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Första bandets innehåll. 

}""'örsta af delningen: Topografi. 1. Allmän topo9rafi k öfuersikt. 
Sid 1-26. 

Källornas bristfällighet, 1. - Huru långt boningshusen sträkte sig på 
1630-talet, 4. - Staketet, 5. - ,,Grefvens tid" epok i staclens byggnads
historia, 9. - Frågan om stadens ulvidgande, 11. - Sladsgrafven anläg
ges, 13. - y stadsreglering, 14. - Ridderskapets och adelns gårdar, 19. 
- Byggnadssättet, 21. - Gårdarnas antal, 23. - Gator, trädgårdar och 
kvarnar, 25. II. l{yrkokvarteret. 

Sid. 27-38. 

Indelning i kvarter, 27. - Biskopsgården, 28. - Mellan domkyrkan 
och Ryssbackcn, 31. - Mellan kyrkan och storlorget, 33. - Tavasl
Konungsgatan, 35. - Gropen, 35. III. .iliätäjärvikvarteret. 

Sid. 39-42. 

S:t G rtrud ba ·ken, 39. - Rällareplatsen, 40. - J varnlms t, 41. IV. J(lo-:terkvarteret. 
Sid. 43-47. 

Dominikanerkloslrel, 43. Vård- och Klo lerbärgen, 44. - Katin-
hänlä, LyLeck och Tegel. alen, 46. V. Stortor.r;ct rnerl omgifvancle byggnader. Brnn och ån. 

Sid. 48-54. 

Rådhuset, 49. - Corp. de garde, hofrättshuset, 50. - Våg- och 
parkhus, 52. 



VI INNEHÅLL. VI. Enskilda gå1·dar på stora siclrin. 
Sid. 55 -- 59. VII. Anin.r;aiskva1'te1·et. 
Sid. 60-69. 

Hofrättshuset, 60. - Gator, 61. - Kvarteret delas, 65. - Las tage
plats, 66. - Enskildas gårdar, 67. VIII. Hospital. 

Sid. 70-79. 

I-Ielgeandshuset, 71. - S:t Jörans hospital, 72. -- Leprosoriel fl ytl as 
Lill Sjählö, 7 4. - Nytt hospital, 75. - S:t Mikaels kyrkan, 78. IX. Dornky1·kan rned orngifvancle bygqnacle1'. 

Sid. 80-119. 

Beundran för domkyrkan, 80. - Eldsvådor, 82. - Högkoret, 8 
Predikstolen, 87. - Orgelvärk, 89. - Dopfunten, 91. - Grafkor, 92. -
Kyrkan en stor grafkammare, 102. - Inventarier, 109. - Klockor, 113. 
- Kyrkogården, 114. - Domkyrkomuren, 115. - Fråga om en ffinsk 
kyrka: 118. 

X. Vådeldar. 
Sid. 120-126. 

Branden 1656, 121. - Nya olyckor 1664, 1678 och 1681, 124 .. XI. En utfiykt uto'YY! stallens taket. 
Sid. 127-135. 

SJoltet, 128. - Slottets omgifningar, 133. -- Kuppis, 134. 

Tilllägg 136. - Trykta källor och kartor, 138. 

Andra afdelningeu: Förvaltning. I. Konungsmän. 
Sid. 143-161. 

Förvaltningen delad mellan kommunen och staten, 143. - Fogatten, 
144. - Ståthållare och gubernatorer, 145. -- Stadsfogden, 150. - ils 
Bjelke, 151. - Per Brahe, 153. - Landshöfdingar, 155. - Höfdinuami□ne, 
157. - Lägre konungsmän, 161. 



JNNEHALL, VI[ Il. ]Ia.r;i�dratens funktion<>r. 
Sid. 162-173. 

Förvaltande myndighet, 163. - Representation, 167. - Antal horg
mäslare och rådmän, 169. - Ämbetsfördelning, 170. 

III. Hll'ru, uor,qrnästare och råclrnän 1;alcles. 
Sid. 174-193. 

Valborgsmässoval, 174. - Alternering, 175. - V�lbarbet, L 75. -
Åtsk. borgmästareval, 179. - Ett trassligt val och en suspenderad borg
mäslare, 184. - Allmänna slutsatser, 187. - Rådmansval, 190. IV. ]1agistratens leclarnöte1·. 

Sid. 194-210. 

Förnärmelser mot rätten, 195. - Ledamotskap i rälten mindre in
bjudande, 196. - Literär underbyggnad, 198. - Förmånsrätt för stad -
barn, 200. - Borgmästare åren 1600-1700, 202. - Rådmän åren 1600 
-1700, 205. V. Staclsbetjänte. 

