bedröflig återstod af den ynglingaskara, som ännu 
vid seklets början samlats i akademins lärosalar. En del och 
väl de flesta tvungos af nöden att lämna studierna på båten för 
att på olika områden söka sig en torftig bärgning ; endast ett 
fåtal sattes i tillfälle att afsluta sina studier och afl.ägga examina. 
En del sökte sig till universitetet i Uppsala, där deras antal på 
våren 1 7 14 uppgifves ha stigit till ett trettiotal och där de ge
nom reskript af den 6 mars s. å., tillkommet på Gezelii initiativ, 
rekommenderades till första lediga stipendier, ,,på det att - så
som det lydde - desse öfrige fä, af h vilka landet framdeles nå
gon tjänst förväntar, af armod ej måge komma att öfvergifva 
sina väl begynte studier" . Andra fortsatte läsningen i Stock
holm , där de åtm. några år framåt kunde påräkna handledning 
af sina förra lärare. Så erfara vi, att e. o. prof. Petrus Tiger
stedt bistod :flyktiga studenter med ,,information och kollegier" , 
hvarför desse år 1 7 1 6  ingingo till konsistorium med anhållan om 
att han måtte förordnas till deras inspektor för att fortsätta un
dervisningen och skydda dem mot värfvare. Ansökningen afslogs 
emellertid bl. a. på den grund att studenterne voro i tillfälle att 
vända sjg till sina förra nationsinspektorer. Professor Alanus, 
som var inspektor för Åbo-nation, upplyste tillika, att han sökt 
inhämta kännedom om sina aboensers förhålJ anden, ehuru desse 
nekat att hörsamma hans kallelse, och professor Tammelin för-



AKADEMISTATEN. PRÄSTER OCH LÄRARE, 587 

klarade sig villig att föranstalta kollegier med alla, som blott 
anmälde sig 1). 

I trots af den förskingring, som drabbat lärare och lärjun
gar, ansågs emellertid Åbo akademi fortfarande bestående, hvar
för nya alumner nu och då inskrefvos i den af rektor förvarade 
matrikeln. De flesta utgjordes af söner till de flyktade, men för
utom dem upptogos äfven djäknar från Åbo skola, hvilka infunnit 
sig med pass af Galitzin för att efter afslutade studier och exa
mina i Uppsala eller Stockholm befordras till präster eller tjänste
män i hemlandet. Därjämte hänfördes till akademin ett antal 
djäknar, hvilka utan att inställa sig i Stockholm utrustades med 
akademisk medborgarrätt af det under Ritz' presidium stående 
konsistoriet i Åbo .  Äfven lärarekåren, som genom dödsfall och 
transport till andra platser förminskades, erhöll slutligen efter 
många påminnelser en betydande förstärkning. År 1 720, då 
hoppet om krigets afslutande tyktes säkert, utfärdades fullmakter 
åt en medicine och tre teologie professorer äfvensom åt tre pro
fessorer och två adjunkter inom den :filosofiska fakulteten. Af 
de utnämde kommo endast tvänne (prof. Petter Elfving och Lars 
Alstrin) utifrån, medan de öfriga (prof. Herman Ross, Johan Ge
zelius nepos, Gabriel Juslenius, Johan Thorvöst och Johan Pihl
man samt adjunkterne Alexander Kepplerus och Isak Björklund) 
därförinnan tillhört akademin såsom lärare i lägre beställningar 
eller såsom cives academici. 

Af Åbo stads prästerskap påträffa vi i Sverige, förutom pro
fessor Bröms, hvilken lyktade sina dagar såsom superintendent i 
Karlstad 1 722,  Johan Montinus, som under hela flykttiden be
tjänade den finska församlingen i Stockholm och därRfter åter
vände till hemlandet, samt Andreas Bange, som befordrades till 
kyrkoherde vid Skeppsholmen och kvarstannade i Sverige 2). 

Af lärarekåren hade trenne, rektor Sidbeck, konrektor Gabriel 
Hartman och director cantus Coria.nder, förblifvit i hemlandet, me-

1) Tengström, Handl. V: 20. 
2) Nämnas må i detta sammanhang, att domkyrkans mässkläder förva

rades under flykten i ett hvalf under Storkyrkan (Tengatröm, Gezelius d. y. 
s. 197). Ang. dopfunten se band I :  91 .  - Synbarligen medfördes på flykten 
äfven någon summa reda penningar, hvilka förstärktes genom gåfvor af Hans 
Wittfooth, men på konungens befallning öfverlämnades år 1716 alt, måhända 
äfven kyrkosilfret, såsom lån åt kronan. Se härom Tengström, Handl. VI: 
97 följ. 

75 
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dan de flesta anslutit sig till :flyktingsskaran. Efter fredsslutet, 
som upplefdes af dem alla, återvände lektor Degerman, apolo
gisten .Wrang samt -kollegerna Carpelius och Jakob Hartman � 
de tre förstnämde till skolan , den sistnämde till annan plats i 
hemlandet - hvaremot collector Nicolaus Hahn föredrog att kvar
stanna i Sverige. 

Bland de civila ståndspersoner, som flyktat till Sverige, 
kommo den kungliga hofrättens ledamöter att intaga en i viss 
måtto gynnad ställning. Flertalet slog sig med hofrättens akter 
och möbler ned i Stockholm eller dess närhet, hvarest de kvar
stannade ända till krigets slut. Deras flykt godkändes uttryck
ligen af konungen, som i bref af den 1 5  okt. 1 7 1 3  ålade rege
ringen att upplåta åt dem något publikt rum till sessionslokal, 
där de vore i tillfälle att fortsätta sin afbrutna värksamhet. 
Tillsägelsen kunde dock icke efterkommas, utan rum måste upp
hyras i privata hus - bl. a. i det Tungelska huset på Blasie
holmen samt i räntmästaren Adlercreutz' hus - mot hyra, som 
skulle erläggas af statskontoret, men i själfva värket till största 
delen kom att bestridas med assessorernes egna tillgångar, ehuru 
dessa voro så små, att man ofta saknade medel till anskaffande 
af ljus och skrifmaterial. Huru intensivt arbetet i öfrigt bedrefs 
och hvilka ärenden som sysselsatte hofrättens ledamöter, är icke 
bekant, men vi kunna antaga, att de föreliggande frågorna hvar
ken voro många eller synnerligen omfattande. I främsta rummet 
angingo de väl sådana tvistemål , hvilka före flykten inkommit 
till hofrätten och med ledning af tillgängliga akter kunde slnt
behandlas ; sannolikt är jämväl, att en del tvistefrågor, som un
der eller efter flykten uppstått mellan de finska flyktingarna, 
hänskötos till assessorernas behandling. Men för säkert får väl 
anses, att arbetet icke led någon afsaknad genom enskilda leda
möters frånfälle eller genom att andra transporterades till befatt
ningar inom Sverige, bl. a. till de lagmansposter, som tillkommo 
genom 1 7 18 års förordning angående rättegångsväsendet. I de 
afgångnes ställe utnämdes sedan nya, af hvilka en del följde med 
sina äldre kolleger, när desse efter fredsslutet på hösten 1 72 1  
återvände till sin öfvergifna värkningskrets i Åbo 1). 

* * 
* 

1) Wörlund1 Rist. beskrifning öfver den kongl. hofrätten i Åbe ; V. G. 
Lagus, Åbo hofrätt. 



FREDSSLUTET. 589 

Sålunda hvälfde sig åren långsamt fram under lidanden och 
försakelser, under känslor växlande mellan förtviflan och hopp. 
Långt borta i det inre Ryssland, ända i det ödsliga Sibirien 
suckade fångna krigsmän, borgare och kvinnor efter frihet, hem 
och fosterbygd 1). I de svenska kommunerna pröfvade hundrade
tals familjer "det bedröfliga flykteståndets" umbäranden och för
ödmjukelser och hemma vid Auras stränder trälade återstoden af 
Åbo stads borgerskap för det dagliga brödet, bevakad af ryska 
knekthopar samt stäld under mongolen Apraxins och renegaten 
Douglas' hårda regemente. 

Omsider kom dock freden, den gyllene freden, om hvilken 
Torsten Rudeen redan år 1 702 i sitt fägnetal öfver konung Carl 
yttrat, att den "mer än tusend segrar är" .  Den 30 augusti 172 1 
undertecknades af den stormäktigste svenske konungens och hans 
stortsariska majestäts plenipotentiärer i Nystad en fredstraktat, 
som proklamerade "en sannfärdig enighet och ett oupplösligt, 
evigt vänskaps band" mellan de stridande makterna samt restitue
rade storfurstendömet Finland åt dess förra öfverhet. I oktober 
begynte de främmande trupperna att afmarschera från sina kvar
ter i Åbo och med dem följde svärmen af marketentare, köpmän 
och musjikar, hvilka under de förgångna åren haft sitt hem och 
och sin bärgning under den ryska örnens beskydd. I de aftå
gandes ställe började så småningom landsens egna barn att in
strömma. Från Finlands vida skogar och ödelagda bygder an
lände borgare, som med ängslan hållit sig undan den främmande 
herskarens synkrets. Från Sverige kommo kreijare och mindre 
farkoster, fylda med flyktingar, som jublande hälsade de gamla, 
välkända platserna, och så småningom, under årens lopp, anlände 
officerare, soldater och andra trasiga. vandringsmän, hvilka. visste 
att förtälja om jordhyddorna vid Tomsk eller om de fångnes 
klagan vid Volgas stränder. Familjer, som lefvat förskingrade i 
åtta långa år, möttes i varma omfamningar, gamla vänner trykte 
hvarandras händer, forna grannar hälsade hvarandra från sina 
återvunna boningar och de unga, hvilka såsom barn lämnat fä
dernebygden, blickade efter björken, som främlingarna lämnat 
orörd, och efter stjärnan, som himmelens Herre lät uppgå med 
oförminskad strålglans till tecken att han pröfvat blott, men ej 
förskjutit. 

1) Bland krigsfångarna nämnas bl. a. med. professor Hjelm, som afied i Moskva, samt tvänne döttrar till prof. Munster, hvilka fördes till Sibirien, 
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Men med återföreningen begynner en ny period i Åbo stads 
historia, ett nytt tiJehvarf med nya segrar och nya nederlag -
!i,fve� det slutand� m�d _ en qckupation, _ visserligen _ ic�e förö�and� 
som den första, men därför icke mindre betydelsefull än denna. 

Det tidehvarfvet hör en kommande forskning till. 
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Tillägg och ·rättelser. 

Första bandet. 

Företal s. IV. Bland källor, hvilka dels lämnats onämda 
dels tillkommit under arbetets fortgång, må anföras : Åbo aka
demis protokoll, registratur, ankomna bref, statsböcker m. m., för
varade dels i universitetsbiblioteket dels på universitetet, den 
Tigerstedtska afskriftssamlingen i univ. biblioteket, ett antal lands
och verifikation sböcker samt till landshöfdingarne ankomna skrif
velser, öfverförda från Åbo länearkiv till statsarkivet, särskilda 
handtvärksämbetens efterlämnade handlingar på Åbo historiska 
museum, Liber scholoo aboensis i Åbo lycei bibliotek, protokoll 
och samlingar af ankomna bref i Åbo domkapitels arkiv, finska 
församlingens "historiebok" 1 688-94 i Åbo pastorsarkiv, Åbo 
hofrätts och landshöfdingars skrifvelser till regeringen samt hand
lingar ang. Åbo akademi, kyrka och skola i svenska riksarkivet, 
den historiska manuskriptsamlingen pä kungl. biblioteket i Stock
holm m. m. 

S. 1 r. 14 står stads regleringar, läs stadsregleringar. 
S. 2 r. 1 står för vinden , Jäs af vinden. 
S.  5 r. 2 -- 3. På Gertrudsbacken (också Kerttulabacken 

och Gert.tulabacken) funnos förutom kvarnar äfven boningshus, 
s. k. backstugor. Jmfr. band Il: 483. 

S. 10-- 1 2 .  Ang. de boyeska hemmanens öfverlåtelse till 
staden se vidare s. 1 36-1 37 och K. K. Tigerstedt, Bref från 
generalguvernörer etc. s. 52-53 o. 107 .  

S. 1 2  r .  2 .  Skoff i svenskt allmogespråk = låda. 
S. 12 r. 3 1 -32.  Om öfverlåtelsen af en del af Lill-Heik

kilä ladugårds ägor till staden samt om reguleringen af detta 
76 
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område se vidare Per Brahes påbud af 28 juni 1 65 1  i Bidrag 
till Åbo stads historia, serie I häfte X s. 1 1 3- 1 1 4. 

. S. 2 2, tre.dje stycket� . Förbud mot pörten i staden omnäm
nas ännu i början af 1 700-talet. 

S. 22 r. 4 nedifrån. Färjetak == malkotak. 
S. 29 -30. Som tillägg till uppgifterna om biskopshuset 

må nämnas, att enligt reskript af den 1 5  okt. 1 658 och landshöf
dingens i Åbo o. Björneborgs län skrifvelse af den 3 febr. 1 659 
skulle från hvarje behållet mantal i länet, såväl inom som utom 
rå och rör, erläggas till biskopsgårdens reparation 4 öre s. m. 
Enl. en räkenskap för år 1 6n9 uppbars för ändamålet 7 3 9  dal. s. m. 
- År 1. 695 nämnes att borgm. Laur. Brochius och kapellanen 
Jöran Hörnich, hvilkas gårdar inköpts till biskopsgård för 1 ,360 
dal. s. m. ,  ännu hade att fordra 423 dal. (Landsbok 1695). -
År 1 7 1 1 drabbades biskopsgården af den stora vådelden ; repa
rationerna vidtogo kort därefter och voro måhända slutförda före 
:flykten 1 7 1 3. 

S. 3 1  r. 8 står här, läs där. 
S. 36-37.  I en uppsats ,,Det underjordiska Åbo" i Finskt 

Museum för 1901 omn ämner Hj. Appelgren, att vid gräfningar 
på Lehtinenska gården mellan Kyrkotorget samt Nylands� och 
Stora Tavastgatorna påträffats delar af en ränna, som A. anser 
ha hört till den, hvilken ledde vattnet från Kuppis till ån. 

S. 43 not 1. I nyssnämda uppsats i Finskt Museum redo
gör Hj. Appelgren för underjordiska byggnader, anträffade vid 
gräfningar å Jernvallska gården n:o 1 vid Kaskisgatan (förra. 0. 

Aurag.) , om hvilka han uttalar den åsikt, att de förskrifva sig 
från medeltiden och sannolikt ha tillhört klosterkomplexen. 

S. 45. Uppgiften att klosterbacken motsvarat det nuv. 
Samppalinnabärget korrigeras därhän, att man med nämda backe 
har att förstå trakten af nuv. Kaskisbacken. 

S. 4 7. Betlehem kallades tvänne numera fylda vattengölar 
inom nuv. Idrottsparkens område. 

S. 47. Om rådhuset uppgifves år 1 632, att det varit en 
tid - huru länge, utsäges icke - ,, tag8t under den höglo:fliga 
konungsliga hofrätten ", hvarför stadens handlingar förvarades hos 
en af borgmästarene, ,,medan de ingen rådhus visste att tillgå". 

I rådhuset var äfven kämnärsrätten inrymd. 
S. 50-51 . Den 1 5  dec. 1 6 70 biföll regeringen till inlösen 

af det Hornska huset för hofrättens räkning samt anslog för 
ändamålet köpeskillingen för gamla hofrättshuset samt större 
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delen af de sakören , som föllo i hofrätten. Den 1 3  maj 1 67 1  
undertecknade I. I. Taube och Evnt Horn på Horns arfvingars 
vägnar köpebrefvet, hvari nämnes, att huset låg emellan afl. borgm. 
Henrik Schrefers gård och Klostermellangatan samt att köpesum
man, 5,000 daler s. m ., skulle levereras inom loppet af sex år. År 
1683 uppgaf emellertid hofrätten, att endast 1 ,300 dal. blifvit 
afbetalade, hvarför man anhöll om att återstoden af köpeskillin
gen skulle utbetalas af kronan eller afkortas på den skadeersätt
ning, som ådömts Horns arfvingar i Stora kommissionen . - Vid 
1 68 1  års brand blef hofrättshuset ,, intill fundamentet afbrändt, 
så att intet mera än blot.ta murarna kvare äro". På framställ
ning af hofrätten , som efter branden höll sina sessioner på slottet, 
samtykte konungen i skrifvelser af 1 1  och 29 juli s. å. till att 
af al1mogen i Finland uppbars en brandhjälp på 2 ,000 dal. s. m .  
samt att behöfl.iga trapp- och golfstenar levererades från Öland. 
Hofrättens skrifvelser till K. M:t, Åbo stads acta och Riksreg. 

S. 52 .  År 1 633 ingingo borgmästare och råd till general
guvernören och regeringen med anhållan om att genom kontrakt 
med fru Brita De la Gardie Brinckala-huset med bodar och käl
lare skulle upplåtas staden till packhus. - År 1 723  talas om 
våghuset vid bron samt om packhuset ,, under rådstugan".  - På 
kartor fr. 1 700-talet förekomma acciskammaren jämte vågen samt 
packhuset nära till bron, mellan ån och hofrättshustomten, den 
förra lägre ned närmast ån ; tätt intill dessa, begränsande torget, 
låg stadshuset. 

S. 79.  Insamling för en hospitalsklocka omnämnas i k .  
resol. för Åbo 1 689. 

S. 8 1 . För ett närmare studium af domkyrkans byggnads
historia hänvisas läsaren till Delegationens för uppgörande af för
slag till restaurering af Åbo domkyrka betänkanden af den 1 0  
mars 18�6 och 27  mars 1 902 äfvensom till följande med anled
ning af dessa betänkanden tillkomna och i Finsk Tidskrift 1 897 
- 1 903 publicerade artiklar : L .  E .  Sonck : Till frågan om restau
rering af Åbo domkyrka ; G. Granfelt :  Det nya förslaget till 
restaurering af Åbo domkyrka ;  Sune Ambrosiani : Åbo dom
kyrkas byggnadshistoria ; M. Schjerfbeck : Något om Åbo dom
kyrkas restaurering med anledniug af D:r Sune Ambrosianis in
lägg i frågan ; Jac. Ahrenberg : Ett nytt uppslag i frågan om 
Åbo domkyrkas restauration . 

S. 82, andra stycket. En afbildning af Åbo domkyrka, en
ligt uppgift från drottn. Kristinas tid , meddelas i Suomen Kuva-
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lehti för år 1878 samt i Finsk Tidskrifts septemberhäfte 1 903. 
Se vidare härom Historiallinen Arkisto VI: 269-2 70. 

S. 84 r. 5. Wittfooth dog år 1 6 7 7 ,  hvarför här menas hans 
. sterbhus ; Thorwöst· var · bruksägå.re. 

S. 85 not 2. Om ock stora dörren var på västra sidan , 
befann sig dock stora ingången till kyrkans område i den mot 
söder vettande delen af den domkyrkan omgifvande byggnads
komplexen, invid akademihuset. 

S. 87 r. 2 7  står på, läs af. 
S. 88 r. 2 2. Förlorat = tills vidare. 
S. 94 Kankaskoret,. Enligt Tengström, Gezelius den yngres 

minne s. 204, fans i Gezeliusska grafkoret förutom den äldre 
Gezelius' porträtt jämväl ett porträtt af Gezelius d .  y. , måladt af 
tyske konstnären Ulich, som äfven utfört taflan "Kristus i Getse
m ane". 

S. 96  r. 3 står föreskrifva, läs förskrifva. 
S. 99 .  För inlösen af nykoret erlade assessor Wallen-

stierna 800 dal. k. m. År 1 707 funnos däri bänkar, till hvilkas 
begagnande W:s arfvingar ansågo sig ha företrädesrätt. 

S. 1 02 r. 1 - 3. Tilläggas må ännu munk-koret, nämdt 1 6 79. 
S. 1 02 r. 4. Efter "Det var" har ordet "emellertid" bort

fallit. 
S. 1 1 4 r. 5 står sex, skall vara fem. 
S. 1 1 4 r. 28 står Michel Albert, skall vara Erik Hermodh 

(Hornmoth). 
S. _1 1 6 r. 1 2 -- 1 3  står bredvid, skall vara emellan. 
S. 1 1 7  r. 1 4  står sjuttonde, skall vara adertonde. 
S. 1 2 5. Angående sviterna af 1678 års brand meddelas 

följande bl. Åbo stads acta : Anno 1 680 den 2 7  juli ransakades 
på Åbo rådhus om 1 6 79 års inkvarteringspenningars restantier, 
och befunnos då oförmögne ibl and  de afbrände som följer, näml. 
uti Kyrkokvarteret 43 afbrände och utfattige, i Mätäjärvi 1 3 5, 
i Klösterkvarteret 1 6 , i Aningais södra 25 och Aningais norra 
1 2. - I bref af den 1 4  aug. 1 680 till landsh. Oxe beviljade 
regeringen dem, som drabbats af vådelden , frihet från 1 6 79  års 
taxa, krigshjälp, kontribution , inkvarterings- och värfningspennin
gar. I fall af behof kunde ytterligare lindring meddelas. 

S. 128  r. 8. Slottsfältet nämnes äfven slottspaltan. 
S. 1 30 följ. För närmare studium af slottet och dess bygg

nadshistoria hänvisas läsaren till följande under fortgången af 
detta arbete tillkomna publikationer, af hvilka den förstnämda 
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tidigare motsågs af mig och befriade mig från vidare detaljunder
sökningar : 

A. H. Snellman : 

J ac. Ahren berg : 

" " 

" " 

Turunlinnan rakennushistorian aineksia (Ana
lecta archeologica Fennioo). H:fors 1 890. 

Ur Åbo slotts byggnadshistoria. Anteckningar 
och paralleller i anledning af frågan om Åbo 
slotts restauration . H:fors 1 901 .  
Ett kapitel ur  Åbo slotts byggnadshistoria. 
(Finsk Tidskrift 1899). 
Om de nyaste fynden och upptäckterna i Åbo 
slott. (Finsk Tidskr. 1 90 1  ). 

S. 1 34. År 1 685 åtog sig borgerskapet att ommura Kuppis 
källa, ,,efter hon är staden för eld och sjukdomar, som kunde infalla ,  
myckf't gagnelig" ,  samt att "uppgräfva en  rännil genom staden 
och den betäcka". 

S. 1 35. Ett stycke utanför Kuppis nämnes ( 1 706) Sand
backen och Skansen. 

S. 1 35 r. 1 7  står en mils, skall vara några kilometers. 
S. 1 36- 1 3 7. Brefvet tidiga.r8 trykt af Tigerstedt i Bref 

från generalguvernörer etc. s. 52 - 53.  
S .  1 39 r .  9 stär Salvius, Laur. , skall vara Rhyzelius, Andr. Olav. 
S. 1 50,  sista stycket. Redan förut synes det varit ifråga

satt att tillsätta en kunglig borgmästare. År 1 64 1  utfärdades, 
såvidt vi känna utan föregående meddelande med borgerskapet; 
kungl. fullma.kt för assessorn i Åbo hofrätt, doktor Pär Wigelins, 
att vara borgmästare i Åbo. I brefvet säges att regeringen er
farit, "huruledes vår stad Åbo icke allenast intet hafver kunnat 
komma till någon flor och uppväxt, utan ju längre ju mera af 
sig kommen och det endels af den orsak att stadsens privilegier, 
rätter och rättigheter, så ock justitien med commercierna och 
annat, som staden till godo lända kunne, icke är som sig borde 
och nödtorften fordrade iakttagne vordne, hälst medan landshöf
dingarne och befallningsmännerne, som sådant efter lag eller 
eljest på våre vägnar åligger, alltid hafva varit med andre våre 
och kronones ärenden behindrade och esomoftast blefne omväxlade 
till stadsens skada och afsaknad". Näst trohet mot kronan skulle 
Wigelii ämbete ,,förnämligast därutinnan bestå att tillika med 
dem andre borgmästare och rådet, som där nu i staden är, låta 
-sig vara anlägit att rätt och oväldt administrera justitien 1 flite-
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ligen iakttaga stadsens privilegier, rätt och rättigheter, såsom och 
befordra god ordning och politie, enkannerligen beflita sig därom 
att allahanda gode och nyttige handtvärker måge blifva dragna 
och inplantad� i staden , . såsom . ock el3est att commercierne kunde 
tillväxa, rättandPs sig i det öfriga efter det memorial honom så 
här öfver som annat nödigt skall medgifven varda". Wigelius 
kom emellertid aldrig att tillträda ämbetet. 

S. 1 5 7  r. 6 står den förvaltande, skall vara förvaltningen. 
S. 159  r. 1 står 1 655-1 6 64, skall vara 1 655--1 666. 
S.  i 70 r .  1 4-- 1 9. I skrifvelse af den 6 dec. 1 684 till Lor. 

Creutz uttalar konungen sitt bifall till Bjuggs ansökan om en 
lägenhet i Sverige, synnerligen som antalet borgmästare i Åbo 
därigenom kunde reduceras till tvänne. 

S. 1 72 r. 1 1  står byggnadsko1legier, läs byggnadskollegierna. 
S. 1 76 not. Protokollen 1 635 - 1 63 7  numera trykta. 
S. 180 följ. K. R. Melander har senare förfäktat sin mening 

i en uppsats "Muutamia tietoja Suomen kaupunkien neuvostoista 1 7  
vuosisadan alkupnolelta" i Historiallinen Arkisto XIII. Någon käll
nppgift ang. Åbo, som icke beaktats i detta arbete, anföres ej. 

S. 1 86 nästsista ra.den står 1 696 ,  läs 1 693.  
S. 1 87 .  Genom k.  bref af  den 6 maj 1 638 ålägges Brahe 

att förmå magistraten i Åbo att till borgmästare föreslå ränt
mästaren Anders Larsson. 

S. 1 96 r. 2. Efter ,,dels i" ha orden ,,utslag med" bortfallit. 
S. 20 1 .  Anmärkas må att borgm. och rådslängderna i Car

pela.ns "Åbo i genea.l. hänseende" begynna först med 1 620-talet. 
S. 202 -2 10. Till förteckningarna öfver borgmästare och 

rådmän må följande tillägg fogas : 

Borgmiistare. 

Michel Krank var borgm. 1 582- 1 60 1 ,  Knut Pedersson och 
Henrik Bertilsson åtm. 1 603 - 1 606,  Daniel Rolcke (Röl lek) åtm. 
1 603-1 604, sannolikt redan 1 601 .  

Matts Hako var byfogde 1 599. 
Bertil Mårtensson var rådman 1 60 1 ,  byfogde s. å. 
Jöran Lindu var rådman åtm. 1 6 1 2. 
Erik Olofsson nämnes äfven Hako. 
Olof Bertilsson måste ha varit borgm. före 1 620. 
Johan Hansson erhöll kungl. fullmakt 1 642. 
Gudmund Krook erhöll kungl. fnllm. 1 646 ,  sedan magistra

ten mottagit regeringens ,,bref och rekommendation" för honom 
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och förklarat sig vara "med honom pä stadsens vägnar väl till
freds". R. P. 25  maj 1 646.  

Nicolaus Lietzen kallas någon gång "öfverste borgmästaren".  
Före Sveno Rydenii val sökte Per Brahe i bref till magistraten 

värka till förmån för Ericus Falander. Skoklosters arkiv n :o 40. 
Andr. Prytz _kallas i fullmakten handels- och ämbetsborgmästare. 

Rådmän. 

Eskil Puto och Matts Kauhanen voro rådmän 1 597 . 
Knut Persson 1. Pedersson samt Sigfrid Larsson voro rådm. 

ännu 1 60 1 ; den förre var borgmäst. 1 603 .  
Bertil Månsson (antagl. = borgm. Bertil Mårtensson) näm

nes rådman 1 60 1 .  
Huruvida och när Daniel Röllek var rådman, är osäkert ; 

han nämnes borgmäst. 1 603- 1 604, antagl. redan 1 60 1 ; död 1 606. 
En Knut Hisko nämnes rådman 1 609, byfogde 1 6 10. 
Simon Härkä, Erik Olofsson (Olsson) och Matts Hindersson 

(Henriksson) nämnas rådmän redan 1 6 1 2 ; samma år nämnas jäm
väl sedermera borgmästaren Jöran L indu samt en Paul Kettare. 

Erik Mårtens8on var säkert rådman redan 1 6 1 7 - 19. 
Jöran Palikka nämnes rådman redan 1 609. 
Suni Olofsson och Anders Mattsson nämnas rådmän 1 6 1  9 .  
Henrik Fråger rådman ännu 1630. 
Johan Davendzberg var död 1 643.  
Bertil Lessle (Letzle) afled synbar! . under flykten i Sverige. 

S. 2 1 0  rad 5 står 1 690, läs 1 693 .  
S. 2 1 3-2 14. Sekreterare : Mårten Plato nämnes stads

skrifvare 1 606 o. 1 607,  men f. d. stadsskrifv. 
år 1 6 19 .  
Anders Sigfridsson var utnämd redan 1 622.  
Jämte Laurentius Brochius autogs till stadssyn
dicus Haq. Fabricius, hvilken aflade eden sam
tidigt med Brochius, men sedan försvinner. 

S. 2 1 5. Anders Ekman utgår. 
S. 2 1 6 . Stadsfogdar : Bertil Månsson nämnes byfogde 1 601 , 

Knut Hisko 1 6 10. 
S. 2 1 6 . r. 3 1 .  Om Hans Bogg (Bogge) se vidare band I :  460. 
S. 2 1 7  r. 1 2 . Johan Henriksson var synbarl. stadsfiskal 

1 67 5-79, Mårten Dysing 1 679- 1 68 1 ,  Anders Gustafsson 1 68 1  
- 4 ,  Simon Lydeman 1 698 - 1 7 1 3. 
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S. 2 22. Borgmästares och råds humlegård låg enligt 1 7 10  
års karta ett stycke norr om Nytorget i riktning mot Aninga.is
tull, mellan Väfvare-, . Torg- . och . Aningaisöfvergatorna . .  

S. 233 r. 1 0  står 1 666, skall vara 1 670. 
S. 237  r. 5. År 1 657 begärde magistraten att ur kronans 

förråd få tillhandla sig 100 musköter i st. f. de gamla., hvilka 
förstörts under branden föreg. år. 

S. 238 not 1 .  Erik Bock afgick synbarl. 1 681 och efter
träddes af Jöran Pettro 1 681-83 ; Kuhl t 1 6  9 1 ,  Sahlfelt t 1 700. 
En gammal löjtnant Gustaf Olofsson antogs 1 650 till stadsvakt
mästare. 

S. 239 r. 29 .  Stadsmajoren var chef för borgargardet. 
S. 244. Nu och då förbjöds, för eldfarans skull, att tjära 

båtarna. inom staden. 
S. 250 not 1 .  Ericus Bartholli kallas de fattiges predikant 

I. concionator pauperum i Åbo hospital, t 1 6 17 ; Benedictus 
Mathim t 1 624 ; år 1 630 erhöll en Thomas Mathim kungl. full
makt att vara föreståndare för Åbo hospital. 

S. 253, andra stycket. År 1 629 nämnes en stadens fattiges 
ålderman. 

S. 254 not 3. Strandbergs uppgift om Laurentius Thomm 
kan bero på förväxling med en "vagerande" prästman Laurentius 
Jacobi I. Johannis Canis, som år 1 662 var dömd till landsflykt 
för försmädelser mot biskop Terserus och synes ha dött 1 6 70. 

S. 255 r. 26 står skyldig, läs skyldigt. 
S. 258 r. 2 1  ,, ovanlig " ovanligt. 
S. 259 r. 1 9  " öfvervillighet " offervillighet. 
S. 265 r. 9. År 1 659 förbjöds badaren Paul Deinert att 

använda bindelåda, som tillkom barberare. 
S. 266-269. Till uppgifterna om läkare må följande till

lägg fogas : 
En Bona van thur Maurer, Balbier, vistades på Åbo slott 

såsom barberare år 1 60 1 . (Tre år tidigare nämnes i staden en 
Bonaventura). 

Peter Moller, balber i Åbo, äfven balber vid Åbo slott, näm
nes 1 606- 1 6 1 1 .  Sannolikt identisk med Petter Barberare. 

Doktor Nils, en farande och kommande man i staden, näm-
nes 1 62 7. 

Jörgen Badare nämd 1636. 
Presidenten Jöns Kurcks barberare nämd 1 636. 
Melchior Badare af misstag upptagen tvänne gånger. 
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Mårten Sumboldts namn skrifves äfven Zumbult, Zumbält. 
Fältskär Mäster Nils nämd 1 646,  barberaren Mäster Nils i 

Ispois 1 654. Synbarligen identiska med Nils Larsson, om hvil
ken år 1 663  uppgifves att han blifvit slagen i Polen, sedan han 
i 26  år tjänt under militien. 

Hans ]freijburgk, badare, nämd 1 647 .  
Påvel Bradspräker antogs 7 dec. 1 650 till stadsbarberare 

med löfte om 1 00 dal. k. m. i lön i tre år samt samma friheter 
som andra barberare. 

Jöran Tönnicken nämnes ännu 1 647-49. 
Jakob Bardberare nämd 1 655, måhända = Jakob Dunder. 
Peter Fix, bardskärare, nämd 1 657 .  
Georgius Albertus Gernhardus kallas medicina:i operator. 
Hans Roggenbuch t 1 690. 
Albert Sichst var regementsbarberare. 
Ambernus Boderus nämnes som läkare 1 667 .  
Michael Stochado nämnes stadsmedicus år 1 642,  då  han af 

hofrättspresiden ten Kurck föreslogs hos eon sist. academicum till 
e. o. professor. 

Sveno Agrelius, studerande, tillåtes år 1 664 af consist. aca
demicum att kurera akademiebetjänte, men icke borgerskapet. 

Olof Påvelsson Tufva, regementsfältskär, nämd 1 66 7 -7 1 .  
Johan Eriksson Ampfert, bruchschnidare, åtalades år 1 6 73 

af professor Tillandz för den ,,otidighet som han dagligen öfvar, 
hälst uti de passioner, som fordrar en stor vetenskap" ;  han för
manas att hålla sig ,,inom sina gränser" och lofvar ,,med sådan 
cour alldeles upphöra, som bem:te dr Tillandz profession egentli
gen tillkommer" . 

Henrik Hasselqvist, student, förbjudes 1 67 3  af consist. acad. 
att låta bruka sig i sjukdomars kurerande. 

Om Johan Tanto, fältskär vid Björne borgs läns infanteri
regemente, uppgifver landsh. Bure i bref till regeringen år 1 703, 
att han a:flidit, efterlämnande hustru och många barn i små om
ständigheter. Enkan var turkinna, som på något sätt anländt 
till Sverige, upptagits bland drottning Ulrikas hoffolk och låtit 
kristna sig med namnet Ulrika Beata. Bure föreslår åt henne 
ett oindelt hemman i Raumo kyrkogäld, ,,hvarmedelst förmodligen 
andra slike kunde animeras sig den kristna läran antaga" ;  hvil
ket bifölls. 

Petter Stache förekom ännu 1 7 1 8 .  
Petter W asz var död 1 7 1 0 ;  enkan hette Katarina Anckarschiöld. 

77 
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Johan Deinert stod 1 700 under akademins försvar ; t 1 70 1 ,  
efterlämnande hustrun Brita Myra. 

Lars _Thor,wöst r_este 1 700 _ut_ i kriget, ägde gård i �taden . .  
Fältskärsgesällen Anders Larsson nämd 1 6 70, Kasper Weis 

1 6�5-97, Bertel Sifwert (Sievers) 1 6 98 - 1 700, Hans Schilt 1 700. 
S. 2 7 1  r. 1 3  står 1 7 1 8, läs 1 7 1 3. Omdömet om Relau 

förhastadt. 
S. 2 7 3  r. 2 står inan , läs innan. 
S. �83,  andra stycket. De omnämda sammanträdena på 

kämnärskammaren få väl dock anses såsom möten af kämnärs
rätten, hvilken torde existerat redan år 1 6 18.  

S. 286 r.  1 .  Uppgiften om Bures åtgärd korrigeras därhän, 
att sedan Saehls hos K. M:t besvärat sig öfver bormästares och 
råds resolution af den 9 jan. 1 70 1 ,  hvarmedelst presidiet förklarades 
ambulatoriskt, uttalade sig Bure uti honom affordradt utlåtande 
för att uppdraget måtte blifva stadigt. 

S. 288. Efter Jonas Ekerooth tillägges J ac. Munselius, 
hvilken blef notarie i kämnärsrätten 1 686. Ang. notarierne se 
vidare band II: 4 7 5 .  

S.  3 1 1  r .  2 9  står tullsrätten, läs tullrätten. 
S. 340 r. 2 5  står år, läs åren. 
S. 346 r. 38-39.  Ablunas torde vara af ryskt ursprung, 

Candaya == Kanta.ja. 
S. 34 7 r. 9 står namn, menas släktnamn. 
S. 35 1 r. 1 4- 1 5.  Från år 1 606 har bevarats en "Åbo 

stads mantal på personerne, som äro komne till deras 60 och 1 6  
år [och] skulle hvar person en öre uti hva.r månad o m  året ut
göra". Enligt denna längd (Finl. statsarkiv n:o 1 683), till
kommen med anledning af städernas på 1 604 års riksdag bevil
jade månadskontribution, utgjorde antalet skattskyldige : 

Kyrkokv. Mätll.j . Klöst. Aning. Summa 

Mantal (d. v. s. borgare 1. hushålls-
föreståndare) . 80 32 64 81 257 

Deras hustrur o. legofolk 149 57 1 1 2  150 468 

Husmän 17 11  17 33 78 

Deras hustrur, huskonor o. legofolk 23 16 23 41 103 

Fattige och arme . 6 20 12 23 61 
Deras hustrur o. legofolk 6 20 11  21  58 

Landbönder (Pisu o. Sotalax) . 12  
Summa 181 156 239 349 1,087 
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Efter huru stränga grundsatser denna längd blifvit uppgjord, 
känner man icke, men synbarligt är att ett antal mindre bemed
lade personer och löst folk därur uteslutits. I en till densamma 
sig anslutande ransakningslängd upptages ett hundratal personer, 
hvilka under en del månader af året icke deltagit i skatten, 
emedan de rymt från staden, blifvit därifrån förjagade eller ut
skrifna till knektar m. m .  

S .  352 .  Måhända grundar sig antagandet att Åbo stad år 
l 609 ägt c. 4,000 innevånare på en altför hög beräkning af 
hjonelagens storlek. Nedsättes medeltalet för hjonelagen till 4, 
komma vi till något öfver 3,000 personer. 

S. 356 .  Anslås de mantalsskrifne till 50 % af befolknin
gen - hvilket tal väl är sannolikare än 45 ¾ och måhända 
kan underkastas en ytterligare förhöjning - skulle Åbo stads 
folknumerär under 1 640-talet belöpt sig till c. 4,900, på 1 650-
talet till 5 ,400, på 1 660-talet till c. 6 ,400, på 1 6 70-talet till 
5: 700, på 1 680-talet till 5 ,500 och på 1 690-talet till 5 ,600 -
eller under 1 600-talets senare hälft i allmänhet till c. 5 ,000-
6,000 personer, hvartill under läseterminerna få läggas några 
hundra studenter och djäknar. 

S. 358-360. Till kompletterande af mortalitetsuppgifterna 
under 1 600-talet må enl . Hausens beräkningar i Utdrag ur Åbo 
domkyrkas räkenskaper följande uppgifter tillfogas : 1 6 3 1  - 1 25, 
1 632 - 1 23, 1 636  - 1 1 6,  1 655 - 2 60, 1 656  - 1 76 ,  1 657  
- 2 1 6, 1 658 - 1 40, 1 659 - 129 ,  1 660 - 1 22 ,  1 66 1  -
1 55, 1 662 - 1 90, 1 663  - 1 90, 1 664 - 1 52 ,  1 665  - 1 92,  
1 666 - 208, 1 66 7  - 352, 1 668 - 283, 1 669 - 284, 1 690 
-- 282, 1 69 1  (hela året) 450, 1 698 - 104 begrafne. Men ty
värr måste mot de af domkyrkoekonomen förda begrafningsläng
derna anmärkas, att de synbarligen icke blifvit alltid förda med 
fullkomlig noggrannhet. Jämför man med dessa begrafnings
längder de i finska församlingens ,,historiebok"  för åren 1 689-
1 693 ingående uppgifter öfver döde, finner man bland de senare 
åtskilliga personer, hvilka icke upptagas i de förra. Enl. sist
nä.mda källa utgjorde an talet döde i finska församlingen, som då 
ännu icke var officielt åtskild från den svenska, år 1 689 - 1 1 7, 
1 690 - 263, 1 69 1  - 447, 1 692 - 32 1 och 1 693 253. 
Antalet kristnade i samma församling utgjorde 1 689 - 1 65, 
1 6 90 - 180, 1 69 1  - 182,  1 692 - 146 och 1 693 - 1 3 1 .  

Angående de bland domkyrkoräkenskaperna ingäende upp
gifterna om brudevigningar bör framhållas 1 att de åtminstone för 
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en del år äro så oful lständiga, att de sakna så godt som alt 
värde såsom statistiskt material. Till belysning häraf må näm
na.,s . att . den . fi._nska_ församlingens _,,h_istoriebok" . upptager antalet _ 
vigslar år 1 689 till 34 (af hvilka 1 5  saknas i domk. räk.), år 
1 690 till 39 ,  år 1 69 1  till 68 (af dessa under maj-dec. 5 1 ,  me
dan domk. räk. ha för båda församl .  endast 35), år 1692 till 
59 (af hvilka endast 6 ingå i domk. räk. ,  som har inalles 1 4  
par) samt 1 69'3 till 72  (af hvilka 1 7  nämnas bland de i domk. 
räk. ingående 25). 

S. 367 r. 3. Rättig- utgår. 
S. 367  r. 2 6  står alltid, skall vara : i regeln. 
S. 367 r. 30 står angifven, läs angifvet. 
S. 380. Tillägges : Riksdagen i Örebro. Stadens sigill un

der beslutet. 
S. 382 r. 1 3  o. 36.  Petter och Herman Thorwöst voro 

köpmän. 
S. 382 r. 24. Nic. Lietzen var medlem af sekreta utskottet. 
S. 392 r. 28-30. Ang. akademistatens friheter från man

tals- och bakugnspenningar se band II: 2 73  och 526 .  
S .  393 r. 18- 20. År 1 707 uppgafs att borgerskapet tid1-

gare hållit vakt för stadsboskapen för att skydda den mot ,,odjur" ,  
men att plägseden redan länge sedan upphört ; när dess förnyande 
föreslås af magistraten , motsäges densamma af borgerskapet, som 
däri ser ett nytt " servitut" . 

S. 394. Ang. staketets underhåll se närmare borgerskapets 
besvär til l K. M:t 1 704 bl. Åbo stads acta. Jmfr. band II: 481 -482.  

S. 395 r. 4 står konungen, läs kommunen. 
S.  395 r .  28  står 1 659, läs 1 657 .  
S. 396 r .  1 .  Efter folk har citationstecknet bortfallit. 
S. 40 1 r. 1 2 . ,, s. m. ,, ,, " 
S. 402 r. 26.  Åfven 6 edsvurne borgare ansågos senare 

tillräckliga. 
S. 405. På riksdagen 1 6  7 8 bestämdes Åbo stads krigs

hjälp till 3,500 dal. s. m. - Vid 1 680 års riksdag faststäldes 
stadens bevillning tili följande : första bevillningen 3 ,500, förhöj
ningen 2,640, skeppshjälp 1 ,680, bröllopshjälp 420 dal. s. m. 

S. 41 6 r. 33 står politiskt, läs politisk. 
S. 420 r. 2 nedifrån står passiv, skall vara aktiv och passiv. 
S. 42 7 r. 1 6  står 1 678, skall vara 1 578.  
S .  430 r. 5 nedifrån . Med ,,salte limoner" menas väl ,,syl

tade limoner" ( citroner). 
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S. 460 r. 7-1 0. Kongl . fullm. för Bogge af 9 apr. 1 629 
finnes trykt i Åbo Tidningar 1 794 n:o 22 .  

S .  468 r. 6 .  Erik Andersson utgår. 
S. 468 r. 3 nedifrån. Jakob Wolle t 1 653.  
S .  470 r .  20. Namnet Abraham utgår. 
S. 477 r. 8 nedifrån står husbehofsbränningen, läs husbe

hofsbryggningen. 
S. 486 r. 10 står seder, läs heder. 
S. 499. Åtm. i början af 1 700-talet, men synbarligen re

dan tidigare, var det sed att publicera marknadsfreden på svenska 
och finska. 

S. 5 1 1  r. 1 2  står äldenärer, läs gäldenärer. 
S. 524 r. 1 står bytet, läs byte. 
S. 527  r. 29 .  För (efter icke) utgår. 
S. 528 r. 3 sta utgår. 
S. 528 r. 1 5  står örbud, läs förbud. 
S. 529 r. 1 8  står förplikas, läs förpliktas. 
S. 568 r. 1 3  nedifrån står mästare; skall vara mästares. 
S. 570 noten . Ett linväfvareämbete nämnes i Viborg år 

1 647, i Helsingfors år 1 682. 
S. 575, andra stycket. Om inredandet af en särskild sam-

lingslokal för ämbetena i början af 1 700-talet se band II: 480. 
S. 579 r. 4 står nästa kapitel, skall vara ett följande k. 
S. 585 r. 23 ,, bröderskap, ,, ,, broderskap. 
S. 585 r. 2 6  ,, En, ,, ,, Ett. 
S. 586 r. 4 ,, upphöjele, ,, ,, upphöjelse. 
S. 590. Generalgillets statuter trykta i Lindholms Bidrag 

t. kännedom af Finlands ekonomiska tillstånd 1634-1 654, bi
hang IV. 

S. 595.  År 1 654 voro Mårten Döpner (Bakare) och Falentin 
Schwerin (Fallentin Swerin) åldermän i generalgillet samt Zacharias 
Witte (Guldsmed) bisittare. Jochim Neiman var konterfäjare. 

S. 596. Jöran Kijhn (Kyhn) var bisittare ännu 1 65 1 .  
S. 604. Herman och Philpus Guldsmeder samt Hans Hosen

winckell nämnas i mantalslängd 1 606 ; år 1633  nämnes Petter 
Merthens Goldsmitt in Åbo, 1 636 Johan Hollsten och Klas 
Höfwitz. - Hans Meyer torde väl blifvit ålderman efter Axel 
Boye (Boga) ; Michel Roth afled 1 702, Gustaf Hagner 1 7 1 2 . 

S. 608 r. 3 nedifrån står stadfäst, skall vara stadfästs. 
S. 6 1 2 . Lorenz Timme t 1 702 ; Anders Steen utnämd till 

ålderman 1 703, t 1 706 ; Hans Knabe bisittare 1 703, lefde i 
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Stockholm ännu 1 723 ; bisittaren Petter Westman nämd ännu 
1 704 ; Thomas Melleubergh t 1 707. Jmfr. band Il: 497 -- 498. 

. . S. 6 1 7  . .  Mårten . Notrer nämnes . ålderman 1 647.  
S. 628. Pistolsmeder : 1 684 antogs af magistraten Nils Olofs

son ; Jöran Bäfwert t 1 7 1 2. 
S. 629 .  I 1 606 års mantalslängd nämnes en husman Bengt 

Segersmed. 
S. 630. Kopparslagare : M:r Henrik Leef Kopparslagare 

nämd 1606, Lars Nyman ännu 1 701-1 709. 
S. 63 1 .  En Johan Natte1makare uppmanas 1 636 att ställa 

sig under smedsämbetet ; en lavette-smed Johan Ersson nämd 
1 709. 

S. 636. Ålderman Hans Bock t 1 704, Zachris Jung ålder
man 1 705 - 1 7 23 ; Jakob Henriksson Nummis utn. till bisittare 
1 694, Niclis Garberg (Gardberg) 1 7 1 1 . Jmfr. band Il: 498. 

S. 642--643. Abraham Myra nämnes ålderman redan 1 679, 
t 1 684 ; Henrik Leino t 1 703 ; Johan Hacht (Hächt) nämd ål
derman åtm. 1 704- 1 7 10. - Blasius Stolmakare nämd ännu 
1 660. Jmfr. band II: 498. 

S. 644. Å:r 1 702 reparerade en Abraham Tectolijn orgel
värket. 

S. 646. Biril Svarfvare (Hjelt) t 1 702, Nils Hjelt t 1 73 1 .  
- År 1 6 3 6  uppdrog magistraten åt e n  Kort TunnbinclarB att · 
förfärdiga alla måltunnor i staden, på hvilka märke skulle brän
nas på kämnärskammaren. - År 1 688 nämnes en blockmakare 
Daniel Bruhn. - Ett timmermansgille nämnes år 1 70 1 , timber
karleåldermannen Anders Johansson 1 70 1 - 1 7 1 1 . 

S. 648--ö49. Åke Totts marmormausole var utförd af kongl. 
bildhuggaren Peter Schultz. 

S. 650-6 5 1 .  Främst med ledning af J. R. Aspelins upp
satser "Några konstnärsminnen" i Finskt Museum må följande 
rättelser och tillägg meddelas : 

Konterfäjaren J ochim Lang har enl. Aspelin förväxlats med 
J ochim N eiman och J ochim Kröger. Lang vistades på Åland, där 
han utförde målningar i kyrkorna, men icke i Åbo. J ochim Con
terfejare, med tillnamnet Neiman , anträffas första gången 1 632 ,  
var 1 661  ålderman i generalgillet, utförde de arbeten: som till
skrifvits Lang (förutom Sunds kyrkas prydande), var död 1 6 73. 
Aspelins antagande att han var inhemsk man, motsäges af namnet. 

Jöran Kuhn utgår. Identisk med snickaren Jöran Kijhn 
(se s. 642-643). 
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Jöran Gentelman vistades i Åbo redan 165 7 ; kallas dels 
Jöran Conterfejare dels J. Målare. 

Abraham Myra var elev af J ochim N eiman ; t ströfvade på 
1670-talet i Osterbotten , där han gifte sig, återvände och blef 
före 1 679  "ålderman öfver konterfäjare och målare samt glasare
och snickarehandtvärken, som här i Åbo under ett ämbete lagde 
äro" .  Med anledning af sina förtjänster såsom ålderman och 
underofficer vid borgargardet godtgjorde magistraten år 1 6 79 
hans förluster vid föreg. års brand med frihet för årets kontri
bution och taxa samt 4 års frihet för öfrig borw�rlig tunga, folk
och bakugnspenningar undantagna. 

Didrik Mölrum (Möllerum) var född 1 642, anlände år 1 684 
till Åbo med hustru och åtm. 3 barn samt köpte gård vid Drott
ninggatan, utförde under åren 1 685 -87  särskilda målnings- och 
förgyllningsarbeten i domkyrkan, erhöll i uppdrag att måla den 
nya predikstolen, men fick vika för Ulich, reste åren 1 688-89 
i Österbotten,  återkom 1 689, men bortflyttade följ. år, måhända till 
Umeå, besökte sedermera Åbo ett par gånger ; lefde ännu 1 702. 