Sid. 211--218. 
Syndici, 211. - Kol.arier, 215. - Stadsfogdar, 215. - Fiskaler, 216. VI. Drätsel. 

Sid. 219-234. 

Magislral�n dräLelkammare, 219. - Regeringens hjälp, 220. - Åker
penningar o ·h lomtör n, 222. - Underlagda hemman, 224. - Tolag, våg
pennmgar m. m., 227. - Sakören, 228. - Acci::;, 229. - lnkomsl- ocl1 
utgifls onlo, 231. VII. tad:1:akt. 

Sid. 235-241. 

Vaklhållsskyldighet, 235. - Förslac, om en ailönad poliskår, 238. -
Borgargarde, 239. YIII. flranrlviirlc. 

Sid. 242-249. 

Eldsvådor slraff från ofvan, 242. - Prcvenliva åtgärder, 244. -
Brandordningar, 246. - Brandvakt, 248. 



VIII lNNl!:HÅLL. 

IX. l?attigvå1·cl.

Sid. 250-259.

------· -

Helgeandshuset, 250. - Nytt fattighus, 251. - Dess styrelse, 251. 
Fattigföreståndare, 253. - Själens och kroppens vård, 254. - Från det 

inre lifvet, 257. - Legitimeradt tiggeri, 258. 

X. Hälso- och sjitk'l:c'l')'(l.

Sid. 260-273.

Pestilentior, 260. - Spetälskan, 262. - Den medicinska forskningen, 
263. - Barberare och badare, 265. --- Läkare i Åbo 1600- 1700, 2 66.

Apotekare, 269. - Medicinalstyrelse, 272. - Kvacksalvare, 273.

Trykta källor, 274, 

Tredje af delningen: Rättskipning. 

I. J(ämniirsrätten.

Sid. 279-293.

Kämnärer, 279. Kämnärsrättens organisation, 283. - .L otaruer, 
286. - Rättens uppgift, 288. - Allmänna åklagare, 291. - Vad till nåd
stugurätten, 292.

II. Infö1· 1·äcl tn9urätten.

Sid. 294-303.

Området för rättens jmisdikLion, 295. - Se. sioncr, 296. - R�Utle
gångsslalistik, 297. - Rältegångs ·tadga, 299. - I rokuralorer, 301. -
Åklagare, 302. - Vad, 303. 

III. jj-ongli,ga Abo ho/ditt.

Sid. 304-309.

Svea hofrätt, 304. - Åbo hofrätts inrällancle, 306. - De ·s inlfiy
tande, 307. - Presidenter och ledamöter, 308. 

IV. Tull·rätteF.

Sid. 310-312.

I 



fNNEHALL. IX ---·--- --------------Y. Domars exekution. 
Sid. 313-318. 

Exekutorer, 31;3. - Exekutioner i brottmål, 314. - Mästerman
nen, 317. 

Trykta källor, 3Hl. 

}�jerde af delningen: Borgerska1let. I. Om borga1·e1·tdten. 
Sid. 323-327. 

Burskapet, 323. - Borgarene kärnan af stadsbefolkningen, 325. -
Frikarlar och privilegier de personer, 326. 

II. Finska och svenska fö1·sa11ilin,r;en. 
Sid. 328-342. 

Svenska nationala dans lyftning, 328. - Finska församlingen förlorar 
social betydelse, 330. - Tyska element i . venska församlingen, 332. -

lämningen inom finska borgerskapet, 334. - Finska borgerskapet contra 
biskop Rothovius, 336. - Finska borgerskapet i opposition mot magistra
ten, 337. --· fotståndet försvagas, 341. 

IlI. Borgaresläkter. 
Sid. 343-350. 

fnlwmska släkll'r. 343. - Utländska släkter, 346. - , läklnamn år 
1696, 347. 1 r'. Befolknin.usstatistik. 

Sid. 351 - 360. 

Hjouch1g, 351. - Den manlals. krifna befolkning 'n, 353. - Folk
slo ·ken unc1Pr seklels �enare hälft, 356. - Folkmängden 1696 fler yrken, 
357. -- .i\Iorlalilet förhållanden, 358. 

T
T
. På 1·ädhusstäninia. 

Sid. 361-370. 

Allmän rårl.stugudag, 3G 1. - Ul kott, 362. ladsåldermän, 363. -
Dl hlslc · råd. BG6. -- Val och anlal, 367. - Funktioner, 368. 



X INNEHÅLL. - - -- ------------- --YI. På riksen · 1nöten. 
Sid. 371-390. 

Riksdagens betydelse för borgerskapet, 372. - Herredagsmänn ens an-
tal, 374. - Huru herredagsmännen valdes, 375. - Riksdagsbesvär n, 3781. 