Anders Ulich, tysk, t 1 701 . Utförde måhända den af Jo
chim Wittfooths arf:r skänkta, altartaflan ;  taflan Kristus i Getse
mane förekom i Gezeliusska grafkoret. Jmfr. s. 94-95. 

Jochim Kröger kallar sig stadens barn, nedsatte sig år l ö77 
i staden och erhöll 3 års skattefrihet, ströfvade åren 1 683-86 
på konstresor i landsbygden. 

Anders Mick utgår (= And. Ulich) . 
Lars Myra kallas en gång konterfäjaregesäll, men eljest 

målare, t 1 7 1 2 . 
Christian Tuhn, mon sieur, konterfäjare, nämnes 1 701 ,  då 

han anströk "skifvorua" och knopparna uppe i tornet. 
Johan Oppenort, målare, utnämdes 1 708 till ritmästare vid 

akademin. 
En Matts Beläthuggares enka nämnes i mantalslängden för 

1 694. 
S. 654. Krnkomakare : Erik Rudolph nämd ännu 1 706, 

hans söner Johan och Olof (namnet utelämnadt) ännu 1 709. 
Fessel kallas äfven Wessel. 

S. 658. Linväfvareålderman mäster Anders t 1690 ; Tho
mas Sigfridsson nämnes ålderman 1 6 91-1 707,  måh. ännu 1 7 10 ; 
linv. ålderman Bongs enka nämd 1 705. Jmfr. band II: 498. 

S. 659.  År 1 6 78 anhöll öfverskäraren och silkesfärgaren 
Philip von Mynie från Stockholm att blifva antagen under aka-
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demins försvar. Thor-Myhlen vann burskap 1 707 och nämnes 
ännu 1 7 1 2. Staffan Meunier t 1 7 1 2  . 

. S,nörlI;la�aren Kl�n� vann b�1rskap 1 709 ; ,n�mnes �nnu ) 71 ? ;  
Henrik Ståhl hade "resignerat" sitt handtvärk 1 707.  

S.  660. Mathias Rauch ålderman ännu 1 705, måhända till 
1 7 1 1 . Jmfr. band II: 498. 

S. 6 6 1  r. 5 står traktat, läs traktater. 
S. 662. Körsnären Johan Schröder blef ålderman 1 7 1 1 ,  

Staffan Boman nämnes 1 707 - 1 722 ,  en Mårten Rauch t 1 7 1 2 . 
S. 663. Sämiskmakaren Paul Voigt nämnes ännu 1 704, 

var död 1 706. 
S. 664. Garfvaren Ståhl nämd ännu 1 706. - Karduans

makaren Jochim Bäck (Bock) tillåtes 1 636  att slå sig ned i 
staden. Jakob Kardevansmakare kallas Båk. 

S. 6 65 r. 1 2  står kappar, läs kannor. - I 1 606 års man
talslängd nämnas tre personer med namnet Beltare. - I noten 
står juni, läs januari . 

S. 666.  Handskmakaren Hogfelt nämnes ännu 1 704 ;  Lo
renz Mattsson Bosse anlände 1 705, aflade burskapsed 1 707, t 
1 723 ; Petter Brummer hette synbar!. Brunner . 

. S. 667 .  Hattmakaren Lorenz Köhl (Kiöhl) lefde ännu 1 7 23, då 
han kallas "ålderman ";  Gabr. Hollsten uämd ännu 1 704. - Pe
rukmakaren Rabe (Rave) anlände 1 694 från Stockholm för att 
förestå Renauds enkas värkstad, men etablerade egen affär. Om 
Bilou uppgifves att han anlände till staden 1 702 från Stockholm. 

S. 668. Suni Klockgjutare nämd 1606. 
S. 669 r. 12  står kyrkogjutarens, läs klockgjuta.rens. 
S. 6 72-673 .  1 7 1 0- 1 7 1 3  nämnes Ternants styfson, klock

gjutaregesällen Adolf l\fick. Kanngjutaren Erland Ståhlfoot nämd 
ännu i 701 , död 1 702 ; Bengt Stålström vann burskap 1 700, 
nämd ännu 1 7 1 3. - En gördelmakare nämnes 1 69 1 . - Knapp
makaren Romeyer t 1 70 1 ; Brunberg n .  1 709 - 1 7 12. - År 1 650 
publicerades pä rådstugan K. M:ts privilegium för mässingeknapp
nålsmakaren Jakob Petersson von Bremen och hans kompanjoner 
på 1 2  års skattefrihet och frihet från exporttull. R. P. 2 sept. 
1 650. 

S. 67 4 r. 18. Ellertz t 1670. 
S. 6 7 5 .  Bokbindare. Reiman kallas äfven Kristian Gott

frid. Lorentz Höjer erhöll af magistraten och de älsw frihet 
från kontributionerna mot att han in band rättens handlingar ; 
a:flade burskapsed 1 707. 
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S. 682. Förutom redan nämda bokförare nämnas i eons. 
acad. prot. följande : 

1 666 och 1 668 talas om Nicolai Pauschartii (Pauskarts) 
betjänte, 'robias Laber och Caleb, hvilka begärde att få införa 
böcker licentfritt ; 1 6 72 om bokföraren Christian Gerts tjänare ; 
år 1 6 93 antogs en tysk bokförare Wijde Meyer, åt hvilken eons. 
acad. utlofvar "gamla skolan" till boklåda ; 1 6 95 omtalas en bok
gesäll med sin låda. 

Andra bandet. 

S. 1 2  not 2. Alexander Kepplerus var domk. notarie ännu 
efter stora ofreden (sannol. till 1 7 3 1 ) .  

S. 2 1  r. 9 står väl, läs val. 
S.  32 r. 1 7  står synnerlig, läs synnerligt. 
S. 40 r. 8 - 1 1 . Uppgifterna om antalet kapellaner åren 

1700 - 1 7 1 3  beroende på misstag ; de finska ka pellanerna voro 
som förut tre, i svenska församlingen förekom endast en kapel
lan, som biträddes af coadjutorer. Jmfr. vidare band II: 500 
-501 .  

S. 42. Rubriken skall vara Prästerskapet. 
S. 49 andra stycket. Angående påskpengarna uppgaf bor

gerskapet år 1 70 1 ,  att de plägat erläggas efter råd och lägenhet. 
S. 56 .  Enevald Svenonius var riksdagsman 1 664. 
S. 59. Måhända fär till kapellaner 1. coadjutorer hänföras 

en herr Jakob Möttir, som nämnes 1 638. 
S. 60. Georgius Hornigk närvar vid riksdagen 1 660. 
S. 6 1 . Gabriel Arctopolitanus " ,, ,, 1 659-60. 
S. 62. Andr. Ha.sselqvist ,, " ,, 1 680. 
S. 64 r. 1 8. Namnet bör väl vara Carpelius ; identisk med 

kollegan Johannes Carpelius s. 2 10. - Ang. prästerskapet åren 
1 7 10-- 1 7 1 3  se vidare band II: 

S. 80. Mathias Elgh var kyrkovärd efter stora ofreden, 
intill 1 7 30. 

S. 94 - 95. Frihet för begrafningsafgifter medgafs jämväl 
skollärare och deras familjer enl. k. resol. 1 4  maj 1 697 .  

S. 97-98. Ang. den håfgång, som ombesörjdes af med
lemmar af borgerskapet, bör rättelsevis tilläggas, att den företogs 
på högtidsdagar samt afsåg bidrag till stadens fattigvård, främst 
till hospitalets underhåll. 

78 
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S. 104 noten. Måhända får den tolkning dock icke anses 
otrolig, att finsk ottesång begynte kl. 5 och högmässa kl. 6, 
�vensk . o�tesåpg �l. . 8 . och . högmässa kL 9 f. m. 

S. 1 1 6 tredje stycket. Med anledning af den stora kome
ten , som föregående höst synts under Stora björnen, samt andra 
naturförteelser påbjöd domkapitlet i Åbo år 1 608 att böndagar 
skulle hållas under årets lopp, i städerna onsdagar och fredagar, 
på landsbygden om fredagen, för att afvärja Guds vrede och 
hvarjehanda olyckor. Finlands minnesv. män Il: 38. - Om ju
belfesten 1 693 se Åbo Tidn. 1 79 3  n:o 40. 

S. 1 1 7 .  År 1 645 nppgifves, att bönestund hölls torsdags
morgon kl. 7 .  

S .  1 22. Kapitlets ordningsnummer är VIII. 
S. 1 20-12 1 .  Mer än vanligt lifl.ig åkning synes ha före

kommit under julhälgen, enär magistraten år 1 70 1  fann sig för
anlåten att låta från trycket utgå och på offentliga ställen 
uppslå ett förbud mot öfverdådigt körande till och från kyr
kan under juldagarna. Förbudet upprepades senare. R. P. 30 
dec. 1 707.  

S. 1 28. År 1 707 klagade borgerskapet öfver att. ekonomen 
försålt åt studenter af vissa nationer de bästa bänkerummen vid 
lilla gången gentemot predikstolen, hvaraf följt att andra studen
ter, som blifvit utan platser, plägade intränga i borgerskapets 
bänkar. Vid samma tid åberopas en förordning från år 1 662 af 
landsh. v. d. Linde, som stadgade, att ansökan om bänkrum 
skulle göras hos kyrkoherden och ordhafvande borgmästaren samt 
att bänksedlarna skulle underskrifvas af ekon.omen och stads
sekreteraren. 

S. 1 68. Angående den ordning, som iakttogs i skolan på 
1 640-talet, må den förmodan uttalas, att förutom S. 0. 1 5  7 1  
och 1 6 1 1 äfven något af de förslag kunnat komma till anvand
ning, som föregingo S. 0. 1 649. 

S. 1 73.  År 1 708 medgaf magistraten och de älste åt skol
rektor Ross en årshyra stor 26 dal. k. m., som utanordnades 
ännu 1 7 1 1 . 

S. 1 83 .  År 1 69 3  erbjöds studenterne undervisning i tyska 
af en tysk student Conrad Franck. - År 1 705 biföllo stadens 
älste till en tysk student Johan Fabers ansökan att få slå sig 
ned i staden för att informera i tyska och latin äfvensom i räk
ning och skrifning. 

S. 203 r. 9, Michael J acobi kallas Kolloinen. 
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S. 2 1 9  r. 3 .  År 1 708 klaga tvänne djäknar inför råd
stugurätten öfver att en enka, hos hvilken de bodde, tagit från 
dem som säkerhet för hyran ¼ tunna malt och 3 lisp. mjöl. 

S. 223 .  I början af  1 7 :de seklet uppgafs om de djäknar, som 
viatiserade i Österbotten, att de fordrade af allmogen en ordi
narie gärd, som de själfva bestämde, näml. af hvar bonde ¼ 
tunna spannmål, 1 kaka bröd, ½ mark penningar, 2 ljus, ett 
stycke kött och ett kalf- eller fårskinn. I bref af år 1 601 fast
stälde hertig Carl storleken af djäknarnes viaticum samt före
skref, att de djäknar, som fordrade mera, skulle så straffas, "att 
andre skola se därvid, att dem icke är lofligt utkräfva af all
mogen det de icke äro vane att utgöra" . Waaranen, Finlands 
tillstånd i början af 1 7 :de seklet s. 1 1  - 12.  

S. 2 38. Vidare notiser om finska studenter i utlandet samt 
i Upsala och Dorpat meddelas af K. Grotenfelt i Rist. Arkisto 
XVII (1 902)  samt Suomi, serie IV, del I ( 1 903). 

S. 242 r. 2. Ordet "begås" utgår. 
S. 248. Uppgiften att samtliga auditorier saknade eldstad 

måste väl betviflas. 
S. 266 r. 8 nedifrån står jämligt, läs jämlikt. 
S. 270. År 1 708 upplyste consist. academicum i bref till 

magistraten, att enl. k. privilegier af 1 625 skolebetjänte hörde 
under akademins jurisdiktion. 

S. 3 1 1  r. 6 nedifrån står recipienten , läs recipienden. 
S. 340 not 1. Se härom vidare Åbo rådstugurätts proto-

koll april -maj 1 704. 
S. 377  r. 10 nedifrån står Brunsberger, läs Braunsberger. 
S. 496 r. 7 står Läger, läs Lägel. 
S. 545 r. 7 står gårsägare läs gårdsägare. 
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Personregister. 
(Band I-Il). 

A. 
Abbor, Thomas, boktryckare, Il: 498. 
Abraham, kursor, I: 1 17. Il: 250. 
Abraham Andersson, borgare, I: 345. 
.lbralrnm Remsnidare, I: 665. 
Aehrelius, Daniel, professor, I: 308. II: 287, 288, 297, 298, 453. 
. -lehrelius, Erik, professor, I: 57, 264, 683. II: 120, 289. 
Adamus, tysk preceptor och predikant, 

II: 42. 
Adlerereutz, räntmästare, II: 588. 

AeimehPus, Xieolaus, t. f. lektor, i-en. kyrkoherde, II: 207. 
.Aegidius Urmakare, I: 629. 
Aenc.>as Silvius (Pius Il), päfve, författare, II: 1 1 0. 
Aeschillus, doktor, II: 244, 24n. 
Ac.>schillus ,Jobannis, hörare, II: 203. 
.Aesopus, grekisk skald, II: 147, 150, 186, 416. 
.Agrelin, Simo11, köpman, I: 69, 476. 
Agrelius, förf., I: 433. 
AgreJius, Sveno, med. stud., II: 603. 
Agrieola, Christhmus, se Christiamu; Si-monis. 
Agrippa, Cornelius, platoniker, II: 347. 
Alander Christier11, professor, II: 3CO, 390. 
Alanus, Abrahamus, lektor, sen. professor 

o. kyrkoherde, Il: 207, 298, 544, 553, 584 -586. 
Ala11ns, {1arl, advokat, Il: 4 10. 
Alanus, l1htistophorus, vicelektor, sen. kyrkoherde, II: 207. 
Alanns, elaudius thristophori, domkyrkosyssloman, sen. kyrkoherde, I: 56, 58, 69.' 

II: 77 ,  79. 
Alanus, G·eorgius,�lektor, sen. professor o . kyrkoherde, I: 59, 104, 1 1 6. Il: 6, 2 1 ,  23, 42, 44, 48, 56, 126, 1 54, 157--1 59, 1 66, 204, 215, 288, 302,�4, 353, 448. 
Alanus, Samuel, dom.kyrkosyssloman, sen. kyrkoherde, II: 79, 80. 
Albert, MMiel, urmakare, I: 114, 629, 630 . Il: 598. 
Alexander A11dersso11, krigsfiskal, I: 124. 
.llftanus, Erieus, lektor, sen. kyrkoherde, II: 1 45, 202 . 
. \.Jlewall, Göran, krämare, I: 65 1 .  
Alstadius, se Miehacl Caspari (Alstadius) . 
Alshin, Lars, professor, I l: 587 . 
Ambrosius, guldsmed, I: 604. 
Ambrosius Pistolmakare, I: 628. 
Ampfert, Johan, medicus, I: 268. Il: 603. 
Anebarsehföld, Katari11a, se W asz, Katarina. 
Anders Andersson, hm�gerädsmästare, I: 454. 
Anders Andersson, kärnnär, I: 282. 
Anders Andersson, pistolsmed, I: 628. 
Anders Eliasson, stadsvaktm.ästare, I: 238. 
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Anders Huldsmed, I:  604. 
Anders Gustafsson, stadsfiskal, I: 217. II: 

601 . 
lnde1;s Henriksson, filderrrian, I: 658. Il: 609. 
Anders lngevaldsson, stadsvaktmästare, 

I: 238. 

. luders Johansson, filderman, Il: 498, 608. 
Anders Kardevansmakare, I: 664. 
Anders Klockgjutare, I: 669 . 
. Anders Knutsson, I: 104. 

.Anders Larsson, fältskärsgeAäll, II: 604. 
Anders Larsson, regementsslrrifvare, I: 104. 
Anders Larsson, räntmästare, Il: 600. 
Anders Mattsson, rädman, I: 206. II: 601 .  
Anders Michelsson, kämnär, I :  282. 

Anders Nilsson, slottsfogde, I: 161 .  
.\nders Sigfridsson, skarprättare, I: 318. 
Anders Sigfridssou, stadsskrifvare, I :  212, 

213. II: 601 . 
Anders on, Anders, asseAsor, I: 107. 
Andreas Mat.hiae, kapellan, sen. kyrkoherde, 

II: 59. 
Anthonius, Johannes, författare, II: 4i6. 
Antonius, Barberare, I: 266. 
Anttila, Jakob, skomakare, I: 612. 
A1>elgren, Johan, assesl'lor, I: 68. 

A1,raxin, Feodor, grefve, gPneralamiral, 
Il: 554-556, 589. 

Arckenholt, Hans, körsnär, I: 58, 662. 
Arckenholt, Jöran, körsnär, I: 660. 

A1·ctopolita11us, Gabriel, kapellan, Ren. kyr-

koherde, II: 53, 61 , 61 1 .  
Arctopolitanu , Gregorius, rektor, II: �15. 

Arctopolitanu , Gregolius, slottspredikant, 
II: 501 .  

Areniu , Petrus, kollega, sen. kapellan, 
II: 208. 

Aristoteles, II: 1 10, 279, 291 ,  298. 
Arnold, mystiker, II: 341 . 
Arp, Märteu, köpman, I: 57, 69, 185, 240, 

345, 452, 475. II: 126. 

Aschelinus, Andreas, kollega, 8en. kapellan, 
II: 210. 

Aufua, Hans, I: 1 1 1 .  
.\utwastei1, Frans, köpinai1 , .i:: 4·68: 

.lugustin, Ernst, körsnär, I: 662. 
Axel Amlersson, juftm.akare, I: 665 . 
Axel Bereudtssou, klensmed, I: 627. 

B 
Baeehovius, Reinb., tysk jurist, II: 417. 
Bachster, Hans, köpman, I: 476. II: 448. 

Bacl1ster, Henrik, köpman, I: 57. 
Baehster, Jåkob, rådman, I: 198, 209, 476. 
Bachster, l\Iargaretha, se Brochia. 
Baehster, Thomas, köpman, I: 476 . 
Backman, Henrik, klensmed, I: ö�7. 
Bader, Michel, klockgjutare, I: 1 14, 671 .  
Bad er, Paul, II :  127. 
Balm, Adam, köpman, I: 476. 
Balck, Per, kvartermästarc, Il: 173. 
Balt, Micbel, belätsnidare, I: 648. 
Bandemaun, ,Jochum, ålderman , I: 34 1 ,  5 72, 

636. 
Baner, Per, I: 68. 
Bauge, ÅJl(lreas, archidiaconui:;, Hen. kyr-

koherde, II: 40, 64, i'>Ol , 587. 
Bnuieke, ,lochim, krulromakare, I: 654. 
Barbar, Johan, pukslagare, Il :  403. 
Bargen, llenrik, bryggare, ålderman, I: 596. 
Bars, Detlet, skräddare, I :  636. 
Barthollus, organist, II: 82. 
Barttel, lngelbrekt, koppar lagare, I: 595, 

617 ,  630. 
Becker, August Jobau, bokförare, I: 682. 
Beekius, Olaus, borgmästare, I: 170, 1 '78, 

184-186, 204, 215, 232, 383- 388. II: 131 ,  
362, 363. 

Beckman, Johan, stadssekreterare, rådman, 
II: 472, 583, 584. 
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JJelckou (Belkow), Filip, I: 1 1 1 , 124. 
Belckou, Greger, köpman, Il: 415. 
Belkow, se Belckou. 
Belle, Cbristfo.n, sympathie doktor, Il: 488, 

489. 
Beltare, II: 610. 
Benedi<'tus Mathire, hospitalsföre. tändare, 

predikant, I: 250. Il: 602. 
Bengt, korpräst, Il: 57. 
Bengt, sämskmakare, I: 663. 
Be11gt Bö1ilsson, klensmed, I: 618. 
Bengt Jönsson, köpman, I: 383. 
Bengt Klensmed, I: 627, 630. 
Bengt Segersmed, urmakare, husman, Il: 

608. 
Berch, C. R., numismatiker, I: 21 ,  43. 
Berendes, Johan, vicepresident, I: 67, 68. 
Berent Riggertsson, se Bern<lt Rigerdtsson. 
Berg, Frans Henrik, handlande, Il: 568. 
Bergen (Beri:h), Henrik, knifsmed, I: 463, 

6�7. 
Bergerus, Georg, (Jören Borgerus), extra 

predikant, kapellan, II: 40, 61 .  
Bergh, Henrik, se Bergen, Henrik. 
Bergh, KJw;, värdsfäjare, I: 618, 628. 
Bergh, Simon, borgare, I: 284, 454. 
Bergius, ,Johanne , lektor, II: 207. 
Bergius, Petrus, professor, Il: 193, 35 1 ,  

35�. 375, 878, 454. 
Bergman, Jonas, skrä<ldare, I: 637. 
Bergman, Klas, klemimed, I: 618. 
Bergman, Magnus, landtmätare, I: 17 ,  18, 

58, 63, 68, 8'2, 224. Il: 482. 
Bemdt Hlasmästare, ålderman i general

gillet, I: 595, 642. 
Uer11dt (Berent) Rigerdtsso11 (Riggerts

son), borgmä tare, I :  105, 173, 184-186, 
199, 204, 382, 383, 387, .J > I . I l: H3. 

Bemer, Ni('olaus, kollega, f-en. kapellan , 
Il :  576. 

Uertil, grytgjutare, I: 631 .  

Bertil, klockgjutare, I: 668. 
Bertil, sadelmakare, I: 665. 
Bertil, sämskmakare, I: 663. 
Bertil Bardskärare, I: 266. 
Bertil Eiiksson, räd.man, I: �05. 
Bertil Hansson, sadelmakare, I: 665. 
Bertil Jakobsson, lärftsblekare, I: 658. 
Bertil Jörausson, rädman, I: 58, 208, 28�. 
Bertil Månsson, rädman, Il: 601. 
Bt•rtil .M.ånsson, stadsfogde, Il: 601. 
Bertil Mårtensson, borgmästare, I: 181 , 

197, 202, �81 .  II: 600, 601 .  
Betge, Olof, konstmålare, I :  651. 
Beurle, Johan Ulrik, beläthuggare, I: 89, 

98, 648-650. 
Beurreus, Thomas, ståthållare, I: 157. 
Bever, se Bäfwert. 
Beyer, Lorenz (Lars), k:nifsmed, I: 618, 

637. 
Billsteeu (Bilisten), C11l'l, tullarrendator, 

I: 60, 108, 503. Il: 93. 
Bilisten, se Billsteen. 
Bilmark, Johan, profeE or, I: 81 , 94, 96-

99, 1 15, 1 17. 
Bilou, Kiistofer, I: 667. Il: 610. 
Biorckegren, kamrer, I: 104. 
Biril Svarfvare, I: f:>45. Il: 608. 
Birkman, Daniel, predikant, I: 254, 25f>. 

Il: 47. 
Bitz, Konrad, biskop, I: 99, 108. 
Biugg (Bjugg), Sylve. ter, bprgmätitare, 

I: 1 70, 205. Il: 600. 
Biörbeck, J akob, skräddare, I: 037. 
Biörk, Jakob, guldsmed, I: 604. 
Biörman, M.i('hel, guldsmed, I: 604, 64U. 
Bjelke, Nils, riksråd, gubernator, I: 22, 

104, 146, 150-lf>3, 157, 179, 181, 306, 
308, 389, 632. Il: 90, 226. 

Bjelke, Sigrid, fru, I: 57. 
Bjelke, Sten, riksskattmä. tare, I: 89. 
B,iugg, se Biugg. 

79 
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U.jör<'kmau, Anders, boktryckare, I I: 498. 
Björklund, Isak, .adjunkt, II: 587. 
Björkman, Mikael, I: 69. 
Blaek, . Håns� klen: mrd, . I: 627. 
Blanck, II: 564. 
Blau<'k, Henricns, lektor, II: 207. 
Blanek, Henrik, köpman, I: 475. 
Blanck, Thomas, borgare, I: 186. 
Blasins Stolmakare, I: 643. II: 608. 
Blom, Simon, köpman, I: 69, 475. 
Blomberg, Johan, knifsmed, I: 627. 
Bock, Jochim, se Bäck, Jochim. 
Bock, ryttmäst.are, II: 100. 
Bock, Erik, stadsvaktmästare, I: 58, 238. II: 602. 
Bock, Hans, skräddareålderman, I: 636. Il: 498, 608. 
Bockmöller, Hans, köpman, I: 475. 
Bode, Jonas, byggmästare, I: 654. 
Boderu , Ambenrns, läkare, I: 268. I T: 60;l. 
Boethins, director cantus, Il: 84. 
Boga, se Boye, Axel. 
Bogg, se Bogge. 
Bogge (Bogg), Hans, rådman, generaluppsyningsman öfvei· hauclf•ln, I: 190, 207, 2 16, 381 , 460, 589, 690. II: 601 ,  007. 
Bohm, Peter, köpman, I: 454. 
Iloije, Ae Boye. 
Boisman, Henricu ·, rektor, II: 1 9G. 
Holm, tla.kob, kräddare, I: 036. 
Uoman, Staffan, körsnär, I: uH2. I l :  610. 
Bonaventura, läkare, II :  602. 
Bong, äldcrman, Il: 600. 
Borgare, Lars, räd.man, I: 1 76, 181 ,  1 98, 206, �81, 28'2, 381. II: 98. 
Borgerus, J i>ren, se Bergerus, Georg. 
Bosk I. Boske, Ae Busch. 
Bosse (PJlsse), Lorenz, han<lRkmakare, I: 666. II: 610. 
Bothe, J oh. Alb., perukmakare, I: 667. 

Botlmiensis, Eri<'us, se Fort.heliu , Ericus. 
Boye (Boga), Axel, guld med, ålderman , I: 595, 602, 604. II: 607. 
Boye, Erik, I: 9 ·-1 1 ,  ·20; 68, 13{.t 
Boye, ,Johan, guldsmed, I:  604. 
Boye, Johan, köpman, I: 58. 
Boye, Jöran, I: 9, 10, 136, 137. 
Bra(l präker, Pävel, tadsbarberare, II: 603. 
Brahe, Kristina, grefvinna, Åke Totts ge-mäl, I: 98, 107, 648. Il: 100. 
Brahe, Per, grefve, generalguvernör. I: 1 ,  2 ,  7 ,  9-11,  13-18, 2 1 ,  26, 31, 33, 46, 47, 52, 61 ,  62, 64, 66-68, 74, 123, 1 36, 149, 150, 153-155, 159, 182, 183, mo, 198, 222, 226, 232, 235, 237, 238, 256, 377, 442, 452, 461 ,  464, 480, 481, 494, 495, 498, 499, 611-513, 519, 520, 528, 590, 591 ,  593, 596, 621 ,  655, 656, 662, 663, 684. il: 15, 44, 48, 84, 157, 164, 165, 1 74, 196, 221 ,  228, 230, 234, 238, 239, 241 ,  243-247, 252-257, 261 ,  271 ,  278, 280, 285, 343-346, 350, 353 -356, 366, 381 ,  384-386, 390, 395, 404, 435, 460, 596, 600, 601 .  
Brandt, Segerdt, borgare, I :  455. 
Brandt, Tobias Elias, fältskär, Il: 488, 489, 503, 539, 540. 
Brask, Jakob, guld med, I: 004. 
Rraun, Lan., profes or, I: 27 1 .  Il: 28fJ. 
Braunseifen, Johannes t:abrlel \'011, ty�k . kolmästare, II: 183. 
Brede, Hans, kyrkobyggmiistare, I: 653. 
Bredenberg-h, Päwel, barberare, I: 26i. 
Urebm, Heorg Rudolph, , ekreterarc, II :  

!558. 
Bremmiug, Olaus, vicefiskal, I: 57. 
Brenner, Elias, miniatyrmälare, I: 86, 96, 99. 
Brenner, Isak, kon tmälare, I: 651. 
Hreuuer, Moiken. as e orska, r: 57. 
Brennerus, ('laudius Mai·tini, <lomkyrko-sys loman, sen. kyrkoherde, Il: ,7, 79. 
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Brochia, Margaretha, hustru åt Hans Bach�ter, Il :  443. 
Bro<'hius, Carl, sekreterare, I: 214, 215. 
Ilroehius, Laurentius, sekreterare, sen. borgmä tare, I: 57 , 104, 123, 170, 172, 18'.J, 184, 200, 203, 213, 214, 232, 337, 339, 382, 389, 487. II: 126, 596, 601 . 
Broeknum, Henrik, hattstofferare, I: 667. 
Broman, Anders, snickare, I: 595, 643, 649. II: 498. 
Bi-oman, Carl, advokat, I: 68. 

Urommen -tedt, Lars, viceland höfding, ::ien. vicepre ident, II: 469, 470, 472, 486. 
Brommiu , biskop, Il: 220. 
Brovallius, profe sor, I: 57. 
Bruce, auditör, II: 568. 
Bruee, Arnol<l de, II: 178. 
Bruhn, Daniel, bleckmakare, I: 63 1 ,  672. 
Brubn, Daniel, blockmakare, II: 608. 
Brumnu•r (Brnnner), Petter, hand kma-

kare, I: 666. II: 610. 
Brun, Alexander, köpman, I: 468. 
Brun, Hans, köpman, I: 469. 
Brunberg, knappmakare, I: 673. II: (HO. 
Brunner, se Brummer. 
Brunnerus, Sigfridus, kapellan, sen. kyrkoherde, II: 60. 
Brnnou, Hans, skomakareålderman, I: 58, 612. 
Brnsreu , Il: 160. 
Bruse, Anders, orgelbyggare, I: 90, 643, 644. 
Brusius Sigfrid son, skomakareälderman, 

I: 610, 612. 
Bruuer, Car ten, köpman, I: 469. 
JJruun, Sander, köpman, II: 415. 

Brunn, Wilhelm, II :  411 ,  413, 415. 
Dröms (Broms), Ingemuml, professor, kyrkoherde, sen. superintendent, II: 37, 57, 407, 481, 500, 553, 573, 584, 586, 587. 
Bucbananus, Georgius, II: 160. 

Buchegger (Sclnvartz), Hans Konrad, byggmästare, I: 654. 
Buehner, Adam, »glykzkrämare»,  II: 404. 
Bugenhagen, Didrik, I: 49. 
Bugenhagen, Gewerdt, rädman, I: 103, 175, 176, 206, 377, 409, 503, 669. 
Bunchou, rysk kommendant, Il: 5f>8. 

Dunge, Anders, landskamrer, I: 104. 
Buovius, Olai, räknemästare, I: 466. II: 184. 
Bnr<'hartlt, Hans, konstmfilare, I: 651 .  
Bure, ,Jakob, ]and. höfding, I :  159, 191 , 192, 286, 286, 486- 488. II: 468, 501, 520, 603, 604. 
Bure, Lorenz, urmakare, I: 629. 

Bure, �Iof, läkare, sen. vicepresident, I: 264, 309. 
Burens, Olaus, I: 545, 596, 598. 
Burset, Peter, hattmakare, I: 667. 
Bm-set, Samuel, hattmakare, I: 667. 
Burtz, Johan, komakare, I: 612. 
Bu ander, Thoma , kollega, director cantus, sen. kapellan, II: 209, 211.  
Bus<•h (Bosk, Boske), David, värdsfäjare, I: 628. 
Byren, Stnfl"an ,·on, rörsmed, I: 628. 

Hlik (Bäåk), Jakob, karduan makare, 1 :  596. II :  610. 
Bän,, Petrus, professor, biskop, I: 104. II: 82, 193, 294-296, 301 , 302, 334, 355. 
Bä.åk, se Bäk. Häåt, Per, ståthällare, I: 156, 158. 
llll<•k (Bock), Jocldm, karduansmakare, 

I: 664. II: ölO. 
Bllek, Johan, öfverstlöjtnant, I: 58. 
Bä.fwt>rt (Bever), ,Jöran, pi tolsmed, I: 628. II: 608. 
Bllrgh, Jakob, dulcianblåsare, II: 403. 
Böekelman, Christ., köpman, II: 478, 491 ,  

564. 

Böhme, my tiker, II: 341 . 
Böhme, Mikael, garfvare, I: ö63. 
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Böhr, Nils, pistolsmed, I: 628. 
BUrstelman, Christian, sadelmakare, II: 498. 

c. 

Ca_janus, Erieus, konrektor, sen. kyrko-
herde, Il: 206. 

Caleb, bokförare, II: 61 1. 
Calepinus, Ambr., ital. förf., Il: 417. 
Calleen, Johan, stadsfogde, rådman, I: 216, 

Il: 472, 473, 583, 584. 
( 'a)oander, Bertil, postmästare, I: 57. 
Caloander, Lytke, postmästare, J :  595, 

596. 
Camerarius, förf., Il: 148. 
Caudaya (Kantaja), borgare, Il: ö04. 
Canis, Laurentius J acobi J. J ohannis, 

»vagerande:. präst, II: 602. 
(.'auuti, Johannes, se Johannes Canuti. 
Cappelman, Anders, glasmäAtare, I: 34!>, 644. 
Carckuensis, J olum, I: I 05. 
Carenius, magasinsförvaltare, I: 43. 
Carenius, Ericus, director cantus, 11 :  21 1 .  
{

1arl, s e  Karl. 
Carpelius (l'orpelius), ,Job., kollega, sen. 

kyrkoherde, II: 64, 210, 501 , 588, 611 .  
( 'arpzo-vius, Benetl., tysk jurist, II: 4 17. 
('arstenius, llenri<•us, kyrkoherdf>, Ren. 

biskop, II: HO. 
('artesius, filo.-;of, I l : 279. 

(:aspari, se Mic-hael Uaspari. 
Castellio, författare, II: 190. 
Castrenius, M ichael, kyrkoherde, I: 3ö. 
Cato, II: 148. 
Cerenius, Jaeobus, apologist, sen. kapellan, 

Il: 576, 577. 
('hario, ,Johannes, tysk matematiker, Il: 416. 
Chesnecopherus, doktor, I: 264. 

Choralis, Clement, I: 669. 
Choralis, Josef' Lethalensis, I: 105. 
Chorelius, Mikael, rädman, II: 471 .  
Christian Georgii, musikant, H: 83: 
Christianus Simonis (Agricola), kapellan, 

sen. kyrkoh�rde, II: 59. 
Chronall(ler, ,Jacobus, komediförfattare, 

Il: 394, 396. 

ChI·ysostomus, författare, II: 1 10. 
, Chydenim;, Andreas, vicelektor, sen. kyr-

koherde, Il: 208. 

Chytrreus, författare, II: 150. 

Cbytrreus, Daniel, konrektor, Il: 576. 

Chytrreus, ,Jacobus, choraJis, Il: 574. 
('bytrreus, Samuel, kollega, sen. kapellan, 

II: 63, 209. 

Cieero, II: 1 1 0. 1 48, 150, 160, 178, 185, 
186, 189, 190, 298. 

tililnär, Kas))er, guldsmed, I: 604. 

('laijhills, Carl, köpman, II: f>68. 
('laijhilh;, Thomas, köpman, Il: 568. 
Clas Tbomasson, borgmästare, I: 197, 202, 

380. 

('lauclius {'hristo))lt0ri, se Alanus, Claudim; 
Christophori. 

('lnudius :uartlni, se Brennerus. 
tlemens Clementis, kapellan, sen. kyrko-

herde, Il: 59. 
l'lemt•t Tornbyggar<•, I: m:,s. 
( iJerk, kungl. räd, I l :  584. 
( 'ob1·an, öfverste, I: 106. 
( 'oekburn, Samuel, öfverste, fältherre, I: 97. Il: 89. 
('ojall(ler, ,Johan, pistolsmed, I: 625, 626, 

628. 
('olerus, Johannes, tysk teolog, Il: 4 16. 
( 'ollenius, Kr., tullskrifvare, I: 58. 
('olliander, Henricus, kapellan, sen. kyr-

koherde, Il: 60. 
('oJliander, Kata1ina, hustru ät Rkrädda

ren .Anders Forsman, Il: 443, 
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Comenius, Amos, pedagogisk författare, II: 187, 188, 190. Dasypodiu. , Petl'lls, schweizi k läkare, II: 417. 
Conradus, författare, Il: 160. 
Copemicu , Il: 286, 287. 
Corelius, målare, I: 650, 651 .  

Davendzberg, Johan, rådman , I: 175, 176, 206, 280, 282, 381. Il: 601 .  
David, guld med, I :  604. 

Corelius, Mikael, rädman, I: 58, 208, 209, I David Ka1·devansmakare, I: 664. 383. David Sigfridsson, ryttmästare, II: 449. 
{,orell, Johan, nörmakare, I: 659. Deckboltz, Johan, hökare, II: 568. 
Co1iamler, Samuel, director cantus, II: Degerman, And.reas, rektor, sen. kyrko-21 1 ,  577, 587. herde, Il: 207, 208, 588. 
Cornelius, M i('haeJ, konrektor, II: 144, 202. 1 Deinert, Brita, född Myra, badareg äl1'-
Co1·peliu. , se Carpelius. enka, Il: 604. 
Crats, öfverste, Il: 555. Deinert, ,Johan, badare, I: 269. U: 503, 
Cretalenius, Hemik, köpman, I: 69. II: 604. 492. Deinert, Paul (Påwel), badare, I: 267. II: 
Creutz, Ernst Johan, president, lands- 602. höfding, I: 63, 66, 1 59, 308, 496. II: De Ja Barre, öfverste, II: 534, 541 .  362. De la Ga1·die, Axel ,Julius, grefve, II: 388. 
Creutz, Lorentz, d. ä., land. höfding, I: 9, De la Gardie, Brita, fru, II: 597. 12, 28, 1 58, 1 59. II: 353, 447. Dt> In Gard.ie, Gustaf Adolf, president, 
treutz, Lorentz, d. y., I: 14, 25, 37, 38, 41 ,  kansler, II: 255, 279, 313. 57 , 98, 134, 159, 160, 173, 179, 1 87, 191, De la  Gardie, ,Jakob, grefve, rik mar k, 223, 224, 228, 229, 233, 235, 246, 248, II: 95, 99, 100, 241 .  249, 254, 263, 270, 273, 284, 285, 313, De la Gardie, Johan, stäthällal'e, II :  224, 3 14, 325, 385, 398, 407, 437, 486, 488, 229. 511 ,  513, 654, 605. II: 35, 37 , ö4, 125, Delamothe, Isak (Isaac), läkare, spräk-224, 468, 600. mästare, I: 267. II: 183. 
Cruse, Alexand{'r, fältskär, I: 269. II : Delff'endahJ, Johan, läkare, I: 268. II: 408, 487. 487, 488, 539. 
(,urling, Erik, kassör, II: 558. 
Cui·oj, Clemett, borgare, I: 463. 
Cöluer, Caspar, organist, Il: 83. 
(1öluer, Chri. tian, se Kellner, Kr. 

D. 

Dahlberg, Erik, fältmarskalk, I :  3, 21 . 
Dahlen, Clas v., koppar laga1·e, I: 630. 
Dahlström, Josef, krifvare, II: 558. 
Damhouder, Jodocus, tysk jurist, IT: 417. Damiel l\latt 011, färgare, I: 658. 

Demo thene retor, I l :  150. 
DerfeJt, .Johan, ståthällan·. I: I ni'. 
Dieterieus, I I: 1 92. 
Ditmar ·, Nit>olaus, färgare, I: 65�. 
Donatus, författare, 11: 148, 188, 190. 
Dout'war, Anders, nålmakare, I: 673. 
Douglas, Gustaf Otto, grefve, rysk general-guvernör i Finland, II: 557 , 558-562, 575, 589. 
Dunder, Jakob, badare, I: 267. II: 603. 
Dunder, Petter, konstmälare, I: 651 . 
Dyk, Kort v., köpman, I: 468. 
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Dysing, Mårten, stadsfiRkal, I: 69, 217. 1 Engelfly<'ht, Abraham, kamrer, I: 68. I f: 601. En�elsmed, ,Jakob, klensmed, I: 627. 
J)ö1mer, llårten, bagare, ålderman i gene- ,

1 
Eoleuius, Henl'i('lIS, student, l l: 351-355. ra.lgillet, I: 593, 595, 596·. Il: tJ07. Epictetus,· filosof, lI: 416. 

E. 

Eflner, tullinspektor, I: 1 4, 483. 
Ek, Hans, sadelmakare, I: 665. 
Ekenberg, Maria, hustru åt Johannes V assemus, Il: 443. 
Ekenberg, Per, asRessor, I: 69, 107. 
Ekerooth, Jonas, rädman, I :  209, 214, 215, 288. Il: 604. 
Ekestädh, Herman, urmakare, I: 629. 
}�knum, Amlers, notarie, I: 21 5, 2b8, 302. 

II: 601. 

Erasmus, författare, Il: 148, 190. 
Erasmus, major, II: 449. 
Erasmus Thomasson, hofslagare, I: 627. 
Erhardi, Laurentius, Il: 178. 
Eri<'h Johansson, rådman, 1: 108, :W8, 282. 
}�ri{'us Uartholli, hospitalsföreståndare, predikant, I: 2o0. II: 002. 
Erfous Eriei, biskop, I: 29, 105, 108. II: 8, 13, 14, 20, 90, 95, 1 10, 142, 234. }Mens Georgii, korpräst, II: 59. }M<'ns Johannis, korpräst, Il: 58. Ericus Mfohaelis, kapellan, sen. kyrkoherde, II: 58. 

Ekman, Hemieui-;, aftonsångs1>redikant, fäik. vantmakare, I: 658. I: 195. II: 60, 1 12. Erik Andersson, kopparslagare, I: 630. 
Ekman, Kasper, rädman, sen. borgmästare, Erik Amlersson (Knapila). se .Knapila. I: 77 ,  1 10, 1 75, 176, 183, 198, 207, 377, I Erik Eriksson, sporrm�kare, I: 618, 627. 380-382, 409, 463, 475. I Erik Glasmästare, I: 644. 
:Ekmansson ,  F., landtmätare, I: öö. 1 }Mk l\lM1elsson, stadsfiskal, I: 216. 
Elt.>rs (Elle11z), }'rt.>drik ,  bokbindare, I: ö74, JMk Målare, I: 651 .  675. II :  610. E1ik Mårtensson, rådman, I: 197, 206. Il: 
Elfving, Petter, professor, II: 687. 601. 
Elgh, Matthins, domkyrkosyssloma11, sen. kyrkoherde, II: 80, 543, 553, 573, 61 1 .  
Elias ,Jönsson, I I :  131. 
Elias Pistolmakare, I: 6�8. 
Elisabet ,Jakobsdotter, se W olle, Elisabet. Elisabet � ilsdotter, domprost Alam enka, Il: 344. 
Ellertz, se Elers. 
Eloff", Kristofer, handskmakare, 1: 6H, fö6. 
Enekt-ll, Kristofer, �kräddare, I: 637. 
Enesköld, Engelbreeht, kamrer, I: 107. II: 131. 
Enesköld, J ohau, I: I 07. 
Engelberg, G-otfrid. köpman, II: 568. 
ingelbrekt Kopparslagare, Il: 420. 

Erik Olofsson CHako), borgmästare, I: 181 , 197, 203, 205, 381. II: 600, t>Ol .  
Erik Sigfrldssou ,  hospitalsföreständare, ( :  250. 
Erik Sigfridsson, klensmed, I: 618, H28, 630. fa·ik Srarfvare, I: 645. 
Erik Svt-nsson, hofslagare, I: 627. 
Erik Thomasson, Il: 450. 
Erik Thomasson, hospitalsföreständare, I :  250. 
Erlaml Kanngjntare, II: !:)H. 
E11man, Michel, kämnär, Il: 473, 583. 
Ertman, Petter, klensmed, I: 618, 630. 
Erttzbaldh, Hillebraud, köpman, I: 468, 
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Eskil Bokbindare, I: 074. 

Eskil M attsson, linväfvare, I: 658. 
Eskil Pärlsti<•kare, I: 691 .  

J<;skil ISimonsson, nålmakare, I: 673. 
}<�skola, se Sten Kristersson. 
Essman, Josias, köpman, J I: 568. 
Euklides, matematiker, II: 286. 
Eurenius, ,Jakob, student, JI: 443. 

F. 

Faber, Johan, tysk Rtudent, II :  612. 
Fabricius, Andreas, hospitalspräst, I :  254. 
Fabricius, Haq., stadssekreterare, II: 601. 
}'abri<•ius, Kristian, borgmästare, I: 202. 
}'acht, Petter, köpman, I: 323, 463, 475. 
J<'acht, Willam, köpman, I: 468. 
Pahlenius, Jonas, biskop, II: 2 15. 
.Falander, Ericus, kollega, domkyrkosy slo-

man, sen. kyrkoherde, JI :  60, 79, 165, 
204, 601. 

I◄'alander, Ericus, professor, adl. Tigerstedt, 
I: 59, 61, 188, 309. II: 291. 

Pal<'k, ,Johan, rädma.n, I :  208. 
l<'alek ,  Petter, gördelmakare, I: 345, 672. 
l◄'alck, !Samuel, körsnär, I: 662. 
.I<'nl<'k, !Samuel, skomakare, II: 498. 
l<'alkenberg, Carl, kommissarie, I: 656. 
l◄'alkenberg, Oabriel, president, karn,ler, 

I :  51 , 303, 30U. ll: 255, 384, 549, 552. 
Falken berg, lleM1ior von, lanc.lshöfding, 

I: 158, 461 .  I I :  44H. 
Falkenhagen, ryttmästare, I: 688. 

l◄'unt, �lichat>l, domkyrkonotarie, l'ICn. kyr
koher<le, Il: 12. 

.I<'avorinus, Eriems, kollCfl:a, �en. kyrko
herde, II: 208. 

Favorinus, Grc.•gorius, kapellan, sen. kyrko
herde, Il: rm. 

}'echter, Olof, rep�lagare, I: 659. 

Fers, Hans, bleckmakare, I: 63 1 ,  672. 
Fessel (Wessel), Michel, krukomakare, I: 

654. II: 609. 

Festing, se Fästing. 
J<'ilip Eriksson, skomakare, I: u12. 
Filip Knutsson, skomakare, I :  612. 
Fili1, !Spelman, II: 400. 
Fineke, Margareta, Evert Horns husfru, 

1: 96 . 
.I<'inno, Henrik, I: 108. 
}'inno, Jaeobus, rektor, II: 140, 141.  
}'ix, Peter, bardskärare, Il: 603. 
Fla<•hsenius, Jacob, professor, sen. kyrko-

herde, I: 37, 57, 109. II: 33, 44, 56, 78, 
1 1 2, 1 15, 1 2ö, 296, 302, 452. 

J<'lachsenius, Johan, professor, II: 35-37, 
286, 287, 302, 356. 

Fleck, David, komediant, II: 399. 
Fleege, Henrik, köpman, I: 105, 1 86, 239, 

247, 383, 386, 474. Il: 125 . 
}'leege, Johan, köpman, I: 474. II: 408, 

4!H, 550. 
}'leming, Hemik, generalguvernör, I: lö, 

68, 88, 647. 
Pleming, Herman, generalguvernör, J I: I 5U, 

155, 225, 258, 269, 353, 410. 
Pleming, Klas, öfverstäthåHare, I: 54 1 .  
Plorinus, A1·,·idus, kapcllan, I l :  00, 61. 

Plorinus, Thomas, lektor, i-en. kyrkohcr<le, 
I: 105. Il: 30, �l ,  145, 20·.J, 203. 

FHlske, Marten, köpman, I: 4 7ö. 

Poutelius, Gustan1s, lektor, sen. kyrko
herde, Il: 207. 

}'ontell ,  Arvid, stadssckreterarc, rå<lurnu , 
l :  19.>., 193. l l :  472, 474, 475. 

.I<'orbus, Arfw., I: 1 10 . 
J<'orsell , köpman, I: 43. 
}'orsenius, Johaimes Joluumis, konrektor, 

i.en. kyrkohcr<lc, II: 200. 
}'orsenins, Johannes Sveuouis, student, 

II: 394. 
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Forsman, Anders, skräddare, I: 637, 640. 
II: 443. 

Forsman, Boetius, kämnärsrättsnotarie, I :  
288. 

}'orsmau , Katarina, se Colliander, Kata
rina. 

Forstadius, Arvid, magi. ter, Il: 350. 
Forthelius (Bothniensis), Ericus, lektor, 

sen. kyrkoherde, II: 30, 31, 155, 157, 203. 
Forthelius, Gabtiel, profe. sor, sen. kyrko

herde, II: 205, 206. 
Franek, {'ourad, tysk student, II: 612. 
.Prauck, lleurik, köpman, I :  36, 58, 472. 

II: 126, 4!H. 
}'ranck, Johan, köpman, I: 472. 
Franck, Kristofer, köpman/ I: 191-193, 

4 72. II: 126. 
Frans, bokbindare, I: 674. 
Frans, guldsmed, I: 604. 
Frans Fran son, kardevansmakare, I: 664 
Fredrik I, konung af Sverige, Il: 583. 
Fredrik, hertig af Holstein- ottorp, TT: 

388. 
Freese, Johan, notarie, II: 472. 
F'reijburgk , Hans, badare, II: 603. 
}'riberg, Johan, vagnmakare, I: fi3 1 .  
Frijs, fältskär, II: 562. 
J<'rijs, Uernt, köpman, I: 468. 
Frijs, llerman, köpman, I: 468. 
Frijs, .llårten, rådman, I: 207. 
}'risius, J oh., prost, I: 107. 
Frisius, Samuel, konrektor, sen. kyrkoherde, 

I: 58. Il: 196, 206. 
Froling, Larens, köpman, I: 468. 
Frondeliu , Gabriel, apologist, i.en. kyrko-

herde, Il: 210. 
Frostelius, Matbia.-;, kapel]an, II: 64, 500. 
Fro teru , Simon, skolmä tare, II: 230. 
Fråger, Henrik, rådman, I: 197, 206, i38, 

381 ,  502, 605. Il: 601. 
Fröberg, Jakob, Jyckepottmakare, Il: 404. 

Frölfoh (Fröllig), Lennart, pistol. med, I: 
628. 

Fröllig, se Frölich. 
Funck,· V:Hhelni, skräddare; I: 63"6. 
Fäg, Petter, fältskär, I: 267. 
l'ägeJsång, David, pistolsmed, I: 628. 
Fästing (Festingh), Barthold, köpman, 

I: 58, 9 1 ,  99, 107, 125, 200, 382, 387, 388, 
437, 452, 473-475, 486, 487. II: 93, 100, 
125, 126, 408, 415, 439. 