Åbo sta�ls herredagsmän 1600-1697, 380. - Deputationer till rege-
ringen, 383. - Valstrider, 384. --- Landskapsmöten i Åbo, 388. 

YII. B01·,r;erli,r; tun.r;a. 
Sid. 391-410. 

Privilegierade personer, 392. - Kommunala besvär, 393. - Båls-
manshåll, 395. - Utredningar och inkvartering, 398. - Gä.stning och skjuls-
ning, 400. - Mantalspenningar, 402. - Förmögenhetsskatt, 403. - Bak-
ugns- och boskapspenningar, 404. - Kontributioner, 407. - Fönmögen-
hP-tsförhållanden, 408. 

Trykta källor, 411. 

Feinte af delningen: Handel och sjöfart. I. JJierlcantil ysternet. 
Sid. 415-422. 

Vikten af förmånlig handelsbalans, 416. - Syslemct förtjä.n t.er oc . 
fel, 418. - Syslemets grundlagar i Sverige och Finland, 419. 

lI. Ut·rike, hnndel. 
Sid. 423-445. 

Akliv och pa.-s1v . lap .lrätt för Åbo, 423. -· A nlalct in- c h nllö-
pande skepp, 424. - Export och import under 1500-Lalet, 427. -- Dil J 

und r 1600-talets förra hälft, 428. - Beröring m d länderna väster orn1 
Öre und, 432. - jöfarlen under 1600-Lalets enare hälfl, 433. - 'kepp -
farlen aflager, 436. - Tullar, 438. - Penningcbri t, 441. - B n kokon-
tor i Åbo, 442. - Främmande ,,gä ter", 442. 

III. Kornpctnier. 
Sid. 446-457. 

Tjä.rnkompanierna, 446. - Deras förd�irfliga värkningar, 450. - To-
bakskompanicrna, 452. - Saltkompanier, 455. 



I NNEHÅLL. X I  I V. HandelspcwteYing. 
Sid. 458-476. 

Grunderna för hamlelsparteringen, 458. - Parteringens införande i 
Åbo 1638, 460. - Handelskollegiets relation, 462. - Motstånd oeh under
slef, 4G4. - , ,Handlande" och , ,borgare", 466. - Köpmannasläkter, 4G8. 

V. A ccis uncle1 ·kastacle bor.r;arenr'irin,r;aY. 
Sid. 4 77 -495. 

Bryggeri och krögeri, 477. - Stadskällaren, 484. -- Privata v inkäl
lare, 48G. - Ymnig konsumtion, 488. - Köttmångleri, 489. - Mångle ri 
med fisk och andra li f 'sförni.iJenheter, 492. - Baker i ,  494. 

VI. Torghandel. 
Sid. 496-507. 

Majmiseri ,  496. - Åtgärder mot detsamma, 498. - Torgdagar, 499 . 
Marknader, 499. - Lilla tullen, 500. - Markegångspris, 505. 

VII. På lanclsniarknade1 ·na. 
Sid . 508-514. 

Landsköp, 508. - Resor på landsbygden, 510. - Marknader mom 
eget län ,  511. -- Marknader i andra län, 514. 

VIII. Österbottniska handeln. 
Sid. 515-524. 

Bollniska handelslvångel , 515. -- Strid om marknaderna i Österbot
l n, 517. - Förbinclel  ·crna med Österbotten aftaga, 520. - Försök att åter
vinna den österbottniska handeln, 521. 

IX. J(onlcwT ns med städe? '  och allmo.fJe. 
Sid. 525-535. 

Täfian med Stockholm , 525. - Täflan med de västfinska småstä
derna, 527. - Bondeseglationen, 531. - De västflnska städerna contra 
allmogen, 533. - Regeringens hål lning, 534. 

Trykta käl lor, 536 . 



- -- --- ---- l � N F. I I A LL 

SJ ättc af delningen : Hancltvärk . 

I. Skräväsendet. 

Sid. 541-553. 

SkråLvånget, 541. -- Me<lellidsgillen, 543. - Allmänna skråföronlnirn- 1-
gar och specialskrån, 545. - SluLna ämbeLen, 54 7 .  - PriYilegicrades hanc ltl- l
värkare och bönhåsar, 548. - Sträfvan efLcr ekonomisk jämlikhet, 55 1. - 
Arbe tets ära, 552. 

II. Hancltviirkm·ens u tuildnin.r;. 

Sid. 554 - 569. 

Inträdet i läran, 554. - Gesällgraden, 557. - Gesällvandringen, 55t8. 3 .  
Coelibat, 562. - MäslerstyckeL, 564. - Mästareafgifler, 567. - Mäi- i 

stares äkLenskap, 568. - .,fäsLareenkor, 569. 