}"'ästing, Elin, se Schultz, Elin. 
Fästing (Pestingh), Joac•him, kapellan, 

sen. kyrkoherde, II: 40, 63. 
Fögdiugh , ,Johan, köpman, I: 468. 
}'örst.er, Daniel, fält<,kär, Il: 487. 

G. 

Gabriel, dulcianblåsare, II: 84, 403. 
Uabriel Bcreudtsson, slottsfogde, I: HH. 
Gabriel Johansson, I: 345. 
Habriel Valeutinssou, II: 99. 
G·adolin, D., landtmätare, I: 65, 82, l lö. 
Halilei, Il: 288, 298. 
Galitzlu, Mi<•hael, furste, general, II: G5H 

-557, 559, 566, 575, 576, 578, 587. 
Galle, llai·gareta, generalska, I: 57. 
Hallenius, Lars, konstmälare, I: (i5 l .  
OaJlius, Stephanus (!Statfän), l1}ktor, i-,en. 

kyrkoherde, I: 336. I I :  163, 204. 
Garberg (Hardberg), NMls, bisittare i 

skräddareäm betet, I :  637. I I: 498, 608. 
Hardberg, se Garberg. 
Aartzius, Johan, assessor, I :  309. II: ::?84. 
Gast, Jean, perukmakare, I: 667. 
Gebhard, Baltzar, bokbindare, I: 57, 675. 
Uebhardt, )tid1el, kämnär, I: 28'2. 
Helzenins, S1·eno, stilgjutare, I: 673, 684. 
Gcntelman, ,Jörau, konterfäjare, I: 650. 1 1: 

609. 
Georg Barberare, I: 267. 
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Georgiu Erlci, hörare, II: 203. 
Gerdener, Willam, köpman; I: 468. 
Gerdt Barberare, I: 267. 
Gerdten, Anna Helena von, öfverst.inna., 

I: 59, 69. 
Gerd.ten, Berndt von, öfverste, I: 57. 
Gerner, Robert, köpman, I: 669. 
Gernhardu , Georgius Albertu , läkare, 

I: 267. II: 603. 
Gerrl, Petter, köpman, II: 415. 
Ge1-t, Christian, bokförare, II: 6 1 1 .  
Gerte, Maria, Herman Thorwöst hustru, 

II: 453. 
Gertz, Reinhold Jochum, perukmakare, 

I: 667. 
Gezelia, Gertrud, bi.skopinna, född Gut

heim, I: 106. II: 453. 
Gezelius, Johannes, d. ä., biskop, I: 30, 38, 

57, 68, 86, 94, 106, 166, 686-688. II: 24 
-26, 32-33, 70, 7 1 ,  73-75, 93, 105, 108, 
1 13, 115: 125, 169, 170, 185, 187-191 ,  
193, 278, 280, 283, 296, 303, 330, 334, 
344, 345, 397, 425, 426, 429-431,  433, 
435-439, 452, 454, 598. 

Gezeliu , Johannes, d. y., biskop, I: 30, 57, 
330, 331, 333, 651, 687. II: 9,, 10, 25-28, 
33-37, 62, 73, 17 1 ,  191, 224, 265,-303, 
334, 339, 341 , 481 ,  523, n30, 544, 552, 553, 
584-587 I 598. 

Gezelius, Laurentiu , vicelektor; sen. kyr-
koherde, II: 208. 

Gezeliu , Nicolau , s<'holaris, II: 2 1 3. 
Gilberg, Anders, mälare, I: 651. 
G-iliek, Märten, remsnidare, I: 665. 

Glrss, Erik, köpman, I: 476. 
Gissle, Nils, kapten, I: 58. 
Globitz, Hans, guldsmed, I: 004. 
Gordon, Wilhelm, köpman, I: 463. 
Gottmau, fänrik, I: 240. 
Graan, Johan, kämnär, rädman, I: 282. 

Il: 472, 474, 475, 478, 523, 530, 583, 584. 

Grabbe, Arvid, underland höfding, adlad 
Grabbensköld, I: 161 . 

Grabbensköld ,  se Grabbe. 
G-rass, Gustaf, land. höfding, I: 103, 104, 

309. 

Grass, Henning, ryttmästare, I: 58. 
Greek, Henrik, hofrättsnotarie, I: 107. 
Greek, Kl'istiern, rådman, I: 208. 
Grels Billesnidare, I: 647, 648. 
Grewe, Amund, boktryckare, I: 684. 
Gribbenow, Henrik, köpman, I: 475. 
Grill, Antonius, rik värdej, I: 602. 
Grill, Göran, I: 340. 
G-rimsten, Johan, inspektor, I: 57. 
Grindenn, Joannes, sy:ndicus, I: 213. 
Grouovius, Gabriel, coadjutor, II: 501. 
Gronovius, Marcus, student, basunblå. are, 

II: 83. 
Grothu en, Elin, fru, I l :  89. 
Grotius, Hugo, I: 1 1 8. II: 291, 292. 
Grää, Bengt, kämnär, I: 109. 

G-rål, Habriel, domkyrkonotarie, sen. borg
mästare, II: 12. 

Grää, Henrlcn , kapellan, sen. kyrkoherde, 
11: 58, 79. 

Gråä, Märten, I: 345. 
G-ndmund, guldsmed, I: 604. 
Hummern , Jo e1,lm , kapellan, sen. kyr-

koherde, II: 59. 
(-hmneUu ·, Joh., kapellan, I: 57. 
Gunneru , Isak, student, II: 355, 356. 
Gustaf I Wasa, I: 332, 4 19, 424, 426, 477, 

527, 544, 599. 
G-ustaf Il Adolf, I: 2, 28, 74, 81 , 97, 145, 

146, 17 4, 187, 280, Sffi, 333, 365, 372, 
379, 420, 425, 426, 428, 466, 499, 532, 
596, 676, 679. IJ: 4, 43, 86, 1 16, 138, 
152, 212, 223, 224, 236-23 , 240, t42, 
251, 387, 455. 

Gustaf G-u tafs ou , I: 68. 

Gustaf' Johans. on, skalmejbHlsare, II: 403. 

80 
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Gustaf Olofsson, löjtnant, stadsvaktmästare, Hakola, Matt.s, köpman,  I: 468. Il: 602. Hakon, organist, Il: 82. 
Gutheim, Gertrud, se Gezelia. Halichoensi , Ja<'.-Obus, se Jacobus Jacobi. 
Gnttrie, Hans, borgmä tare, . I:· 104, 172, . Hanimar, -Nicolaus, kyrkoherde, Il: 454. 175, 1 76, 182, 198, 203, 207, 282, 3 79, Ham merschmiedt, Andreas, författare, II: 381, 382, 475. II: 59. 1 78. 
Gyldenstolpe, Samuel, profes or, Il: 293, 366. 
Gyllenhjelm, Karl, riksamiral, Il: 241 .  
Gyllenius, Petrus, student, Il :  394, 395. 
Gyllenkrook, Anders, assessor, I: 97, 107. II: 92. 
Gyllenstake, Jakob, tullnär, I: 68, 107. 
Gyllenstierna, Erik, president, I :  308. 
Gyllenstolpe, Il: 92. 
Gylleu tolpe, Daniel, jurist, I: 309. 
Gyllenstol1>e, lliehael, se Wexionius. 
Gyllenström (Gyllström), major, II: 534, 545. 
Gyllström, se Gyllenström. 

H. 

llacbt (Häeht), Johan, snickare, ålderman, I: 643. II: 498, 608. 
Haen, Mfohael, köpman, II: 568. 
.Hatcnretlcr, författare, II: 150, 160, 162, 178, 186, 189, 190, 192. 
llafweman, Antonius, hökare, II: 568. 
Hagmus, Lorentz, apotekare, II: 489, 541. 
llagert, Daniel, domkyrkonotarie, sen. kyrkoherde, II: 12. 
Hagner, Gustaf, figursnidare, guldsmed, I: 604, 649. Il: 607. 
Halm, Nicola.u , vicelektor, Il: 208, 588. 
Halm, Paul, sämskmakare, I: 663. 
Halm, Petter (Petrus), professor, I: 68. Il: 287, 288, 478, 544. 
Hakkula, Erik, rädman, I: 206. 
llako: Etik, se Erik Olofsson. 

Hampula, Jöran, murare, I: 652. 
Hampulan, Eskil, hamp pinnare, I: 659. 
Hans Barberare, I: 266. 
Hans Belätsnidare, I: ö49. 
Hans Bokbindare, I: 674. 
Hans Bärnsson, k:ämnär, I: 283. 
Hans Danielsson, skräddare, I: 636. 
Haus Eriksson till Brinkala, ståthållare, I: 55, 97. 
Hans Hansson, ingeniör, I: 7, 16, 64, 128. 
Hans Hansson, kämnär, rädman, I: 57, 105, 176, 198, 208, 282, 476. 
Hans Henriks on , borgmästare, I: 380. 
Hans Johansson, knappmakare, I: 673. 
Hans Korts on, skräddare, I: 596. 
Hans Olofs on, borgmä tare, I: 108, 175, 203, 381 . 
Hans Ragvaldsson, blott lofven, I: 589. 
Hans Skräddare, I :  636. 
Hans !Snidkare, snickare, I: 643 . 
Hans Säjermästare, I: 629. 
Hans Timbermun, I: 85. 
Hansson, Thomas, ståthållare. I: 158. 
Hare, Erik, ståthållare, II: 223, 2U, 23 1 .  
Hartman, Gabriel, konrektor, sen. kyrko-herde, Il: 206, 208, 587. 
Hartman, ,Jacobns, kollega, sen. kyrkoherde, Il: 210, 588. 
Hartman, Johannes, kollega, profes or, II: 210. Hartman , Ohms, kollega, Ren. kyrkoherde, I: 103, 107. II: 80, 209. 
l lartman, Samuel, rektor, professor, I: 58. II: 1 73, 205, 2 1 1 ,  245, 299, 385. 

Hako, Matts, borgmästare, I: 202. II: GOO. I Hartnaeciu , Dan. ,  tysk författare, II: 417. 
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Hartwijk, Simon, köpman, I :  468. Harhik Guldsmed, I: 182. Hartvik Hemiksson, borgare, I: 29. Ha.�, Berendt, sadelmakare, I: 665. 
Hasselgren, Henrik, domkyrkosyssloman, I: 57. 107. Il: 79, 80. 
Hasselqvist, Andreas, kapellan, e. o. professor, I: 59. II: 7 ,  40, 46, 51 , 62, 302, 453, 61 1 .  
H ass<'lqvist, Hemik, I: 59. II: 603. 
H('bla PärJstiekerska, I: 691 .  
Hedengran, Ambr., mAlare, II :  502. 
Hedio, Casper, tysk teolog, II: 416. 
Heer, Mårten, bokförare, I :  682. 
Hein , Hans, snickare, I: 643. 
Heldt, Johan Reinhold, manufakturist, II: 568. 
Helin, Hemik, färgare, II: 498. 
Hellman, Nils, Järftstryckare, I: 658. 
Helmerus, Hans, knappmakare, I: 673. 
Helsingius, Marcus, rektor, II: 90, 202. 
Helvig, tysk pedagog, II: 1 88, 190. 
Hemming, biskop, I: 93, 95. 
Henning, Joh. Fredrik, perukmakare, II: 498. 
Henrfous Dionysii, kapellan , II: 58. 
Henri<'US Henriei, se Karkuensis. 
J lenricus Jac•obi, kyrkoherde, II: 58. 
Henricns Se1·erinl, kollega, II: 60, 208. 
Henrik, den helige, I: 95, 134. II: 575. 
Henrik, rörsmed, I: 628. 
Henrik Berendtsson, klensrned, I: 627. 
llf'nrik Bertil son, borgmä tare, I: 20�. Il: 600. 
Henrik Berti]sson 1 skarprätt.are, I: 3 17. 
H<'nrik Christersson, linväfvareälderman, II: 498, 567. 
Hemik Gla mästare, I: 644. 

Henrik Hansson, repslagare, I: 659. 
Hemik Henriksson, skräddare, I: 63.7. 
Henrik I ak on, borgare, II: 415. 

Henrik Johansson, rädman, I :  209. 
Henrik Jö1·ansson, hofslagare, J: 627. 
Henrik ,Töransson, rådman, I: 206, 281 . 
Henrik Kopparslagare, I: 630. 
Hemik Målare, I: 651 .  
Henrik Mårtensson, skeppare, II: 552. 
Henrik Märten son, stadsvaktmäst.are, I: 238. 
Henrik Olofäson, st.adsvaktmästare, I: 238. 
Hemik Simonsson, skräddare, I: 636. 
Henrik Skräddare, II: 407. 
Henrik Sämskmakur<', I: 663. 
Henrik Thomas on, juftmakare, I: 665. 
Henrik Thomusson, kopparslagare, I: 630. 
Henrik Thomasson, skomakare, I: 612. 
Henss, Jakob, repslagare, I: 65ij. 
Hentzel , Casper, sämskmakare, II: 498. 
ff<'rman Guldsmed, I: 604. II: 607. 
Hermodh (Hornmoth), Ei·ik, urmakare, 

I: 629. II: 598. 
Herwie, Thomas, stadsfogde, I: 216. 
Hessrls, Johan, skeppare, II: 569. 
llit'Jm (Hjehn), Petter (Petru ), professor, II: 289, 487, 488, 540, 589. 
Hilmuler, Simon, kapellan, II: 63. 
Hiort, Daniel, krukmakare, II: 498. 
Hirsfeltt, Mi<'hel, hofslagare, I: 627. 
Hisko, Johannes, kämnär, I: 282. 
Hisko (Hisku), Knut, köpman, stadsfogdc, rädman, I: 468. II: 601 .  
Hisku, se  Hisko. 
Hjelm, se Hielm. 
Hjllrnr, Urban, archiater, I: 270. II: 489. 
H,jelt, Nils, svarfvare, I: 645. II: 608. 
Hobbes, Thomu�, filosof, II: 291 .  
Hodenius, Erik, klockare, II :  574. 
Hoffman, fältskär, Il: 562. 
Hoffman, Kristofer, klensmed, I: 627. 
Ho.ff'ren, Aron, konrektor, kyrkoherde, II: 206. 
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Hogfeldt, Melkior, handskmakare, I: 666. 
II: 610. 

Hollender, se Holländer. 
Hollsten, 'Gabriel,· hattmakare, I: 667. Il: 

610. 
Hollsten, Johan, guld med, Il: 607. 
Holländer (Hollender), Petter, I: 107. 
HolHinde1·, Wellam, 1: 195. 
Holm, Anders, guld med, I: 604. 
Holm, Henrik, linväfvare, I: 596. 
Holm, Johan, rådman, I: 57, 191, 20�. 
Holm, Johan, snickare, I: 643. 
Holst (Ho] tiu ), CJaudius (Clas), director 

cantus, sen. kyrkoherde, I: 59, 109. II: 
84, 211 .  

Hol tius, se Holst. 
Homerus, II: 1 10. 
Horatius, II: 150, 190, ::!98. 
Horn, Agneta, grefvinna, I: 50. 
Horn, Arvid, friherre, öfverste, I: 90, 91 ,  

95. II :  83, 100. 
Horn, B1igitta, II: 1 1  l .  
Horn, Carl, friherre, II: 362. 

Horteliu , Johan, domkapitelsnotarie, II, 
573. 

Hortelius, Pehr, I: 105. 
Hortelius, · Petri1s, kapellan , II: 62. · 
Ho enwinckell ,  Hans, guld, med, I: 600, 

601 , 604. II: 607. 
Hoterus, Johanne , författru-e, II: 416. 
H ulklo, .Matllias, kräddare, I: 637. 
Hunu1lander, Matthias, notarie, I: 215. II: 

472, 498. 
Hund, David, adel man , II: 8R 
Hunnius. Ae�idiu:, tysk teolog, II: 416. 
Hnrri, ,Jakob, . kräddarf', I: 637. 
Huru)a, Jö1·an, ho pital förestAndare, I: 

1 st;, 2n3, 386. 
Hällo, !Watts, köpman, I: 69, 382, 383, 476. 
Hällo, Mirhel , köpman, I: 10fi, 469. 
HUcht, se Hacht. 
Hltgt'rflycht, Nils, generalin. pektor, I: 41. 
HUin,  Simon, klen med, I: 617. 
Härk!l, Simon, rådman, I :  205. II: 601. 
HUsse, Hans, sadelmakare, I: 665. 
Höfwitz, Klas, guld med,  I: 604: II: 607. 

Horn, Evert, fältherre, I: 94, �6, 106, 1 10, llöijer, Lorentz, bokbindare, I :  675. Il: 610. 
1 1 1 .  II: 89, 96, 597. Hötlllert, Oeorg Hernum, fältflkär, Il: 487. 

Horu, Gabriel , öfverste, I: 94. Hörlin�. Hans, ddman, I: 58, 176, 181 , 
Horn, Gustaf E (•1-tsson, fältmarskalk, I: 196, 207, 282. 

51,  81, 94, 1 05, J 10, 240, 389, 390, 398. Jlörnich, Jöran, kapellan, II: 59U. 
Il: ö l ,  94, 100. Hlirningh , C1�per, I: 1 10. 

Horn, Gustaf Karlsson , grefve, I: 57. mmk, Anders, klockgjutare, I :  669-671 .  
Horn, Henrik, I :  400. II: 75. 
Horn, Kristina, fru, II: 1 07, 1 1 5, 263. llöök, Jolum, J)Orrmakare, I: 627. 
Horn, Murirnret n,  se Fincke. }löök, Jonas, sporrmakare, I: 627. 
Hornborg, Bo•ri ·Ium,, murmä tare, I: 56, Höök, Thor, advokat, Il: 416. 

596, 652. 
Hormeus (Homeju ), tonrad, Il: 417. 

I .  
Hornreu , Zacharia · ,  kollega, sen. kyrko-

herde, II: 209. Ihroueu, HN1rlk, �komakare, I: 612. 
Horne,jus, Conrad, se Hornams. Ilironen, Thomas, skomakare, I: 612. 
Ho111 igk , Georgius, kyrkoherde, Il: 60, 61 1 .  I lkka, Josef, kämnär, I: 206, 21 1 ,  2 12, 214, 
Hornmoth , se Hermodh. 284, 287 •. 
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Immeniu , Jaeobus, studiosu , sen. kapel-
Jan, Il: 57 4. 

lnnemaa, Lukas, köpman , I: 468, 469. 
Innemaa, Wahlborg, I: 469, 689. 
Inno<'entius XII, påfve, I: 91 . 
lrenius, Simon, director cantus, II: 574. 
Isebehn, Joeldm, köpman, I: 476. 
Isebelm, Kristian, köpman, I: 57, 240, 476. 
Isokrates, retor, II: 1 50. 

J. 

,Jacob, doct., I: 104. 
Ja<'obus Jaeobi Halichoensii;;, rådman ,  I: 

58, 108, 185, 208, 287. 
Jaeohus Mathile, kapellan , Il: 57. 
Jacobus Petri, lektor, Il: 144. 
Jakob, guld med, I: 604. 
Jakob, guld med, I: 604. 
Jakob, hof lagare, I: 627. 
Jakob Ande1 on, pi tolsmed, I: 628. 
,Jakob Bardberare, II: 603. 
Jakob Bertil son, skomakar , I: 612. 
Jakob Blekare, I: 658. 
Jakob Erik on, klensmed, I: 617. 
,Jakob Ersson, rädman, I: 205. 
Jakob E.-kil ou, ho pital för tändare, [ : 

250. 
,Jakob Gullarbrture, I: 604. 
Jakob Johan 011 1 skräddare, I: 636. 
Jukob Kartlunnsmakare, I: 664. II: l.il 0. 
,Jakob Matt ·�on, I: 9. 
Jakob Mattsisou, kräddare, I: ö3ö. 
Jakob �lurmä tare, I: 652. 
Jakob Persson, komediant, II: 399. 
,Jakob Pet<'rsson mu Bremen, mäs ings-

knappmakare, Il: 610. 
Jakob Sigfrids on, slottslofren, I: 161 .  
,Jakob Smed, I :  630. 
Jakobskiöld, Jöns, vicepre ident, I: 306. 

,Jauchlus, Laurentius, bokförare, I: 680, 
681 .  Il: 250, 263. 

Jeremias Ale. andri, skolmä tare, II: 1 83. 
,Je. enlrnu. , ,Johan , kämnär, I: 28?. 
Je enhau , Petter, borgmä tare, I: 47, 58. 

108, 1 23, 1 76, 183, 198, 200, 204, 207, 
281 , 282, 337 , 339, 377, 382, 475. IT: 
447. 

,Jobb, ,Jakob, borgare, I: 474. 
Jobb, Jakob Jakob. on, köpman, I: 474. 
Jobb, Johan, I: 474. 
,Jobb, Simon, I: 69, 474. 
Jo<'him. krokmakare, I: 673. 
Jochim, Gul larbetare, I: 604. 
Jo<'hhn Konterfli;jare, se Neiman. 
,J oen, Ae J onaA. 
Joen ,Joensson, borgmästare, I: 1 79, 1 8 1 ,  

203. 
,Johan 111, I: 5. 1 18, 22n, 433, 493, 500, 600. 

II: 29, 89, 139, 228, 600. 
Johan, bokbindare, I: 674. 
Johan, guld med, I: 604. 
,Johan, guld�med, I: 604. 
Johan, hankmakare, I: 645. 
,Johnu , bärtig af Östergötland, I: 264. 
,Johan, Jn-okmakare, I: 673. 
Johan, tysk kolmästare, II: 183. 
Johan Ambrosii, borgare, I: 186. 
Johan Ande1 · 011, vagnmakar , I: f>Bl . 
Johan {'hri. to1>hN :on, ryttmä tare, II: 

449. 
Johan Eriksson, kamrerare, I: 68. 
J ohnu Erik. on, snickare, I: 87 , 643. 
Johan Ersson, lavette med, II: 498, 608. 
Johan Han 011, borgmästare, I: 47, 198, 

203, 207, 28 1 ,  282, 377, 381 ,  382. Il :  
600. 

Johan Henrik on , tad fi kal, I: 2 17. I I: 
601. 

Johan, H indt>r · on , ryttmästare, II: 449. 
Johan Hiude1' on , sekreterare, Il: 558. 
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Johan Jakobsson, repslagare, I: 659. 
Johan Johansson , knappmakare, I: 673. 
Johan Knappmakare, I: 673. 
Johan Knutsson, borgmästare, · 1: 85, 104, 1 72, 175, 176, 179, 181 , 198, 203, 381 . 
,Johan Knutsson, rädman, I: 208, 377. 
,Johan Mattsson, stadsvaktmästare, I :  238. 
,Johan Mässingssmed , I: 672. 
Johan Nattelmakai·e, II: 608. 
Johan Nilsson, skräddare, I: 341 , 672, 636. 
,Johan Olofsson. rådman, I: 104, 208, 214 ,  216, 281 , 28'.J, 337, 382, 481 . 
,Johan Ottesson, kamrerare, I: 23, 161 . 
,Johan Snickare, I: 87. 
,Johan Säjermakare, I:  62U. 
Johannes Canut.i, kapellan, sen. kyrkoherde, Il: 58. 
,Johannes Dionysii, kapellan, Il: 58. 
Johannes Gabriel ,·ou B1·aunseifen , se Braunseifen. 
Jolunmes Henrici, se Karckuensis. 
,Johannes SigJridi, domkyrkosyssJoman , sen. kyrkoherde, II: 79. 
John, Hans Niclas: sadelmakare, I: 665. 
,Jonas (Joen), hakemakare, I: 678. 
,Jonas Barberart•, I:  266. 
,Jonas (Jöns) Larsson, mässingsmakare, [: 672. JOlll�i, Jakob, köpman, II: 420. 
,Jordanes, Il: 294. 
,Josef Jacob son, kämnär krifvare, I: 205. 
Judas, Andreas, kapellan, sen. kyrkoherde, II: 58. 
�Julin, E., kommerseräd, I: 8, 25, 37, 39, 43, 46, 47, 7 1 ,  74, 128, 134. 
,Jung, Zacharias (Zachris), filderman i skräddareämbetet, I: 596, 636, 637. Il: 408, 416, 498, 608. 
Juslenius, Daniel, kapellan , sen. kyrko� herde, Il: 40, 60, 61 .  

Jusleniu , Daniel, magiAter, sen. biskop, I: 2, 8, 14, 21 , 25, 26, 28, 31 , 37, 39, 41 , 43, 5 1 ,  52, 54, 62, 66, 67 , 79-82, 89, . 91, i17� 1 18, 128, 13·3 ,  134, 286. Il: 7 ,  73, 1 18, 293, 294, 296, 481 . 
,Juslen ius,  Gabriel, professol', IT: 296, 585, 587. 
,Justander, E1ieus, hospitalspräst, coadjutor, II: 63, 486. ,Justander. J�l'ik, profes or, I: 58, 63, 69, 255. II: 300, 352, 394. 
Just.amler, Hem·ieu , kolley;a, sen. kyrkoherde, II: 210. 
,lustancler, ,Johan , kollega, II: 210. 
,Tustantler, Samuel, ho pitalspräst, för-fattare, I: 61, 80, 255, 486. 
,Justinus, förf., II: 190. 
.Jägerhorn, assessor, II: 94. 
,löclhe, Bertil, rådman, I: 206, 216. 
Jöns Henriksson, borgare, I: 380. 
,Jöns Jonsson, sporrmakare, I: 627. 
.Jöns Kaungjutare, I: 672. 
,Jöns Larsson, se Jonas Lar�son. 
Jörgen, byggmästare, I: 1 10. 
,färgen Badftl'e, I: 267. II: 602. 
Jöran, guldsmed, I: 604. 
,Jöran, guldsmed, I: 604. 
Jöran, hakemakare, I: 673. 
,J öran, hampspinnare, I: 659. 
,Jöran , hofslagare, I: 627. ,förau, kopparslagare, I: 630. 
,Jöran, vantmakare, I: 658. 
,Jöran Uarberare, I: 266. 
,Jöran tonterfejare I. Mälare, Il: 609. 
,Jöran ( foldsmed, II: 431 .  
,Jöran H enrikNson , mästerman, I :  318. 
,Jöran Jakobs on, pi tolmakare, I: 628. 
,Jöran Putenssou , klockgjutare, I: 669. 