III. .1liä. ·tare gillen. 

Sid. 570-583. 

Ålderman - och bisittareva1, 570. - Åldermäns och bisiLtare kyl l- 1-
digheter, 573. - Ämbet herrar, 573. - Ung brodern, 57 4. - Gilless alern, 1 ,  

575. - Kvartal, 576. - Ämbetsrätten, 577. - Höfviskt skick, 58 . - -
Ekonomi, j uk- och begrafningshjälp, 581. 

ITT. Oc. ällgillen . 

Sid. 584-588. 

Organisation, 584. - Reception, 586. - Hjälpsamhcl, 587. 

r. Generalgillet i ibo .  

Sid. 589-597. 

f nstiflel e, 590. - Dekadens och pånytl föcl , 1  e, 593. 1 on0 i  k l ci r, 1 · ,  
594. ' L yrelsc, 595. -- BaL·berare, bryggare, l>akare, :laktar , 59G. 

VI. Gu lcl rneclscimbetet. 

Sid. 598-604. 

Ålder, 598. - Kontroll öfver arbetet, 599. - 1 622 års allmfinma a 
guld medsskrå, 602. - - En kilda mästare, 604. 



fNNEH ALL. X I I [  - ---------- ----------VII. Skomalcareämbetd. 
Sid. 605-614. 

Instiftelse, 605. - Skrån, 606. - Mästare och skoflickare, 610. -
Åld�rmän och bisittare i ämbetet, 6 12. - Gesällernes gille, 613. 

VIII. Srnedsärnbetet. 
Sid. 6 15-631. 

Blandade element, 615. - Styrelse, åldermän och bisittare, 6 1 6. -
G esällgille, 6 18. - TYister om yrkesgränsen , 6 19. - Konkurrenter, 620. 
· - Mä�terstyckena, 62�. - Teori och praxis, 624. - Klen-, grof- och va
pe smeder, 627. - Urmakare, 629. - Kopparslagare, grylgjutare, vagn
maiare, 630. 

IX. Slcrädclareärnbetet. 
Sid. 632-640. 

Skrået, 632. - Organisation, 634. - Åldermän och bisittare. 636 . 
Gesällgillet, 637. 

X. Snickare-, mäla1·e- och .r;lascweämbetet. Tunnbindare och timmermän. 
Sid .  641-645. 

Skrået, 641. - Snickare och orgelbyggare, 643. -- Glasmästare, 
sv· rfvare m. m., 645. 

XI. Beliit ·ni<lare och lconterfitjare. 
Sid. 646-651. 

D n inh  'mska konslens låga nivå, 646. - Träskulplur, G4 7. - Kon
lerfäjare, 650. 

Xll. .Jiunire(imbetet. - J{rukomalcare. 
Sid. 652-654. 

X L l l. Linvcifvflre(imbetet. - Textili1iclust1·i. 
Sid. 655-659. 

Projekt till linväfveriets befrämjande, 655. - Åldermän och bisit
tare, 657. - Hampspinnare, repslagare m.  fl . 658. 



X l V  I NEHALL.  XI V. Körsnärsämbetet. - Läclerinclwfiri. 
Sid. 660- - 665. 

Skinnare, 660. - Sämskmakarc och barkare, 662. - Kardevansma
kare, sadelmakare m. fl., 664 . 

.X V. Hanclskmakare, hattmakare, perukmakare. 
Sid .  666-667. 

XVI. Gjutareyrlcen. 
Sid. 668-673. 

Klockgjutare, 668. - Tenn- och mässingsgjutare, 672. 

XVII. Bokbindare och bolctryclcare. 
Sid . 67 4-688. 

Bokbindare i Åbo, 674. - 1630 års allmänna bokbindareskrå, 675. 
Bokband i Sverige, 676 . - Bokförare, 678. - Akademins boktryckeri 

och Peter Wald, 682· - Peter Hansson och Johan Wall, 684. - Biskop 
Gezelii boktryckeri, 686. - Pappersbruk, 688. 

:o 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

,, 

X VIII. 1(1.· innans , ·tällni1l ,() i nä1 ·in.r;slifret. 
Sid. 689-691. 

Trykta källor, 692. 

Planscher, sigill och teckningar. 

1 sida 6 Ryssbacken från nordost. 
2 " 7 ,, ,, norr. 
3 " 53 Domkyrkan och bron i ä ldre Lider. 
4 " 68 Grenders, Tompters och Gator utstakning,.::; 

1640. 
5 " 79 S:t Mikaelskyrkan 1 7 1 0  
6 " 82 Åbo domkyrka år 1710. 
7 ,, 94 Bild af Katarina Månsdotter i Kan kas-korel. 
8 " 96 Evert Horns och Margareta Finckes grafvård 

ska koret. 
9 " 98 Åke Totts och Sigrid Bjelkes mausole. 

frijtningh 

i ta-vast-



N:c 10 
" 11 
" 12 
" 13 
. , 14 
" 15 
,, 16 
" 
" 

17 
18 

" 19 
,, 20-21 
,, 22-23 

,, 24-25 
,, 26-39 
,, 40-43 

,. 44-45 

,. 46-48 
,, 49 
,, 50-57 
,. 58- 58 
,. 60 77 
,. 78-81 

,. 82 
3 ,. 

,. 4 85 
6 8 

0 
91 

, 92-84 
, 5  
.. 6 
97 
9 -99 

100 
101 
102 

sida 
,, 
" 
,, 
" 
,, 
" 
" 
" 
" 

. IN N EHALL. 

99 Järnstakctel framför tollska grafkorct. 
100 Torsten Stålhandskes sarkofag. 
101 Torsten Stålhandskes och Kristina Horns mausole. 
102 Staketel framför Stålhandskes grafkor. 
116 Domkyrkans ringmur 1754 . 
128 Åbo slolt i äldre tider. 
151 Nils Bjelkes namnteckning. 
15 2 ,, ,, sigill. 
153 Per Bralies namnteckning. 
154 Grefve Per Brahe. 

X V  

,. 
" 

158 Johan De la Gard ies och Harald Oxe. ·  namnteckningar. 
160 Erik v. c l .  Linde8 och Loren li Crenti' d .  y:s namn-

teckningar. 
,, 168 Åbo stads sigill. 
,, 197 14 borgmästares och rådmäns sigill . 
,, 199 Erik Andersson Cnapes, Henrik Schrofcrs, Svcno Ry

dcn i i  och Berendt Riggertssons namnteckningar. 
,. 200 Lauren l ius Brochi i  och Peter Jcsenhausens namn-

te ·kningar. 
,, 212 3 stadsskrifvares sigill. 
,, 305 Åbo hofrätts sigill. 
i, 345 8 borgares sigill. 
,, 468 Jakob och Hans Wolles namnteckn ingar. 
" 
" 

,, 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

469 18 köpmannasigill. 
471 Daniel Rölckc , Jo t Se;hult , Johan Merlhcns och Pet-

472 
473 
" 

475 

487 
591 
599 
606 
608 

ter Thorwösts namnteckningar. 
Jochim Wargentins namnteckning. 
läkten Wittfooth sigill. 

Jocl 1 im och Henrik Willfooth namnteckningar. 
I fenrik Tolpos, lbert Rosskarn ps, Bartold Feslinglu; 
o ·h Jo l ian Lcutkcns namnlc I ningar. 
Torsten M rthcns namnteckning. 
Generalgillets i Åbo igill. 
3 guldsmcdsämbetssigill. 
Skomakareämbetels sigill. 

" låda  . 
,, 609 Skomakaregesällernes välkomma. 
,, 613 köldar hörande t ill skomakaregesällernes välkomma. 
,, 61 7 Smedsämbetets sigill. 
,, 620 Klensmedsämbetets välkomma. 
,, 621 Sköld till klensmedsämbetets välkomma. 



X V I  

:o 103 
,i 104 
" 105 
" 106 
,, 107 
" 108 
" 109 
" 110 
" 111 
" 112 

113 

Efter sida 
" " 
" " 

INNEH ÅLL. ---

sida 624 Klensmedsämbetets sigill af 1748. 
" 633 Skräddareämbetets sigill. 
" 634 Skräddareämbetets välkomma. 
" 635 Silfverbägare tillhörig skräddareämbetet. 

" 638 Skräddareämbetets spira. 
" 639 Skräddaregesällernes låda. 
,, 640 Skräddaregesällernes signet af år 1731. 
" 642 Snickare-, målare- och glasareämbetets 
" 653 Murareämbetets fattigbössa. 
" " " sigill. 
" 677 Finska bibeln af år 1 642. 

Kartor. 

16 Åboo Sladhz Affritningh 1652. 
18 Projekt till sladsplan c. år 1650. 
64 Plan af Åbo stad år 1650. 

sig il I .  