1 ,Jöran Skinnare, J: 662. ,J örnn Smed, I: 36fi. 
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,J öran Snickare, 1: 643. 

,Jöran Urbansson, pistolsmed, I: ö::?8. 

K. 

Kains, Nils, klenSII)ed, I: 618. 
Kalkila, Erik, stadsvaktmästare, I: 238. 

Kambeli, Anders, ålderman i timmerruans-
ämbetet, II: 567. 

Kangar, Lars, borgare, I: 337. 

Kantaja, se Candaya. 
Karcknensi , Johannes HP-nrici, kapellan, 

II: 6 1 .  

Karkuensi , Hemicus Henrici, kollega, 
sen. kyrkoherde, II: 20<J. 

Ka11 IX, I : 28, 222, 228, ö27 ,  398, 399, 
420, 443, 4 78, 484, 516. II: 237, 328, 387, 
613. 

Karl X <i:-ustaf, I: 2, 155, 339, 437 . II: 1 16, 
252, 389, 436, 455. 

Karl XI, I: 5 1 ,  149, 155, 230, 232, 233, 

::?67, 261 ,  303, 366, 39ti. Il: 53, 54, 88, 
101 , 1 16, �24, 253, 291 ,  388, 390, 457, 
465. 

Karl XII, I: 899. I I: 1 7 1 ,  389, 390, 465, 

589. 

Karuesk, se Kernischin. 
Karsten, ll ieronymus, köpman, I :  468, 469. 
Km-sten, ,Johan, hampspinnare, I: 659. 

Karwa, Jöran, borgare, 1: 382. 
Kaske, Markus, köpman, I: 240, 476. II: 

126. 

Kas1•er Guld med, I: 604. 
Kahu·iua Mansdottet·, drottning, I: 97. Il: 

89. 
Kaulumen, Matts, rä.<lman, I: 205, 468. II :  

601 . 
Kauhauen , Slgft'id, rådman, I: 206. 
Keckouen, Johan, knifsmed, I: 627. 

Keckouius, borgmästare, I: 1 85. 

Keding, (.'Ju·istinu, I: 1 1 1 .  

Keiser, Hem·ik ,  boktryckare, I :  680. 
Kelkka, Johan, stadsvaktmästare, I: 238. 

Kellner (Cöluer), Kr., organist, I: 69, 90, 
644. Il: 82, 83, 121 ,  21 1 ,  400. 

KemJ)e, kamrer, I: 104. 
Kempe, Axel, profe or, I: 57, 68, 105. I I: 

291 ,  293, 296. 

Keppler, II: 288. 
Kepplerus, Alexander, domkyrkonotarie, 

sen. kyrkoherde, I: 104. II: 12, 585, 587, 
611.  

Kernischin (Karuesk, Keroi k), Johan, 

apotekare, I: ::?69, 270. 

Kerni k, se Kernischin. 
Kethareniu , Erieb, I: 104. 

Kettare, Paul, rådman, II: 601 .  
Kexleiius, se Kexlerus. 
Kexleru , (Ke. lerius), Simon, professor, 

I: 108. II: 286, 2ti7, 353. 
Kiemmer, Andreas, domkyrko y sloman, 

sen. kyrkoherde, II: 80. 
Kijb)man, Hans, skräddare, I: 687. 
Kijhn (Kyhn), ,J öran, snickare, I: 59ö, 642, 

643, 650. II: ö07, 608. 

Kijl, Nils, ståthållare, I: 15H. 
Kijlbm·t(er, Bernh. Philip, pestläkare, II: 

540. 

KiHberg, Matts, krifvare, II: 561 . 

Kilo (Kiloviu ), Ja<'obus, kapellan , II :  (H . 
Kiloviu , se Kilo. 
KingiUlinen, Jakob, orgelbyggare, I :  644. 

Kirlloff, Wasili, starost, II: n(H . 
Kivi lita, Samuel, I: 186. 

Kiöhl, Lorenz, se Köhl, Lorenz. 

Kiöhl, Samuel, notarie, rådman, II: 472. 

58.3, 584. 
Ueen, Henrik, tadsvaktmä. tare, I :  238. 

Kleensorger (Kleensörjer), l)nnid, köp· 
man, J: 468. II: 406, 4 16. 

KleensörJer, se Kleensorger. 
Klint, Niclas, nörmakare, I: fö9. II: 010. 



634 PERSON REGISTER. 

Klufwensijk, 1:1e Klöfwensich. 
Kluger, Jöran, kanngjutare, I: 672. 
Klöfwensicb, Henrik, köpman, I: 475. II: 131.· 
Knabe, Hans, älderman i skomakareämbetet, 

I: 612. II: 497, 607. 
Knape, Erik, understäthällare, borgmästare, I: 103, 110, 147, 1 6 1 , 179-181, 195, 198, 199, 202. 
Knapila, Erik Andersson, köpman, I: 468, II: 607. 
Knut Guldsmed, I: 604. 

Knut Pedersson (Persson), borgmästare, I: 202, 205, 380. II: 600, 601. 
Knut Persson, se Knut Pedersson. 
Knut Skinnare, I: 662. 
Kock, Johan, köpman, I: 437, 474. 
Kock, Nils, köpman, I: 58, 84, 90, !:H , 95, 105, 185, 240, 452, 474, 487. II: 83, 93, 

100, rn5. 

Kohlbärg, Jöran, pistolmakare, I: 628. 
Kolloinen, Miehael ,Jacobi, hörare, se Michael Jacobi. 
Kolmodin, El"ik, student, II: 395, 443. 
Kort Tunnbindare, II: 608. 
Krank, Mich�l, borgmästare, I: 202. Il: 600. 
Kristian, guldsmed, I: 604. 

Kristian, konstmälare, I: 651 .  
K1·istia11 Anders on, hakemakare, I :  673. 

Krlstian Carl son, rädman, I: 57. 
Kristian Fili})Sson, borgmästare, I: 198, 38 1 .  
Kristian Johansson, dukmakare, I: 658 
K1istia11 Remsuidare, I: 665. 
Kristina, drottning. I: 11, 12, 145, 222, 429, 432, 447, 519, Ml , 662. Il: 240, 243, 245 -247, 267, 273, n97. 
Kristina Hansdotter, fru, I: 669. 
Kristofer, guldsmed, I: 596, 004. 
Krook, Andr., asse.Qsor, I: 68. 
Krook, Gudnnmd, borgmästare, I: 150, 182, 203, 231 .  Il: 20, 600. 

Krugerus, Henrik, kapellan, I: 69. 
Krus, Lars, friherre, I: 50. 
Krusse, Johan, I: 68. Kruus,· Hem�ik ,  ålderman, ·u:· 498. 

Kruus, Jesper, skattmästare, II: 95. 
Krydman, Jöran, borgare, I: 337, 339. 
lfråkfelt, Hans, stadsvaktmästare, I: 238. 
Kröger, Hans, skeppare, I: 437. 
Kröger, Jocbim, konterfäjare, I: 650. Il: 608, 609. 
Kröger, Willam, köpman, I: 468. 
Kugelmann, Johannes, Il: 178. 
Kuhl, Michel, stadsvaktmä�tare, I: 238. Il: 602. 
Kuhlberg, Henrik, klockare, II: 574. 
Kuhrman, Anders, stadsfogde, I: 216. 
Kulbovius, Gregorius, kapellan, sen. kyr-koherde, Il: 62, 63, 336. 
Kumpst (KämJ)Se), Tobias, läkare, I: 268. 
Kunckell ,  Anders, hofslagare, I: 627. 

Kunckell, Bertil, rörsmed, I: 628. 
Kunckell, lians, rörsmed, I: 628. 

Kunckell, ,Jakob, lådmakare, I: 628. 

Kuppn, J öran, I: 186. 

Kuppar, Lars, I :  108. 

Kurek, Axel, I: 1 70. 
Kurck, ,Hins, president, I: 67, 68, 81 , 94 105, 110, 114, 158, 300. Il: 60, 107, :!44 -258, 376, 394, 602, 603. 
Kur<•k, Karin, fru, II: 95. 
Kyhn ( Ktihn): se Kijhn. 
Kyrenius, Carolus, kapellan, Il: öl .  
Kälke, Anders, repslagare, I: 65{:,. 

Käkenbaus, Håns, I: 108. Kälk, Henriens, kapellan, 11: 59. 
Kämp e, Tobias, se Kumpst, TobiM. 
Kättllrä, Matts, stads krifvare, I: 214. Köhl (Kiöhl) , Loreuz, hattmakare, I: 667. 

Il: 6 10. Köller, Georg Simon, läkare, I: 268. 
Kölnllr, Kaspar, guldsmed, I: U9. 
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L. 

Laber, Tobias, bokförare, Il: 61 1 .  
Lagerflycht , assessor, II: 408. 
Lagns, Habriel, kollega, sen. kapellan, I I: 

209, 383. 
Lamber, se Lambertz. 
Lambert, Hans, skomakare, I: ö12. 
Lambert, .Mårten, se Lambertz, Märten. 
Lambertsson, se Lambertz. 
Lam hertz (Lam ber, Lam bert, Lam berts

son), Mårten, skomakareålderman, I: 384, 
605, 610, 612. 

Lang, Anders, pistolmakare, I: 626: 628. 
Lung, Henrik, mästare, I: 58. 

Laurbechius, Petrus, professor, biskop, 
II: 34, 45, 48, 56, 286, 300, 303, 341 , 
384, 390. 

Laurbergiu , författare, II: 190. 
Laurelius, författare, II: 190. 
Laurelius, Olaus, se Laurreus, Olaus. 
Laurentiu Petri, kapellan, sen. kyrko-

herde, II: 59. 
Laurentius Thomre, hospiWspräst, II: 602. 
Laureut z,  borgmästare, I: 185. 
Lerhman, ('as1>a1·, guldsmed, I: 004. 
Lerke, I: 57. 
Leef, Henrik,:koppar lagare, II: 608. 
Leijonberg, Didrik, öfverinspektor, I: 56, 

104. 
Leijonberg, Thomas, I: 103. 

Lang, ,Joeltim, konterfäjarc, I: 650. II: Leino, Henrik, nickareålderman, I: 643. 
608. II: 498, 608. 

Lange, Petrus, advokat, I: 192. 
Langh, Petter, pi tolmakare, I: 6 J8, 628. 
Langhans, Ambrosius, komakare, I: 612. 
Laughans, ,Jöran, skomakareålderman, I: 

612. 
Laugius, Mathias, apologi t, i.en. kyrko-

herde, I: 58. II: 210. 
Lars Erik on , karprättare, I: 318. 
Lars Guldsmed, I: 604. 
Lars Nilsson, skalmejblå are, II: 403. 
Lars Thomn•, hospital prä t, I: 254. 
Lasse Marku on, stadsfogde, I: 21u. 
Lasse Snidkare, I: 643. 
Lasse Thoma, son, hospitalsföreständare, I: 

250. 
Lasse Trul 011 , klockgjutare, I: 668. 
Lassus, Orlandus, författare, Il: 1 78. 
Laurreu , Gabriel ,  domkyrko yB loman, 

I :  107. II: 80. 
Laurreu , Jo e1>hus, domkyrkonotarie, sen. 

kyrkoherde, II: 1 2. 
Laurreus (Laurelius), Olaus, kapellan, sen. 

rektor, II: 401 62, 21 1 .  

LeipäUi, Ji>ran, slaktare, I :  186, 491. 
Lei teniu , Jacobu.s, kollega, sen. kyrko-

herde, II: 209. 
Lejonlmfvud, Abraham, friherre, II: 145. 
Lejouhufvud, Gustaf, grefve, II: 99. 
Le,jonlmfvud, Gustaf Adolf, grefve, II :  229. 
Lejonhufvud, Sten, grefve, II: 220. 
Lessle (Letzle), Bertil, rädman, I: 58, 190, 

209, 256, 265, 282, 384, 579. Il: 100, 401 , 
402, 471 ,  474, 583, 601. 

Lessle, ,Johannes, tadsmusikant, stads
fiskal, Il: 314, 401, 403, 472. 

Letaleuiu (Letalensis), Josephus Lauren-
tii, kapellan, II: 61. 

Letalen i , se Letalenius. 
Lethalen i , Erieus, pestpredikant, II: 642. 
Lethalen i. , Johan, translator, II: 558. 
Lethalen i , ,Josef, se Chora.lis, Josef Letha-

lensis. 
Letzle, se Lessle. 
Leutken (Lytken), Johan, köpman, I: 69, 

185, 240, 383, 386, 387, 475, 476. 
Libstor1>, ,Jochhn, köpman, II: 373. 

81 
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Lichton, Robert, president, I: 30B. 
Lidskäu, Hans, guldsmed, I: 604. 
Liebeck, ,Taco bus, kapellan, I: 649. 

Lietzen, Erik, kämnär, I: 282� 

Lietzen, Nikolaus, borgmästare, I: 68, 69, 104, 123, 125, 1 72, 182, 183, 197 ,  198, 203, 231 ,  333, 382, 384, 450, 486, 675. Il: 70, 1 31 ,  876, 443, 601, 606. 
Lietzen, Zach., bokbindare, I: 58, 675, 680. 
Lignip�us, Christo})her, hospitalspräst, IT: 486, 543. 
Lillander, ,Johan, advokat, I: 1 91. 
Lillieholm, Mathias, häradshöfding, I: 107, 108. II: 13 1 .  
Lilliehöök, Knut, landshöfding, I :  158, 182. 
Lillievahn, Johannes, kollega, II: 210. 
Linck, Matts, köpman, I: 345, 383, 386, 476, 652. 
Lindberg, Petter, hofslagare, I: 627. 
Linde, Erik v. d., friherre, landshöfding, I : 34, 35, 123, 159, 160. Il : 455, 493, 

612. 

Lindh, Anders, rämnan, borgmästare, I :  210. II: 470, 471 ,  474, 475, 524, 581, 583, 584. 
Lindh, Lars, svärdsfäjare. I: 628. 
Lindormi, Nit.•olaus, lektor, sen. kyrkoherde, II: 199, 204. 
Lindu, Anders, rå<lman, 1: 208, 282. 

Lindn, ,Jöran, borgmästare, I: 1 8 1 , 202, 468. IT: 600, 601 . 
Lindula, Anders, rädman, Il: 100. 
Lithovius, Laurentius, student, Il: 337-339. 
Litzkou, Samuel, köpman, I: 468. 
Liurenius, Nils, referendarie, I: 161. 

Llvius, förf., II: 1 10, 180, 1 90. 

Loceenius, ,Joh., professor, II: 41i. 
Lorentzen, Niclas, bokbindare, II: 498. 
LoricWus, Reinliardus, jesuit, II: 178. 
Lose, Jacob, köpman, I: 468. 

Lose, Jocbim, köpman, I: 468, 469. 
Lose, ,Hfran, köpman, I: 468. 
Lossius, Lueas, förf., II: 178. 
Lubi·as, Kristian Ludvig von, major, I: 63; 
Lucander, Henricus, kapellan, sen. kyrko-herde, I: 57. Il: 62. 
Lucas, bältare, I: 665. 
Lukas Larsson, borgare, I: 380. 
Lund, David, professor, sen. biskop. II: 35, 37, 45, 57, 298, 300, 303, 499. 
Lund, Lars, guldsmed, I : 604. 
Lundanus, Zacbarias, kapellan, sen. kyrkoherde, II: 63, 500, 573. 
Lundbeck, Haqviuns, rektor, sen. kyrkoherde, Il: G76. 
Lundbergl1, Kristian, körsnär, I: 660. Il: 498. 
Lustig, Johan, sadelmakare, I: 665. 
Luther, M artin, II: 150, 192, 415, 416. 
Lybecker, general, II: 52H, 530, 546, 640, 550. 
Lydeman, Simon, köpman, i:itadRfiskaJ, rädman, I: 69, 217 ,  483. II: 472, 473, 561 ,  564, 584, 601. 
Lytken, Re Leutken. 
Lägel, ,Jakob, bagare, IT: 496, 515, 613. 
Läbteenkorrn, ,Johan, uppbördsman, II: 561 .  
LiU'ving, Axel, kamrer, l l: 5:,8. 
Löfving, IStt•fän, partigängare, IT: f>f>8. 
Lönn, Jonas, hattmakare, I I: 498. 
Lönnrot, Johan, rådman, I: 288. II :  472, 476. 

M. 

1'1aeovitz, Aug., skräddare, II: 498. 
1'1agnus, Joh. ,  författare, Il: 417. 
Malchius, Joh. ,  författare, Il: 416. 
Malm, Agatius (Acl1atins), musikant, II: 84, 401 , 403. 
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Mahneliu, Andreas, rådman, I: 69, 199, :d09, 282, 285. 
llandrreus, Matthias, I: G9. 
Marcus, hampspinnare, I: 659. 
Marcus, magister, I: 104. 
llartinus )lal'tiui, domkyrko y s]oman, i.en. kyrkoherde, II: 77, 78. 
)latbitts ,Jonre, de befängdes predikant, I: 261. I I: 59. 
Mathias Martini, kapellan, IT: 58. 
Mathias !Sigfridi, kape11an , sen. kyrko-herde, II: 58, 79. 
Mattis Johansson, lådmakare, I: 628. 
Mutts BeHlthuggare, Il: 609. 
Matts Bertilsson, skarprättare, I: 318. :natts Gerdtsson (Mathias Remas), belåt-huggare, I :  648. 
1Uatts Glasmästare, I: ö44. 
l\latts Grelsson, kämnär, I: 282. 
Matts Hhulersson (Henriksson), rädman, I: 197, 206. II: 601 .  
Matts Pukslagare, Il: 403 . 
.Matts Skomakare, I: 612. 
Matts Skräddare, I: 356. Matts Snickare, I: 643. Matts Zachariasson, känmär, I: 283. 
Malll'er, Bona van thw-, barberare, Il: 

602. 
Maydel, general, Il: 6 17 .  
Medelborgh, Hans, köpman, I :  468. 
l\ledelplun, Daniel, figu.rstickare, I: 649. 
Medelplan, Johan, vagnmakare, I: 631 .  
Medelplan, Jonas, vagnmakare, I :  63 1 .  
1\leibohm, Kristofer, nålmakare, I :  673. 
Meider, se Mäter. 
Meijer, Fredrik, klockgjutare, I: 670. 
Meijer, Georg, lyckepottmakare, Il: 404. 
Meijer, Johan, bisittare i skomakareämbe-tet, Il: 497. 
Meilandus, Jacobus, Il: 1 78. 
Melanchton, Filip, II: 147, 148, 415, 416. 

Melartopteus, Carl, apologist, sen. kyrkoherde, Il: 577. 
Melartopmus, Chl'istianus, koJlega, sen. kapellan, II: 209. 
Melarto1n.eus, Gåbriel, domprost, rektor, sen. biskop, II: 4, 144, 202, 203. 
l\l elarto1lreus, Petrus, domprost, Il: 4. 
Melcbior Bada1·e, I: 267, Il: 602. 
Mellenberg, skräddare, I: 637. 
Mellenberg, Thomas, se Mellenbergh, Tho-mas. lll elleubergh, Thomas, skomakare, bisittare 

i generalgillet, I: 596, 612. II: 497, 608. 
lleltzer, Jöran, skomakare, I: 612. 
Meltzer, llicbel, skomakare, I: 612. 
Menius, Justus, tysk teolog. Il: 416. 
Mennander, ärkebiskop, I: 682. 
Mennauder, Jonas, kapellan, sen. kyrko-herde, Il: 63, 500. 
Merckell, Henrik, boktryckare, I: 688. II: 498, 548. 
Merthen, Anders, köpman, I: 58, 85, 104, 114, 409, 47 1 ,  472, 486. II: 131 .  
Merthen, Johan, köpman, I :  240, 386, 471 .  
Merthen, Karl (Carl), köpman, I: 340, 471. Il: 491 ,  564. 
Mertben, 1'01-sten, köpman, I: 58, 59, 69, 345, 471 ,  486-488. Il: 1 26. 
Me1·tbens, Petter, guldsmed, II: 607. 
Messenius, J obanne , historieskrifvare, I: 95. Il: 328. 
Mether, Hem·., befal1ningsman, I: 69. 
Metstake, Reinb., landshöfding, I: 58. 
Meunier (Meunieur, Munieur), Staffan, öfverskärare, färgare, I: 659. Il: 610. 
Meunielll', se Meunier. 
Meyer, Hans, guldsmed, ålderman i genera1gillet, I: 69, 595, 602, 604. II: 499, 607. Meyer, Hans, svarfvare, I: 645. Meyer, Johan, köpman, II: 416, 419. 
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Meyer, Lorentz, säjermakare, I: 49, 629. 
Meyer, Wljde, bokförare, Il: 611 .  
llichael Cas1>ari (Alstadius), domkyrko

. syssloman, sen. kyrkoherde, · n: 79·, 
Michael Cornelii, konrektor, Il: 144, 202. 
Michael Jacobi (Kolloinen), hörare, Il: 

203, 612. 
Michael Marei, kantor, II: 84. 
Michael Mathrei, kapellan, Il: 58. 
Michael Nicolai, domkyrkosyssloman, Il: 

78. 
Miehel Bokbinder (Bokhandlare), I: 669, 

679. 
Miebel Ersson, pistolsmed, I: 628. 
Micbel Eskelsson, borgare, I: 463. 
Micbel Hansson, linväfvare, I: 658. 
MM1el Henriksson, mästerman, I: 318. 
Michel Hofslagare, I: 627. 
Micbel J ol1ansson, hospitalsföre:;tåndare, 

I: 250. 
Michel Jönsson, domkyrkosyssloman, Il: 79. 
Michel Micbelsson, drällmakare, I: 658. 
Mick, Adolf, klockgjutare, Il: öl(). 
Mick, Anders, I: 650. Il: 609. 
Mick, Mäl'ten, klockgjutare, I: 248, 671. 
Mlltopreus, Erik, stadsfogde, I: 216. Il: 

584. 
Miltopreus, Gabriel, köpman, stadsfogde, 

I: 58, 240. Il: 473. 
Miltoprens, Johan, <l ä., rädman, I: 58, 59, 

105, 109, 178, 185, 186, 197, 198, 209, 
383, 385, 400. 

Miltopreus, Johan, d. y., notarie, rädman, 
I: 213-215. II: 472, 583. 

Miltoprous, lUartiu, professor, I: 58. Il: 
193, 298, 334, 353, 447. 

Minden, Henrik ,·on, bagare, I: 596. 
Minelli, Job., författare, Il: 417. 
Miödb, Mäns, snickare, I: 643, 649. 
Mobach, Daniel , karduansmakare, I: 69, 

664. 

Mobach, Erik, linväfvare, Il: 498. 
Mobach, Herman. karduansmakare, l: 664. 
Moeller, Heuri<•us, författare, II: 1 78. 

· Moller, Peter, balber,· Il: 602 . 
Montinus, ,Johan, adjunkt, sen. kyrkoherde, 

II: 64, 500, 574, 587. 
Mosellanus, Petrus, författare, II: 148. 
Mosskoski ,  lUölehior, tegelslagare, I: 47. 
M ovius, Caspa.rus, författare, Il: 178. 
ll ulin, Clemet, borgare, I: 381. 
Munck, Anna, fru, II: 410, 412-414. 
}lunck, Hans, slottshauptman, I: 97. 
Munek, Joban, vicepresident, I: 97, 106, 

114. 
lf unck, Petter, skräddare, I: 637. 
Munieur, se Meunier. 
Munselius, ,Jakob, krigsauditör, kämnärs

notarie, I: 108, 287. Il: 604. 
l\Iunster, Johan, professor, sen. kyrko

herde, Il: 57, 293, 294, 500, 501 , 553, 
573, 589. 

llunster, Rotker v., handlande, I: 468. 
)I urbe1·g, Henrik, glasmästare, II: 498. 
Mum· (Muurenius), Bo�tins, lektor, sen. 

kyrkoherde, II: 156, 157, 159, 199, 203, 
227. Il: 424. 

l\[ uurenius, se M uur. 
Mynie, PhiliJ> von, silkesfärgare, Il: 609. 
Myra, Abraham, konterfäjare, I: 643, 646, 

650. Il: 408, 608, 609. 
Myra, Brita, se Deinert. 
My1·a, Lars, konterfäjare, I: 650, 651 .  Il: 

609. 
Mytheri, Matts, klensmed, I: 618. 
llytberl, Märten, klensmed, I: 627. 
Myttyr, Jacobus, choralis, II: 59. 
)låns (Mägens) Larsson, belät nidare, I :  

647-648. 
Mäns, Sunesson, krongjutare, I: 673. 
Märten, guldsmed, I: 604. 
Märten, kopparslagare, I: 630. 
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Mårten, sämskmakare, I: 663. 
l\lårten Barberare, I: 26ti. 
Mårten Fili1,sson, kämnär, I: 463. 
Mårten Guldsmetl, I: 604. 
:u ärten Henriksson, läkare, I: 267. 
Mårten Hofslaga1·e, I: 627. 
Må11en Johansson, konstmålare, I: 651 .  
Mårten Kaungjutare, I :  672. 
Mårten Kristersson, körsnär, I: 662. 
Mårten Lambertsson, skomakare, I: 595. 
Mårten MÄrtensson, svärdsfäjare, I: 628. 
Mårten Sigfrid son, rådman, II: 181, 198. 
Mårten Säck1,ipare, II: 403. 
Mäss, David, köpman, I: 468, 469. 
Mäter (Meider), Michel, strumpväfvare, 

II: 498. 
Möller, Jörgen, teolog, II: 416. 
MöJler, Martin, teolog, II: 4 16. 
llöller, Paul, läkare, I: 269. 
Möllerum, se Mölrum. 
Mölrum (Möllerum), Didrik, konterfäjare, 

I: 61'>0. Il: 609. 
Mötth-, ,Jakob, kapellan, II: 611 .  
Mörman, Gabriel, guldsmed, I: 604. 
Mörman, Hugo, guldsmed, I: 6U, 604, 640. 
Mörner, Otto Helmer rnn, ståthållare, I: 158. 