Wåra städers historia hör till de gebit, där ett vidt och endast i jäm-
förelsevis ringa mån uppodladt fält öppnar sig för forskningen, där 

etitt drygt och mödosamt arbete ännu återstår för dem, som stält till sitt 
mnåll att för nutida släkten upprulla en bild af vårt land och vårt folk 
u ndler framfarna dagar. Icke så som skulle de förhållanden , hvilka sam
rrnamhänga med forna tiders köpstadsväsende blifvit af historieskrifvarne 
o\b aktade. Särskilda partier af det kommersiela lifvet i vissa städer och 
umder vissa tidsskeden ha nog varit föremål för allvarlig forskning och 
dle ledande ideerna inom handels- och näringslagstiftningens historia ha 
nne d klarhet och skärpa blifvit framstälda bäde af finska och svenska 
ffor· kare. Från förra seklet har man ock åtskilliga akademiska disserta
ttioner, hvilkas största värde dock ligger, icke i den historiska utredningen, 
mtan i de upplysningar de lämna för den tid, hvarunder de sett dagen. 
HI vad som saknas är en helgjuten framställning, en totalbild af hela det 
lbrokiga lif, som rörde sig i våra städer under förgångna sekel, en fort
l löpande skildring af de öden våra äldre städer genomgått från den stund 
cde först upptogo täflan med andra och tidigare grundlagda, såväl inom 
bSom utom Finlands gränser. 

Ämnet saknar hvarken sitt intresse eller sin betydelse. Det är ock 
mogsamt förtjänt af en större uppmärksamhet än den, som hittills kommit 
<detsamma till del . Flydda tiders stadslif med dess svåra kamp för till
varan och dess för vår tid främmande grundsatser på näringsväsendets område 
bör, trots dess småaktiga tvister och kif, dess kälkborgerlighet och lokalpatrio-

1t ism, utöfva sin dragningskraft icke allenast pä historikern, som söker sam
bandet mellan forntid och nntid, utan ock på alla dem, hvilka akta fädrens 
lif och gärningar värda att bevaras i tacksam hågkomst. Det är tydligt, 
att våra älsta och i kulturhistoriskt hänseende mest betydande städer 
främst äro egnade att göras till föremål för forskarens undersökningar. 
Deras historia är i många hänseenden vårt lands historia. Deras öden 
och förhållanden återspegla tydl igt och klart det allmänna tillståndet i 
landet eller i särskilda delar däraf. Men å andra sidan är ingen stad 
för ringa, dess andel i vårt kulturlif för obetydlig för att dess öden icke 
skulle vara värda att af historien ihågkommas. 



II 

Det är ett glädjande tecken , att man under de sista t iderna på sär
skilda håll i vårt land riktat blicken på våra städers forntid och att på 
några orter stadsmyndigheterna gått i författning om att genom nödiga 
penningeanslag befordra utarbetandet af deras stads historia. Så har det 
skett i Wiborg, i Wasa, Kexholm och Tavastehus ; för Tammerfors, Kuopio 
och Kajana ha smärre historiska skildringar allaredan blifvit utarbetade.  
Det är att hoppas, att det exempel ,  som gifvits i dessa städer, skall i en 
snar framtid vinna efterföljd på andra håll. 

Åbo är den första stad i vårt land, där ett särskildt sällskap tagit 
saken om hand. Dess historia äger den betydelse samt kräfver den tid 
och det arbete, att det med skäl ansetts nödigt, att i en serie af publi
kationer småningom skrida fram till det utstakade målet. Hittills har 
sällskapets värksamhet gått ut på att befordra till tryck i allmänna sam
lingar förvarade handlingar och urkunder, hvilka en hvar i sin mån belysa 
ol ika tider och olika tidsförhållanden. Detta arbete äger sitt fulla be
rättigande och sin icke ringa betydelse. Men en urkundsamling är ännu 
ingen historia. Den utgör en grundval för historikerns arbete och under
lättar hans möda, där han icke har tillgång till de originala källorna. Den 
meddelar intressanta bidrag till det förgångnas historia och det med en 
noggrannhet i detaljerna, som eljest i historiska arbeten i cke är möjlig. 
Men de företeelser den behandlar stillas icke i deras tillbörliga sa.mm�n
hang och i belysningen af andra tidsförhållanden. Uppgifter af vikt 
blandas ihop med sådana, hvilkas betydelse för eftervärlden ä.r ingen. 
Därtill kommer, att formen, det ålderdomliga språket och den stora om
ständligheten, i allmänhet göra en urkundsamling till en tröttande, ofta 
endast för fackmän njutbar läsning, om det ock om många äldre beskrif
ningar och uttryck kan sägas, a.tt de förlora på att omskrifvas på mo
dernt språk. 

Jag har värmts af tanken att kunna till ett helt sammanfoga hvad 
strödda materialsamlingar, trykta som otrykta, förtälja om bo stads 
framfarna öden och inre förhållanden. Företagets svårigheter ha icke 
undgått mig och jag känner nogsamt det arbete, som förestår, innan jag 
ens kan anse mig på god väg till målet. Andra syssel ättningar och 
forskningar hindra mig dessutom från att med odelad kraft egna mig åt 
detta ämne och jag måste finna mig i att se arbetet långsamt skrida 
framåt. Då det skulle draga långt ut på tiden, innan jag kunde tänka 
på att utgifva en historia öfver Åbo , ,från älsta tid till våra dagar", och 
då möjligheten att måsta afbryta arbetet förr än det är afslutadt ju 
alltid måste tagas med i beräkningen, har det synts mig mest välbetänkt 
att småningom utarbeta vissa partier och att efter hand som detta skett 
meddela a.llmänheten resultaten af mina undersökningar. Jag har valt 
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denna utväg äfven med hänsyn därWl ,  att det historiska sällskapets publi 
kationer, bland hvi lka bestyrelsen samtykt till att intaga dessa mina under
sökningar och där dessa ock synts mig lämpligast kunna ingå, äro afsedda 
att utkomma i mindre häften med kortare mellantid. 

Jag har nu gjort början med det sjuttonde seklet. Mången skall 
det väl synaa eget, att jag anknutit mina forskningar till denna sena tid 
och icke till stadens tidigaste historia, som ju själf mant måste erbjuda sig 
som begynnelsepunkt. Jag erkänner anmärkningens riktighet och med
gifver, att en sidan planläggning varit den naturligaste. Men särskilda 
tillfälligheter ha gjort, att mina undersökningar först kommit att egnas 
det sjuttonde seklets Åbo. Utan tanke på något utförligare arbete stälde 
jag till en början endast en mindre tidsbild som mål för mina undersök
ningar. Under detta arbete kom jag alt mer att utvidga det ursprung
liga ämnet, så jag slutligen fann, att mina samlingar omfattade så godt 
som alt, hvad ur arkivaliska källor kan inhämtas angående  Åbo under 
1 600:talet. Det har då synts mig motbjudande att lämna detta material 
obegagnadt tills jag hunnit med en utredning af stadens öden under de 
föregående seklen . .N ågon oegentlighet i den allmänna planen för ett fort
löpande historiskt arbete tror jag mig icke ha begått. Af mer än ett 
skäl kan tiden från 1 600:talets början inti l l  stora ofredan behandlas 
som en särskild period i Åbo stads historia. Därtill  kommer, att en be
handling af det sjuttonde seklet i följd af källornas beskaffenhet nödvän
digtvis får en något annan form än en redogörelse för den föregående 
tiden . I synnerhet för medeltiden, men ock ännu för 1500 talet äro käl
lorna i många och ganska viktiga hänseenden ytterst torra och torftiga. 
Med det följande seklet begynna de att strömma rikligare och sätta där
jgenom forskaren i tillfälle att med noggrannhet studera många förhål
landen, många sidor af stadslifvet, som tidigare endast knapphändigt 
kunnat beröras eller helt och hållet måste lämnas outredda. Det i syn
nerhet för medeltiden förekommande krönikeartade uppräknandet af data 
och fakta får vika för en lifligare och fullständigare skildring, det kultur
historiska elementet träder mera i förgrunden och nya synpunkter erbjuda 
sig för en mångsidigare utredning af det kommunala lifvet. 

Det är dessa omständigheter som dikterat mitt beslut att våga en 
skildring af Åbo under sjuttonde seklet, innan stadens tidigare öden ännu 
blifvit af mig belysta. 

Till en början meddelas läsaren en framställning af stadens yttre 
konturer, af hvad som sammanhänger med dess topografi. Sedan skall 
skildringen gå öfver till det inre samfundslifvet . I en särskild afdelning 
skall redogöras . för de rättsliga och administrativa förhållandena ; sedan 
följer en utredning af näringsväsendets tillstånd och de ledande grund-
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satserna för detsamma, därpå en teckning af kyrkliga och skolförhållan
den och sist strödda drag ur sedernas och lefnadssättets historia. 

De källor, på hvilka mina undersökningar basera sig, utgöras främst 
af rådstufvurättens domböcker (börjande från 1623) och kämnärrättens 
protokoll (börjande från 1 642) samt samlingarna af kronans räkenskaps-, 
lands- och verifi.kationsböcker, alla dessa förvarade i statsarkivet i Hel
singfors, vidare af riksregistraturet, Åbo stads acta och Åbo stads besvär 
i riksarkivet i Stockholm, den h istoriska manuskriptsamlingen på  universi
tetsbiblioteket i Helsingfors och särskilda aktsamlingar i domkyrkoarkivet 
i Åbo. Intressanta bidrag ha dessutom hämtats ur de Lindrnanska sam
lingarna på historiska museet i Abo, ur magistratsarkivet i Åbo,  de Palm
sköld�ka samlingarna i universitetsbiblioteket i Upsala och arkivet på. 
Skokloster. Utom dessa arkivaliska källor har den til l  ämnet hörande 
trykta literaturen, hvaröfver förteckning i slutet af hvarje afdelning 
bifogas) flitigt rådfrågats. De kartor, som begagnats, förvaras dels i 
original dels i kopior i riks- och krigsarkiven i Stockholm,  på landtmäteri
styrelsen och i universitetsbiblioteket i Helsingfors samt på historiska 
museet i Åbo.  Vid utarbetandet af den första afdelningen ha många upp
lysningar mottagitB af särskilda med Åbo stads nuvarande topografi.ska 
förhållanden förtrogna personer. 