N. 

Nuehtigall, Miehel , organist, I: 00. II: 82. 
N aula, ,Johan, vagnmakare, 11: 498. 
Neiman, Joehim, konterfäjare, ålderman i 

generalgillet, I: 595. II: 248, 408, 607, 
608, 609. 

Neocleander, Andreas, lektor, sen. kyrko-
herde, Il: 6, 157, 159, 204, 448. 

N epos, Cornellus, II: 186, 189, 190, 192. 
Nesselius, Israel, professor, II: 300, 414. 
N etler, Hans, pistolsmed, I: 628. 

N etzelius, Magnus, kapellan, sen. kyrko-
herde, II: 40, 63. 

Newton, II: 288. 
Nicolai, Philip1m , teolog, II: 4 16. 
Nicolaus Andrere, kollega, II: 165, 204. 
Nicolaus Bengtsson, stadsskrifvare, I: 211 ,  

214, 381. 
Nicolans Lindormi, se Lindormi, Nico

laus. 
Nidelberg, Amb1·osius, fiskal, I: 68. 
Nidelberg (Nidelbergh), Salomon, notarie, 

rädman, II: 473, 475, 583. 
Nidelbergh, se Nidelberg. 
Nleroht, Carl, grefve, generalguvernör, 

Il: 469, 470, 472, 486, 498, 5 1 5, 532-546, 
549. 

Nils, doktor, Il: 602. 
Nils, hospitalspredikant, I: 250. 
Nils Andersson, I: 389. 
Nils Arvid son, borgmästare, I: 68. 
Nils Barberare, I: 267. 
Nils Eriksson, borgmästare, I: 197, 202. 
Nils Jonsson, belätsnidare, I: 649. 
Nils Larsson, barberare, fältskär, I: 267. 

II: 603. 
Nils Olai, subrektor, II: 205. 
Nils Olofsson, pistolsmed, Il: 608. 
�ils Olofsson, rädman, I: 198, 208, 282, 

463. 
Nils Sig(ridsson, murare, I: 652. 
Nils Sigfrid on, räd.man, I: 205. 
Nils Torkil on, borgmästar , I: 202. 
Nils Åke on, knifsmed, I: 627. 
N orling, Henrik, guldsmed, I: 604. 
Notrer, Märten, ålderman i smedsämbetet, 

I: 617, 6i7. II: 608. 
Nottbeck, Claes Johan, handlande, Il: 

568. 
Nuehar, Erlcus, kapellan , II: 00. 
Nummls, Jakob, bisittare i skräddareäm

betet, Il: 608. 
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�Y<'OJlensis, Andreas, rektor, sen. kyrkoherde, I: 57. II: 173, 17 4, 205. Nyco1lensis, Nils, professor, biskop, I I: 301 . 
Nyholm, Johan, befallningsman, sen. rådman, II: 472, 473, 554, 583. 
X y land er, Johan, skomakare, II: 498. 
N ynum, Lars, kopparslagare, I: 630, Il: 608. 

o. 

Obeuhaus, Anna Maria, svärdfäjareenka, JI: 498. 
Obenhär, Bertil, pappersmakare, I: 688. 
Ogilwie, Patrik, landshöfding, I: 97, 106. II: 94. 
Ohrapää, ,Jöran, rådman, I: 206, 468, 474, 475. 
Oh1·apiiä, M.årten, rådman, I:' 69, 108, 207, 

282, 475. 
Ohrapäli, Phllit,, köpman, I: 475, u6B. 

Oittiueu, Miehel, slaktare, I: 491 .  
Olaus Magni, biskop, I: 95. 
Oliwecrantz, kansliräd, I: 378. Olof, bältare, I: 665. 

Olof, konstmälare, I: ö51 .  Olof Bertilsson, borgmästare, I :  203. Il: 000. Olof Börllsson, rådman, I: 175, 1 76, 196, 
io7, 636. 

Olof Collega, II: 208. Olof Glasmästa1·e, I: 644. 
Olof Kanngjutare, I: 672. Olof Målare, I: 651. 

0p1,enort, Johan, målare, II: 503, 600. 
Oravainen, Matt8, borgare, I: 185. 
Orberglus, Johannes, lektor, sen. kyrko-herde, II: 6, 167, 204, 448. 0 euius, direetor cantus, Il: 21 1 .  
0stertag, Anders, bokbindare, I: 675. 
Ostrogotbus (Prytz), Häkan, rådman , kämnärsnotarie, I: 287. 
Outgers, David, läkare, I: 268, j69. 

Ovidius, Il: 150, 190. 
Oxe, Harald, landshöfding, I: 106, 159, 160, 190, HH , 200, 232, 306, 377, 437, 452, · 48'2, 630. ll: 269; 598. 
Oxen tierna, Axel, rik. kansler, I: 67 , 655, 662. II: 16, 139, 204, 226, 238, �41, 331 .  
Oxen, tierna, Bengt, kan lipresident, Il: 255. 
Oxenstierna, Carl, stäthällare, I: 74, 168. 
Oxenstierna, Gabriel Bengtsson, generalguvernör, riksskattmru tare, Il: 30, 241. 
Oxenstiema, Oab1iel Gu tafs on, riksdrots, Il: 241 .  
Oxenstierna, J·ohan, I: 68. 
Ozelius, Andreas, kollega, slottspred.ikant, II: 210. 

P. 

Pacchaleuius, A1ukea , prästman, Il: 46. 
Paletz, Mikael, kabbalist, II: 347, 360. 
Palieander, Grego1ius, kollega, Il: 209. 
Palikka, Jöran, rådman, I: 206, 468. Il: 601. 
Palikka, Lal'fl, kämnär, I: 69, 1 11, 107, 

200, 281. 
Palnum, BertlJ, skräddare, I: 637. 
Palman, Jakob, advokat, I: 68, 215. 
Palm�nberg, ,Justus \'00, friherre, landA-höfding, Il: 468, 470, 482, 484, 5 13, 515, 520, 525, 529, 536, 541, 544, 545. 
Paltu, Thoma , kapellan, Il: 59. 
Panu, Matts, blekare, Il: 498. 
Patw·, Henrik, borgare, I: 121, 12�. Il: !JU. 
Patur, Simon, präst, Il: 58. 
Paturi, Jakob, grytgjutare, I: 631. Puul Skolmästare, Il: 183. Paulinu , Simon, profes or, I: 57. II: 298. Pauschartius (Pauskarts), Nicolai, bok-förare, Il: 61 1 .  Pau karts, s e  Pauschartius. 
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Pechliu, Simon, stud., Il: 585. 
Peldan, Gabriel, sekreterare, Il: 557. 
Pe)do, Matts, stadsvaktmästare, I: 238. 
Per Erlandsson, Jandshöfding, I: 73, 179. 

II: 403. 

Per Lars on, rädman, I: 20H. 
Per Rörsme<l, I: 628. 
Peter I, tsar, II: 517, 554. 
Petersen, Johan, tysk skeppare, II: 569. 
Petrrea, Katarina, hm-1tru ät Olaus W exi-onins, II: 443. 
Petra-us, Andreas, professor, I: 58. I l :  288, 302, 334, 435. 
Petrreu. , Eskil (Aeschillns), biskop, I: 29, 34, 58, 106, 335, 336, 683. Il: 1 1 ,  20, 21, 30, 31, 3�, 47, 48, 56, 95, 1 1 3, 117, 1 98, 202, 203. 
Petraens, Samuel, assessor, I: 57. 
Petrejus, Da,1d, prästman, r [: 46. 
Petro n., Petrus, Il: 328. 
Petrns lngemnri, lektor, Ren. kyrkoherde, Il: 6, 204. 
Petter Andersson, bagare, I: 495. 
Petter Barberare, I: 266. II: 002. 

Petter Hansson, boktryckare, I: 684-686. 
Petter .Nilsson, köpman, I: 476. 
Pettro, Jöran, st.adsvakt.mästare, I: 238. Il: 602. 
Phillt>, ( 'ort, klenfilmed, T: 596, G I R, H2fi. Pbili 1►1ms Nicolai, se> Nicolai. 
Philpus, guldsmed, I: 604. I I: 607. 
Phoodrus, författare, 1 1 :  100. 
Phoenix, Johan, advokatfiskal, borgmä-stare, II: 340, 471, 474, 530. 
Pick, Kri tian, görde]makare, I :  672. 
Pictorius, ,Johannes, choralifl, Il: 61 .  
Pictorius, Olof, se Olof Målare. 
Pihlmau, Johan, professor, II: 587. 
Pijk, Caspar, köpman, I: 468, 469. 
Pijll, lleurik, koppars]agare, I: 630. 

Pijhnan, Isak, professor, kyrkoherde, I I  35, 37, 45, 48, 57, 172, 199, 205-207, 211, 298, 300, 500, 501. 
Pi,jmander, författare, II: 417. 
Pillgram, Hans Kristofer, urmakare, I: 629. 
Pintzer, Micbel, bokbindare, I: 674, 680. 
Pip1>ing, Josef, köpman, I: 58, 98, 476. II: 552, 564. 
Plagman, Hans, rådman, I: 57, 69, 108, 176, 183, 196, 198, 207, 281 , 282, 333, 382, 475, 476, 486, 
Plagman, Petter, borgmästare, I: 103, 179, 181, 195, 198, 202. II: 95, 373. 
Plato, Martinus (Mårten), stadsskrifvare, I: 24, 212, 213. II: 601. 
Platz, Hans, borgmästare, I: 202, 381, 469. 
Plautus, författare, Il: 148. 
Plinius, författare, Il: 1 10. 
Plööu, Nicolaus, läkare, I: 26H. 
Ponomaroff, I van Sarinoff, rysk borgmä-

stare, II: 561. 
Porath, fäktmästare, II: 516. 
Porten, Otto Ca.spar, II: 568. 
Posola, Clemet, I: 105. 
Posse, Knut, öfverståthållare, I: 182. 
Praetorius, Hieronymus, II: 1 78. 
Praetoriu , Miehael, II: 178. 
Pratanus, Johan, Rtad�sekreterare, profCR-1'0r, I: 57, 214. 
Proeo}lWtt , Habrlel, skald, II: 454. 
Prytz, And., borgmästare, I: 105, 18.'>, 1 86, l 8fl, 205, 209, 214, 288, 383. II: 470, 471 ,  473, 474, 478, 479, 484, 510, 51 I ,  601. 
Prytz, And., kapellan, sen. kyrkoherde, II: 46, 61 , 62, 1 12. 
Prytz, And., professor, prorektor, II: 300, 586. 
Prytz, Georgius, kyrkoherde, I: 58. 
Prytz, Håkan, rädman, se Ostrogothus. 
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Prytz, Martin, notarie, II: 472. 
Prytz, Samuel, or�nist, II: 83. 
Pufendort, Samuel, historiker, II: 291 ,  292, 417. 
Pnlssdorff, Fredlik, läkare, I: 266, 268. 
Pm·bacehins, astronom, II: 160. 
Pntensson, Jöran, se Jöran Putensson. 
Puto, Eskil, rådman, I: 205. II: 601. 
Pythins, Georgius, student, II: 351 ,  352. 
Pythins, ,Johannes, student, Il: 351 ,  352. 
Pivel, bältare, I: 665. 
Pävel Eriksson, I: 381 .  
Pässe, Lorenz, se Bosse, Lorenz. 
Pässi, Grels, borgare, I: 185, 38u. 

Q. 

QueuseJ, hofrättsassessor, II: 383, 384. 

Raam, Gabriel, nålmakare, I: 673. 
Rabt> (Rave), Adam Kristian, perukma-

kare, I: 667. II: 610. 
Rabe11, Henrik, bokbindare. I: 675. 
Rafwenbergl1, Hans, läkare, I: 267. 
Rakkila, Markus, slaktare, I: 49 1 .  
Rakkola, Matts, I :  337. 
Ram, Hans, slottslofren, I: l ö  I .  
Ramus, Petrns, IT: 150, 160. 
Rancken, Johan, köpman, I: 184-186, 240, 254, 383, 385-387, 409, 437, 474. Il: 47, 82, 99, 125, 443. 
Råncken, lfri th1a, se Schilling, Krii;;tina. 
Rancke11, Robert, räd.man, I: !58, 105, 111 ,  1 76, 183, 198, 207, 281 ,  382, 474, 476, 

486. II: 70. 
Rantala, Hans, borgmästare, I: 202, 468. 
Ranch, Mathias, körsnär, ålderman, I: 58, 

660. lI: 497, 498, 610. 
Ranch, Mårten, körsnär, I :  69, 662. II: 610. 

Ranmamms, Jacobns, kollega, sen. kyrkoherde, I: 69. II: 165, 204. 
Ranmannns, Jonas, lärare, kapellan, II: 
. 204. -

Raussne1·, ,Johan, bokhandlare, I· 679, 682. 
Raussner, Kristofer, boktryckare, I :  H,Y, 

682. 
Ranta, Axel, rädman, I: 207. 
Rautelins, Johannes, författare, I: 74, 78, 80. 
Rauvola, Bertil, borgare, I: 284. 
Rave, se Rabe. 
Ravonius, Andreas, direetor cantus, sen. kapellan, Il: 211. 
Ravouins, Erik, vikarierande kapellan, II: 574. 
Reese, Berndt, d. ä., glasmästare, I: 644. 
Reese, Berndt, d. y., glasmästare, I: 644. 
Regen boga, Pette1·, byggmästare, I: 654. 
Reghman, Abrah., köpman, I: 69. 
Reickeuboek, Elias, snörmakare, I: 659. 
Reimau, Kristhm f'redrik (Gottfrid), bokbindare, I: 675. II: 610. 
Reimer(s), fältskär, II :  562. 
Rebner, )latl1ias, konstmll.lare, I: föl. 
Reime1·s, Cosm us, byggmästare, I: 653. 
Reimers, Frans, byggmäfitare, I: 653. 
Reinbohm, ,Johan, köpman, II: 491 .  
Reindertz, Cornelis, holländsk skeppare, 

II: 569. 
Relau, ,Johan Albrekt, apotekare, I: 270, 271 .  II : 263, 489, 400, 539-541 ,  004. 
Remas, Mathias, se Matt:,. Gerdtflson , beJäthuggare. 
Renand, Paul, perukmakare, I: 667. II: 610. 
Renodreus, ,Johannes, läkare, II: 417. 
Reyman, Otto, bokf örare, I: 682. 
Rhezelins, Olaus, rådman, I: 209, 214, 215. 
Richalenius (Sltkylensis), Henricus, kol-lega, sen. kapellan, II: 208. 
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Richter, Klistof er, garfvare, l: 664. 
Ridderm·antz, Joachim, assesRor, Il: 408. 
Ringius, Nikolaus, borgmästare, professor. I: 204. 
Ringlu�, Per, kyrkoherde, I: 69. 
Ritter, fältskär, II: 562. 
Ritz, Jakob, domprost, II: 564, 573, 574, 587. 
Roggenbock, se Roggenbuch. 
Roggenbll(•h (Roggenbock), Hans, fältskär, I: 57, 58, 106, 266-268. Il: 603. 
Rolcke (Röllt>k, Rölich), Daniel, köpman, rädman, I: 205, 468, 469, 471, 689. II: 600, 601. 
Romeyer, ,Jakob, knappmakare, I: 673. Il: f:HO. 
Root, Magnus, kassör, 11: 473. 
Rosendal, Erik, asRessor, Il: 126. 
Rosendal, Petter, sekreterare, I: 106. 
Ro t>ns<·lmiitt, Jöns, underlandshöfding, 

I: 1 3. 
Rosensteeu (Roseustem), Hans, I: 92, 649. 
Rosenstern, se Rosensteen . 
Ross, llerman, rektor, professor, ;;;en. domprost, II: 173, 191, 205, 553, 584, 585, 587, 612. 
Rosskamp, Albrecht, rädman, I: 104, 184, 208, 337, 382, 437, 4,4, 475, 486. 
Rosskamp, Gottfrid, rä.dman, I: 58, 208, 282, 475. Il: 450. 
Ro skamp, Johan, assessor, I: 58. 
Rosslln, Jonas, köpman, I: 69, 240, 476. 
Roth, Michel, guldsmed, I: 604. II: U07. 
Rothkerus, Matthias, kollega, Il: 209. Rothovius, Gudmund, kollega, sen. kyrko-herde, I: 109. Il: 53, 79, 208. Rothovius, Isak, biskop, I: 2, 29-31,  57, 84, 86, 105, 110, 226, 333, 336, 387, 669. II: 6-10, 14-20, 23, 30-32, 52, 67, 68, 70, 71 ,  84, 87, 89, 90, 97, 105-108, 1 10 -115, 1 17-119, 123, 138, 139, 152, 153, 

155, 156, 159, 166, 199, 200, 204, 217, 218, 238, 241 ,  246, 330-332, 343, 348, 361 , 366, 370, 396, 424, 435, 436, 439, 440, 446, 448, 449. 
Rothovius, Jonas, assesi-or, I: 57. 
Rotho,·im;, Mathias, rektor, II: 1 73, 19(1, 205. 
Rottermund, Casper, stäthällare, I: 22, 158. 
Rudbeck. ,Johannes, professor, I: 264. 
Rudbeek, Olof, d. ä., professor, Il: 295. 
Rudbe<•k, Petrus, professor, I: 264. 
Rude<'n, Torsten, skald, profes or, sen. biskop, Il: 57, 288, 299, 300, 390, 397, 398, 467, 499, 500, 589. 
Rudolt>h, Erik, krukomakare, I: 654. Il: 

402, 609. 
Rudolph, Johan, krukomakare, I: 654. II: 609. 
Rudolph, Olof, krukomakare, Il: 609. 
Rudo]ph, Rudolph, krukomakare, I: 654. 
Rungiu , Johannes, professor, sen. super-intendent, II: 7, 35, 207, 296, 303. 
Ruskiat)Wl, Eskil, köpman, I: 476. 
Ruuth, Henrik, gästgifvare, I: 105, 400, 401. 
Ruuth, Simon, vicepresident, I: 51. 
Rybner, Christ., urmakare, I: 629. 
Rydeniu , Sveno, borgmästare, I: 69, 183, 198, 199, 204, 208, 213, 214, 382, 390, 41> t .  Il: 601. 
Rynning, Petter, rådman, II: 416, 47�, 491, 519, 544, 545, 583, 584. 
Rytter, Michel, borgare, I: 382. 
Rålamb, Hror Andersson, landshöfding, I: 158, 308. II: 156. 
Rålamb, Claes, riksräd, II: 417. 
Rälamb tierna, Magnus, assessor, I: 58. 
Rölicll, Daniel, se Rolcke, Daniel. 
Röllek, Daniel, se Rolcke, Daniel. 
Röökmau, Jacob, hattmakare, I: 69. 

82 
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s. 

· saehtlebe1i, Hartwig, perukmakare, II:" 

498. 
Sadelerus, Marcus, konrektor, Ren. kyrko

herde, Il: 205. 
Sadenius, Abraham, adjunkt, Il: 574. 
Sadenius, Simon, kapellan, sen. kyrko

herde, Il: 63, 407, 500, 558-559, 562, 
566, 573 -576, 578. 

sa.;his, Johan, advokat, rådman, I: 191 ,  
209, 285. II :  471 ,  475, 604. 

Sahlfeldt, Herman, stadsvaktmäfltare, I: 

238. II: G02. 

Salander, Ericus, rMman, I: 209, 214, 2 15, 
506. 

Salinius, Mathias, kollega, At'n. kyrko
herde, Il: 210. 

Salko, Erik, rädman, I: 206. 

Salko, Mårten, borgmästare, I: 106, 172, 
176, 181, 1 82, 1 98, 203, 207, 232, 282, 

381 , 475, 476. 

Sehrefer, Hans, köpman, I: 175, 176, 470. 

Sehrefer (Scheper), Henrik, borgmästare, I: 

68, 172, 176, 183, 198, 199, 203, 207, 
470, 475. - Ii: 597. 

S<•hrefer (Sket)l)er), Henrik, kc,pman, I :  
81 ,  382, 468, 470. II: 363. 

Sehrefer, Henrik, rädman, I: 108, 123, 208, 
384, 4 70. Il: 337, 607. 

Schrefer, Joachim, köpman, Il: 491 , 564. 

Sch ref er, Johan, borgmästare, I: 57, 58, 
78, 104, 108, 170, 183, 204, 296, 297, 377, 
382, 383, 390, 437, 610. 

Schrefer, Johannes, magister, sen. kyrko

herde, Il: 40, 62. 
Schrefer (Skeper), lUargreta, hustm, II: 

363. 
Schrefer, Petras, magister, Il: 337-342. 
Schaumlns, Mathias, författare, Il: 416. 
Scheding, Petrns, kapellan, II: 40, 64, 

501 ,  573. 

Schedoensis, Panlus, författare, II: 416. 
Scheel, Joachim, stäthällare, amiral, I: 

157. Il: 224. 
Salko, Olof, rädman, I: 207. Scheper, l'le Schrefer. 

Salko, Sigfrid, rädman, I :  58, 108, 198, 208, . Schllling, Kristina, hustru ät Johan Rane-

684. ken, II: 443. 

Salmenlus, Johannes, director cantuR, II: 

84, 21 1 ,  221 . 
Salomon Ch1istophori, kapellan, archidiaco-

nus, I I: 58. 
Saltbergh, ,Johan, konterfäjare, I: 050. 
Salvlus, �lathiM, kollega, II: 209. 
Sangar, l\lattlas, pistolsmed, T: 628. 
Sarenlus, Cas1,er, kollega, Ren. kyrko-

herde, Il: 63, 209. 

Sarenius, Johannes, kapellan, I: 105. II: 

62. 
Sawen, Abraham, författare, II: 416. 
Schrefer, Carl, rådman, I: 383, 393, 470. 

II: 408, 472, 478, 480, 491 ,  492, 564, 1581 ,  
583, 584. 

Sehilt, Hans, fältskärsgesäll, Il: 604. 

Schilt, ,Johan, färgare, TI: 498. 
Sclliurenius, Dal'id, kyrkoherde, l :  H9. 

Sclnnaltz, Hans, mäster, I I: 37 1 ,  373. 

St•hmidt, llerman, köpman, I:  468. 

St•hmidt, ,Johan, kamrer, I l: 558. 

8<1hneide1·, David, komediant, Il: 398. 
Schomerus, superintendent, II: 353. 
Schonreus, (1omelius, dramatisk författare, 

II: 397. 

Schotanus, Bernh., jurist, II: 417. 

Sehow, Adrian, fältskär, II: 562. 

Schröder, Johan, körsnär, ålderman, I :  

662. II:  498, 610. 
Schuldt, Anders, garfvaregesäll, I: 663. 
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S<ilmlt, i-;e Schultz. 
�rhultz, Baltzar, rädman, borgmästare, I: 

209. Il: 47 1 ,  474, 533, 536, 583, 584. 
Srlndtz, Elin, hustm åt Bartold Fästing, 

II: 439. 
Schultz (Schult), Jocbim, köpman, I: 105, 

468, 470, 473. 
Srhultz, ,J ohan, karduansmakare, I: 664. 
Schultz, Johan, köpman, I: 437, 470, 487, 

649. II: 126, 314, 491 ,  492. 
Sclmltz, Johan Casper, organist, II: 82, 

400. 
Sclmltz, Jost, köpman, I: 58, 69, 90, 91 ,  

104, 337, 437, 470, 471. 
Schultz, Jurgen, köpman, I: 468. 
Srhultz, Niclas, köpman ,  . tadsmajor, I: 

452, 471.  II: 388, 408, 470, 484, 491 ,  
492, 614, 518, 550, 552, 564, 581. 

Sehultz, Peter, kongl. bildhu ggare, Il: 
608. 

S<�hultz, Wilhelm, köpman, I: 470, 47 1 .  
Schwan, Sebastian, teolog, II: 416. 
Schwartz, Hans Konrad, se Bucheggcr. 
Sclnvartz, ,Jakob, belätsnidare, I: 649. 
Sdnrergen, Blasius, sadelmakare, I: 665. 
Scbwergen, Gldeon, sadelmakare, I: 665. 
Schwel'in (S,rnrin), Falentiu, sadelma-

kare, ålderman i generalgillet, I: 384, 595, 
665. II: 607. 

Sd1winderen, ,Johan ,·011, I: 44!l. 
Srhäfer, Schrefer. 
Seidelius, författare, II: 100. 
Seideliu , Henriem,, kollega, i;en. kyrko

herde, Il: 2 10. 
Selow (Zelau), Petter ,·on, boktryckare, 

I: 683, 684. 
Senden, Johan von, köpman, I: 468. 
Setzke, David, stadsvaktmästare, I: 238. 
Setzke, Märwn, hattmakare, I: 66'7. 
Severln Märtens on, klensmedsgesä.11 ,  I :  

625. 

Siehst (Sixt), Albert, läkare, I: 108, 268. 
II: 603. 

Si<lbeck, ,Johannes, rektor, sen. kyrko-
herde, II: 205, 206, 576, 587. 

Siebeu, rädman, I: 249. 
Sie1·eken, Carl Magnus, köpman, Il: 568. 
Sievers, se Sifwert. 
Siewo, ,J oha11, skräddare, I: 636. 
Sifwe11 (Sievers), Bertel, fältskärsgesäll, 

Il: 604. 
Sifwo, Anders, skrifvare, II: 5Gl .  
Sigfrid, kopparslagare, I :  630. 
Slgft-id, tombyggare, I: 653. 
Sigft-id Bengtsson, borgare, I: 495. 
Sigfi.id Berti lsson, bagare, I: 495. 
Sigliid Bertilssou, häckelmakare, I: 673. 
Sigfrid Eriksson, glasmästare, I: 644. 
Sigfrid Johansson, rämnan, I: 1 75, 207, 

2 16. 
Sigfrid La1·sson, rådman, I: 205. II: 001. 
Sigliid Larsson, snickareä.lderman, I: 643. 
Sigti-id Lat son, sporrmakare, I: 627. 
Sigfrid Micbels on, borgare, I: 197. 
Sigfrid Simon son, borgmästare, I: 181 , 

197, 202. 
Sigfrid Simousson, skräddare, I: 630. 
Sigfi.-idus Henrici, konrektor, II: 203. 
Slgfridus ,Jaeobi, domkyrkosy loman, 8en. 

kyrkoherde, II: 79. 
Sigfri<ln Olat, kapellan , I I : 59. 
8igfi.-idus Simonis, I: 817. 
Sigismuml, konung, I :  372, 000. Il: 7,1 328. 
Sigrid W asu, I: 97. 
Sijkman, Clas, borgare, II: 373. 
Sllt\er, David, karduansmakare, I: 664. 
Silfverstiärna, Johan, sekreterare, II: 241 .  
Sillillen, Niels, borgare, I :  463. 
Simola, krogvärd, Il: 311. 
Simola, Michel, borgare I: 185. 
Simon, sporrmakare, I: 627. 
Simon Clemets on, I: 689. 
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Simon Eskilsson, borgare, I: 197. 
Simon Hattmakare, I: 667. 
Simon Henl'iksson, skräddare, I: 636. 
Simon Jönsson, rädman, · I: 205. 
Simon Kopparslagare, I: 630. 
Simon Martini, kollega, extra predikant, 

II: 40, 208. 
Simon Mattsson, sämskmak:are, I: 663. 
Simon Melchiori , kapellan, II: 58. 
Simon Sigfridsson, skräddare, I: 637. 
Simon Simons on, knifsmed, I: 627. 
Simon Thomasson, rä.dman, I: 208, 28'2. 
Simon Tunnbindare, bisittare, I: 596. 
Sfreuius, Daniel, domkyrkonotarie, sen. kyrkoherde, II: 12. 
Siwert Smed, I: 627. 
Sixt, se Sichst. 
Ske1,e1·, se Schrefer. Ske1>1>er, se Schrefer. 
Skilling, Mårten, assessor, I: 68. 
Skogb, Anders, körsnär, I: 660. 
Skuttenius, Everh., författare, II: 416. 
Skytte, Johan, riksrä.d, II: 416. 
Skytte, Lars, I: 545, 596, 598, 615. 
Skytte, Ma11in, biskop, I: 96. Skytte1>llls, lians, I: 186. 
Skräddare, Eskil, köpman, I: 468. 
Sluter, (,fotskalk, köpman, I: 469. 
Smaltz, Hans, skomakare, I: 612. Smitt, ,Jons, ·ekreterare, I: 68. 
Snack, Erik, läkare, I: 266, 2ö'i. 
Solinius, 1'Iathias, kollega, kapellan, II: 63, 209. 
Somar, Petter ,  pi tol med, I: 628. 
Sonni, Jöran, borgare, I: 124, 337-340. 382. 
Spangenbergiu , ,Johannes, teolog, Il: 416. 
Sparre, Erik, president, I: 308. 
Spegel, Haquin, II: 190. 
Spener, pietist, II: 1 92, 341. 
Spenser, Johan, stadsfiskal, I: 217. 

Spentz, Petter, kräddare, I: 637. 
Sperl ing, Johan, glasmä tare, I: 644. 
Spieker, Johan, köpman, I: 57, 239, 47ö. Il: 411 ;  491. . 
Spiegel, Jac., jurist, II: 417. 
Spijker, köpman, Il: 564. 
Spång, Johan, adelrnakare, II: 498. 
Späre, Johan, kapten, I: 57. 
Stacbe (Stake), Petter, d. ä., barberare, I: 267. 
Stache (Stake), Petter, d. y., I: 268. II: 487, 639, 540, 607. 
Stadins, Jakob, rädman, I: 209. 
Stake, se Stache. 
Stamer, Herman, rädman, I: 175, 176, 207, 281 , 382, 409, 475. II: 450. 
Starenskiöld, Eliru;, assessor, I: 97, 107. 
Steen, Amb1·osiu , skomakare, I: 612. 
Steen, Anders, skomakareälderman, I: 612. Il: 497, 607. 
Steen, Johan, skomakare, I: 612. 
Steen, Magnus, professor, I: 58, 69. II: 286. 
Steen, Samuel, Rämskmakare, I: 663. 
Steeuacker, Kasper, lädertägare, I: 663, 664. 
�teenman, Nieolau , director cantus, II: 21 1 .  
Sten Kristers�on (Eskola), rädman, I :  1 76, 198, 207, 282, 463, 476. 
Stenbeck, Andreas, coadjutor, I l: 64, 501 .  
Stenberg, Kaspar, kopparslagare, I: 630. 
Stenbock, grefvinna, II: 127. 
Stephauus, författare, II: 190. 
�tickula, Henrik, uppbördsman, II: 561 .  
Stiernhöök, Johan, professor, Il: 290, 291 ,  417. Stiel'llkors, Magnus, biskop, I :  95. 
St.iern chantz, öfverste, II: 553. Stiernstedt, Joh. ,  landshöfding, II: 4ö8, 554, 555, 558. 
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Stihl, Hans, glasmästare, II: 498. 

Stijk, Lasse, slaktare, I: 4Ul. 
Stochado, Michael, stadsmedicus, I: 266, 

268. II: 603. 
Stockman, William, skomakare, I: 595. 
Stodius, Martinus, professor, kyrkoherde, 

I: 106, 335, 336. I l: 6, 31 ,  41 ,  156, 157, 
159, 162, 202, 203, 280, 298, 348-351 ,  
378, 435, 448. 

Stolpe, G., I: 81 .  

Strengh , Mat.hias, körsnär, I :  662. 

Strokerck, Jorhim, guldsmed, bisittare, I :  
596, 601 , 602, 604. 

Ström, Lars, vagnmakare, Il: 498. 
Strömberg, Erik, krukomakare, Il: 498. 

Strömbei·g, Mikael, kämnärsnotarie, I: 
288. 

Strömsköld, Olof, kamrer, I: 57. 
Stubbe, Heul'ik, ståthfillare, I: 156, 158. II: 

372. 
Stuhr, Herman, musikant, II: 400, 402. 
Stukaloff, rysk kommendant, II: 564. 
Stntreus, Joachimus, rektor, sen. kyrko-

herde, I: 29, 108, 335. Il: 18, 30, 41-43 
56, 90, 143-145, 199, 202, 488. 

Stiimmel, Christofer, superintendent, II: 
394. 

Styrman, .Michael, skollärare, II: 198. 
Stähl, Hans, svärdsfäjare, J: 6i8. 
Ståhl, Hans .J urgen, läkare, I: 268. 
Ståhl, Henrik, repslagare, I: 659. II: 610. 
Stäl1l, Johan .llichel, garfvare, I: 664. II: 

610. 

Stä.hl, Salomou Ludvig, svärdsfäjare, I: 
618, 627. 

Ståhlberg, Gregorius, rektor, sen. kyrko
herde, II: 207. 

Ståhlfot, Andt·eas, student, I: 684. 

Ståhlfoot, Erland, kanngjutare, I: 186, 
672. II: 610. 

Stalarm, Arvid, I: 170. 

Stålhandske, Johannes J., student, Il: 
246. 

Stålhandske, Torsten, fältmarskalk, I: 67, 
100, 101 ,  108. II: 107, 115. 

Stålström, Bengt, kanngjutare, I: 672. II: 
412, 610. 

Stäke, se Stääk. 
Stääk (Stäke), Hans, köpman, I: 468, 469. 

II: 183. 
Sudrovius, Daniel, bildhuggare, I: 648. 

Suicherus, Andreas, predikant, I: 254, 255. 
Suicherus, Laurentius, hospitalspräst, I :  

254. 
Suiki, Bertil, köpman, I: 468. 

Suiki, Erik, rädman, I: 206. 
Sulpitius, Sevenis, författare, II: 189. 
Sumlloldt (Zumbult, Zumbält), Mårteu, 

läkare, I: 267. II: 603. 
Sundb, Anders, läkare, I: 269. 
Suudman, Petter, klensmed, I: 618. 
Sundström, Johan, befallningsman, I: 191 .  
Suni Oloti son, klockgjutare, I: 668. II: 

610. 

Suni Olofs. on, rädman, I: 206, 216, 284, 

469. Il: 601. 
Suttllof, Peter, köpman, Il: 568. 
Swahn, Hans, landskamrer, Il: 408. 
Swederus, Mathias, professor, II: 291 .  

Sven Olof\ on, hofslagare, I :  627. 
Snno Toreltllli, se Torehilli, Sveno. 
Svenouia, biskopinna, II: 1 26, 127. 
Svenonius, Enevald, professor, biskop, I: 

58, 103, 124. II: �3, 44, 56, 61, 126, 
297, 299-303, 333-335, 845, 353, 453, 
454, 611 .  

Svensk, Matts OIS8on, I :  195. 

Swerin, se Schwerin. 
Swäben, pistolmakare, I: 628. 
Sylvins, Georgius, assessor, I: 182. 

Syrach, Henrik, snickare, I: 643. 
Syriug, Clas, köpman, I: 476. 
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Syms, Publ., författare, II: 190. 
Säger, Helena, hustru, II: 544. 
Säger, ,Johan, rådman, I: 208, 468, 472, 476. · II: 126. 
Säger, Petter, köpman, I: 77, 109, 377, 381 ,  475. II: 450. 
8åge1·, Robert, stadsfiskal, I: 2 17. 
Säkylensis, Hustavus Georgii, apologist, sen. kyrkoherde, I: 57. Il: 210. 
Säkylensis, Henricus, se Richalenius. 
Söfringh, Clas, borgare, I: 185. 
8öfringh, Thomas, klensmed, I: 627. 

T. 
Taleus, ramist, Il: 160. 
Tammelin, Gabr., advokat, I: 192. 
Tammelinus, Gab1iel, rektor, sen. kyrko-herde, I: 58. II: 1 78, 195, 205, 206, 217. 
Tammeliuus (Tammelin), Laureutius 

(Lars), professor, biskop, Il: 207, 286, 516, 530, 544, 553, 584-586. 
Tnnto, Johan, läkare, I: 268. II: 603. 
Tanto, Ulrika Beata, fältskärsenka, Il: G03. 
Taubt>, ryttmästare, II: 545. 
Taube, I. I., Il: 597. 
Taule1·, J oh., teolog, II: 417. 
Tavast, Henrik, rädman, hauptruan, I: 68, 

106, 182, 206, 281, 381. 

Tavast, Johan, I: 68. 

TantSt, Magnus, biskop, I: 29, 93, 95, 96, 
106, 109. 

Tavast, Olaus, höfvidsman, I: 96. 

Tebigh, Georgius, läkare, I: 265, 267. 
Teccalenius, Sigfl'idus, kollega, Il: 209. 
Tectolijn, Abraham, orgelbyggare, Il: 498, 

608. 

Teet, Henrik, I: 107. 
Teet, Mattltias, köpman, I: 108. 

Teit, Gregorius, rektor, sen. kyrkoherde, II: 4, 10, 41, 42, 48, 56, 144. 
Terentius, författare, Il: 148, 150, 178, 189; I 90, 216. 

Ternant, Ambrosius, klockgjutare, I: 671. Il: 502, tHO. 
Temant, Hans, klockgjutare, I: 672. 
Terserus, ,Jobannes, d. ä., professor, biskop, I: 29, 30, 57, 86. II: 10, 11, 21-24, 29, 39, 40, 1 15, 120, 131, 302, 303, 332-334, 353-355, 602. 
Terserus, Johannes, d. y., profei;sor, II: 299, 365-366. 
Tesche, ,Jakob ,Johan, köpman, II: 568. 
Teselman, Didrik, stadsfiskal, I: 217. 
Tesseleff', Margareta, hustru åt Berent Rigertsson, Il: 443. 
Teudscovius (Teutschovius, ,Jöran Tyskeusis), Georgius, kapellan, Il: 62. 
Teutsd10\im,, se Teudscovius. 
Thaurnnius, Abraham, professor, biskop, I: 58. Il : 44, 288, 303, 353, 374, 375, 385. 
Tbeguer, Petrus, inspektor öfver tobakshandelu, I: 454, 455. 
Thesleff', C'laudius, konrektor, II: 1U7. 
Tbesleff, PettP-r, asi-essor, I :  35, 58, 108. 
Tbhn, 1,e Timme. 
Thomai,;, guldsmed, I: 604. 

Thomas, sporrmakare, I: 627. 
Thomas Andersson, skinnare, I: 662. 

Thomas Andersson, skräddare, I: 636. 

Tbomas Arvidi, kollega, Il: 108, W8. 
Thomas Badare, I: 267. 
Thoma.'ii Hansson, ståthållare, se Hansson, Thomas. 
Thoma..; Jakobsson, hospitalsföreständare, I : 250. 
Thomas Marci, kapellan, i;en. kyrkoherde, Il: 58. 
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Thomas Mathiw, krigspräst, hospitals-föreständare, I: 75. II: 602. 
Thomas Målare, I: 651. 
Thomas Räntmästare, II: 89. 
Thomas Sigfridsson, linväfrareA lderman, 

I: 658. II: 498, 609. 
Thor-Myhlen, David, färgarr, I: 659. II: 

610. 
Thorwöst, Herman, köpman, I: 57, 58, 382, 472. II: 453, 606. 
Thorwöst, ,Johan, köpman, II: 125. 
Thorwöst, ,Johannes (,J ohan), I: 97. II: 587. 
Thorwi>st, L8l's, läkare, I: 269. IT: 487, 604. 
Tborwöst, Maria, Ae Gerte, Maria. 
Tborwöst, Petter, köpman, I: 58, 69, 84, 89, 105, 106, 377, 382, 463, 471 ,  472, 648. II: 92. 100, 125, 1 31 ,  598, 606. 
Thuronius, Ab1·ahum, konrektor, sen. kyrkoherde, II: 206. 
Thm·onius, Andreas, profe • or, n: 252, 288, 295-297, 346, 353, 354, 374, 375. 
Thuronius, Petrus, eoa<ljutor, II: 501. 
Tigerstedt, Erlcus, se Falander, EricuR, profes or. 
Tigerstedt, Petrus, e. o. professor, II: 586. 
Tigerstedt, Samuel, student, II: 390. 
Tillandz, Elias, professor, I: 30, 57, 134, 263, 264, 266, 26�, 269. I l :  25( ), 287-289, 336, 486, 603. 
Tillberg, ,Joh., landtmätare, I: 1 7 ,  �G. 
'fimme (Thim), ,Joat'him (,Joehim), uppsyningsman, köpman. I: 2 16. II: 450. 
Timme, Lorentz, skomakareälderman, I: 185, 240, 612. Il: 497, 607. 
Timmerman, se Zimmerman. Timotheus Melchiorls, korpräst, sen. kyrkoherde, II: 58, 79. 
Tina, Mlchel, bältare, I :  665. 
Tiuru, Bertil, hofslagare, I: 627. 

Tol1•0, Erik ,Johan, notarie, sen. borgmästare, Il: 472. 
Tolpo, Henrik, köpman, rådman, I: 57, 58, 97, 191, 192, 210, 240, 33 1 ,  383, 386, 475. II: 126, 471, 474, 492, 583, 584. 
Tol1,o, Johan, biträdande notarie, II: 476. 
Tol1,o, Simon, professor, Il: 296. 
TomllS, Murin, kärn.när, I: 284. 
To1·chilli, Sveuo, domkyrkosyssloman, sen. kyrkoherde, Il: 79. 
Torin, Jöran, svarfvare, II: 498. 
Torm�men, Niclas, läkare, I: 269. 
Torstensson, Anders, president, I: 309. 
Torstensson, Lennart, fältmarskalk, II: 242. 
Tott, Åke, fältmarskalk, I: 67 , 68, 97, 98, 107, 648, 669. II: 100, 608. 
Tragman, Johan, prästman, II: 542. 
Tragman, Matts, skomakare, II: 498. 
Trost, Matliias, I: 596. 
Trumbell, Petter, köpman, I: 475. 
Träll, Thomas, köpman, I: 468, 47 1 .  II: 

406, 411 ,  413. 
Tufva, Olof, fält-;kär, II: 603. 
Tubn, Christian, konterfäjare, Il: 408, 60H. 
Tunander, Nils, professor, II: 193, 303. · TUI'ow, Jochlm, svärdsfäjare, I: 627. 
Tynni, Anders,· borgare, II: 448. 
Tynni, Matts, borgare, II: 412. 
Tyskensis, Jöran, se Teudscovius. 
Tönne Jöransson, ståthållare, I: ln7. II: 224. 
Tönnlcken, J Uran, läkare, I: 26'1. II: 603. 
Törn, Erlandus, vicelektor, 1-1en. kyrkoherde, II: 208: 
Tömroth, IDrik, skräddare, I: 637. Törnqvist, Johan, t. f. kollega1 II: 210. 
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Uggelwle, Jakob, köpman, I: 475. UlherJus, Olaus, student, Il: 337-341. 
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Ulicb, Ande1-s, konterfäjare, I: 650. Il: 408, 598, 609. 
Ullnerus, Petrus, kämnäri;notarie, sen. kyrkoherde, I� 287. · 
mrika Eleono1·a, drottning (Karl Xl:s gemäl), Il: 466, 603. 
Ulsing, Johannes, konrektor, Ren. kyrkoherde, II: 576. 
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W allenius, Gab1iel, magister, författare, 

I: 24, 121, 124, 243. I: 46. 
Wallenius, J. G., Jandtmätare, I: 1 7. 
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Wallenstedt, Lars, president, kansler, Il: 255, 257. 

W allenstiema (W alleuius), Olof Samuels
son, hofrättsassessor, I: 61 , 99, 107, 109, 309. Il: 126, 1 27 ,  598. 

Wallenstie:rna, - Samuel; ·assessor, vfoelandsh., I: 57, 184, 185, 309, 386, 387. 
Wallerius, Nils, professor, Il: 289. 
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II: 95. 

Wargentin, Johan, notarie, Il: 472, 498. 
W ai·gentin, Robert, fänrik, I: 240. 
·w argentiu, Wilhelm, kapellan ,  sen. kyrkoherde, Il: 68, 481 ,  501 .  
Wargentin, Wilhehn, rådman, I :  41, 52, 209, 383, 385-387, 472. 
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Wassenius, Joh., fiskal, I: 59, 60, 68. II:443. W assenius, Maria, se Eken berg, Maria. 
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Wasz, Petter, fältskär, I: 265, 269. II: 487, 603. 
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Watsson, Alexander (Sauder), rädman, I: 104, 208. 
W edrich, Petter, borgare, I: 52. W eek, .J onitas, köpman I: 468. 
Wehren, Berent Joltan von, köpman, II: 568. 
Weidisch, Christianu , läkare I: 268. 
Weiler, riksguardin ,  I: 601 .  W ein, ,Jakob, musikant, Il: 83, 400, 402. 
Weis, Kasper, fältskärsgesäll, II: 604-. W ellam, knappmakare, I: 673. W ellingk, Otto, president, Il: 388. W enkstern, lfristofer, bokförare, I: u80. 
Wenno, Johannes, kapellan, sen, kyrko-herde, Il: 59, 79. 
Verelius, Olavus, biskop, Il: 70, 71. 
Wernberg, Daniel, rädman, I: HH,  192, 209, 285, 286, 302. 
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Wexionin -Gylden tolpe, Mikael, för-fattare, profes or, sen. asRessor, I: 35, 77, 78, 80, 86, 103. 133, 309. Il: 242, 243, 247, 277, 284, 288, 291--294, 206, 375, 381 ,  393. 
Wexioniu , Olaus, profes or, I: 58. II: 284, 291 ,  853, 443. 
W ezander, Mathias, hospital predikant, I: 264. II: 4 7, 100. 
Vbael, Bårthold, kyrkoherde, Il: 57 4. 
Vicelius, Georg, teolog, II: 416. 
Widemau, Augustus, guldRmed, I: 604. 
Wiens, Hans, rll.dman, I: 209. 

Wigelius, Pär, doktor, assessor, II: 599, 600. 
Vigelius, Sveno, rektor, professor, sen. kyrkoherde, II: 6, 30, 155, 157 ,  204, 301 .  
Viisas, Erik, rädman, I :  206. 
Wiisus, Knut, skräddare, I: 636. 
Wijkman, Henning, köpman, I: 468. 
Wikman, Olaus, borgmä tare, I: 68. 
Wilckman, Axel, kanslist, I I: 558. 
" ilhelmi, Julius, författare, II: 416. 
Willam Barberare, I: 266. 

I Wilhvintier, Johan, komediant, Il: 398. 
Wilstadius, ,Johan, notarie, Il: 475. 
Wilstadius, Laurentius, borgmästare, I: 58, 185, 186, 193, 205. Il: 383, 471. 
Wilstadius, Mathias, notarie, II: 472. 
Winter, Anders, stadsvaktmästare, I: 238. 
Winter, Johan, boktryckare, I: 109, 68(i -688. II: 444, 498. 
Winter, Johan, fältskär, I: 269. 
Winter, Nils, munsterskrifvare, II: 358. 
Virgilius, Il: 148, 150, 1 60, 178, 1 86, 1 90. 
Wirman, Etik, snickare, I: 643. I I: 498. 
Wisius, l\liehael, konrektor, sen. assessor, iI: 206. 
Witte, Herman, biskop, Il: 585. 
Wltte, Zacltarias, guldsmed, bisittare i generaJgillet, I: 595, 604, 688. II: 607. 
Witte, Zacbarius, stadsfiskal, I: 57, 217. 
Wittenberg, Arvid, grefve, öfverst.e, I:  94 106, 1 11. 
Wittfooth, Adolf, rådman, I: 68, rn9 209, 213. Il: 47 1 ,  475. 
Wittfootb, ( 1ri tina, f. Bugenhagen, I: 87. 
Wittfooth, Gustaf, köpman, I: 473. Il: 41 1 ,  491, 492, 502, 550, 554, 564. 
Wittfooth, Hans, köpman, I: 91 ,  239, 393, 473. Il: 125, 411 ,  413, 491 ,  533, 564, 587. 
Wittfooth, Henrik, köpman, I: 240, 387, 452, 473. II: 125. 
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Wittfooth, Jocltim, köpman, I :  56-58, 68. 74, 84, 87, 103, 337, 437, 472, 473, 486, II: 93, 126, 491 , 598, 609. 
Wittfooth, Margareta, hustru, I: 58. 
Vives. Ludovicus, humani t, II: 190. l' ogel, tysk språkmästare, II: 183. 
Voigt, Paul, säm kmakare, I: 135, 663. Il: 610. 
Voivaleniu , Elias, konrektor, i;;en. kyrkoherde, I: 58. II: 206. 
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Wolterstor1>, Jochim, köpman, I: 108. 
Wraug, ,Johan, apologi t, II: 2 10, 588. W ulfl', lluns, se W olle, Hans. 
Wulff, Peter, klockgjutare, I: 670. 
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Y. 

Y xkull, Otto Reinhold, landshöfding, II: 663, 584. 

z. 

Zachai'ias Henriksson, · hof Jagare, I :  627. Zachlenius, Lars, coadjutor, sen. kyrko-herde, II: 63. 
Zacke, Zacharias, köpman, I: 468, 469. 
Zadeel, Mich., pastor, II: 577. 
Zander, Erik, rådman, Il: 472. 
Zander; Klas, orgelbyggare, I: 644. 
Zeillerus, Martin, författare, I: 26. 
Zelan., se Selow. 
Zettegast, Joachim, organi t, Il: 83, 3141 402. 
Zieren, Dorothea Marja, perukmakareenka, Il: 498. 
Zinnnerman (Timmerman), Kristian, apotekare, I: 57, 269. 
Zumbult, Re Sumbol<lt. 
Zumblilt, se Sumboldt. 

Å. 

ÅUindinge, Thomas, rådman, I :  205. 

ö. 

Öltman, Arvid, bisittare i Rkräddareämbetet, II: 498. 
Öman, Per, tullinspektor, I: 106, 3 10. Örnflycht, Anna Helena, fru, I: 69. 
Öst, Johan, snick9re, I: 643. Ö triug, lan<ltmätare, II: 48�. 
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