Efter denna redogörelse för arbetets plan och källor vill jag sist till 
hrr medlemmar af , ,Bestyrelsen för Åbo stads historiska museum" och i 
främsta rummet till assistenten doktor L. W. Fagerlund frambära min upp
riktiga tacksägelse för det tillmött1sgående de visat och den möda de gifvit sig, 
då det gält att förse arbetet med kartor, planscher och teckningar, hvilka 
i icke ringa mån öka det värde, som de nu framlagda resultaten af mina 
undersökningar kunna äga för den för Åbo stads förflutna öden intresserade 
allmänheten . Med tacksamhet bör jag dessutom omnämna, att domkyrko
föreståndarene i Åbo, för underlättandet af mitt arbete1 tillstadt åtskilliga 
i domkyrkoarkivet förvarade handlingars utlånande till mitt begagnande 
å universitetsbiblioteket i Helsingfors. 

Helsingfors i mars 1 889. 

Carl v. Bonsdorff. 



F Ö R S TA AFDELN I N G E N. 

TOPOGRAFI. 





I. 
Allmän topografisk öfversikt. 

h ij! ,, et Åbo, som 1nötte grefve Per Brahe, då han elen 2 1  
c;/, t:12 november 1 637 beträdde Finlands jord, var så t,ill om:s---:.� fång som utseende vidt olikt den stad, som i våra dagar utbreder sig vid Aura ·flodens stränder. Den tid.rymd af två och ett halft ekel, som flytt, sedan den ädle grefven öfvertog 1 dningen af det finska folkets öden, ha för Åbo stad, åväl som för Finland i cl ss helhet, varit en ticl af många och genomgripande förändringar, en tid af växlande skiften, som till törsta delen förändrat såväl cl n yttre som den inre prägel staden fordomtima bar. Hårda, oblida öden ha ofta och tungt hemsökt det gamla Åbo. Eldens makt har vid flerf alcliga tjllfäll n lagt des boningar i grus ; krigets röda hä t har upprepad gånger sprängt in genom de s portar, lämnande djupa spår efter hofslagen. Mer eller mindre allmänna stads regleringar ha efter hvarje störr brand och äfven annar omgestaltat stadens karta. I den allmänna säl erhetcns, bekvämlighetens el ler i)rycl lighetens intr sse ha öfverhetliga påbud ticlt och ofta förändrat kvarterens läg , utvidgat ller förminskat d ras omfång o h förlänat c1 ras yttre en störr r gelbund nhet. ator och gränclcr ha blifvit utvidgad0, rätad eller, c1är de varit obekväma h onyttiga, helt och hållet stäng la o h nya lämpligare ut takade vRigar öppnade för samfärd eln. Byggnadssättet har genomgått många och ol ika sk d n, alt efter som fordran på större tryggh t mot d n farl iga och ofta s c1L1a fienden lclen kräft det. Och där eld n och öfverheten lämnat husen i fred, där har den en kilda företagsamheten gripit in, slopat ned hus, som i sin tid kan, ·ke varit en prydnad för staden, och uppfört nya efter en senare tids anspråk på prycllighet och arkitektonisk fulländning. Åkrar, ängar och bärg där i sekel skördemaunenR skära ell er lia gått fram ,  hjor-
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den betat och vallhornet klingat eller väderkvarnen drifvits för vin
den, ha tagits i beslag för ständigt nya rader af boningshus, nya kvar
ter och stadsdelar. Gamla Åboboar, som upplefvat den hemska 
branden år 1 827,  ha för visso mycket att förtälja om, huru alt var 
annorlunda i deras barndom. De eri:r;ira sig väl med saknad,  h uru 
ringa antal minnesmärken som kvarstå från den tid, då l andets 
tyngdpunkt var förlagd till deras stad, då Finlands studenter i 
lärosalarna vid S:t Henriks tempel lyssnade till bildnin�ens och 
lärdomens ord, då Finlands unga inhen1ska styrelse i Abo med 
varsam hand ledde fosterlandets öden under de nya pol itiska för
hållandenas första, orofylda tider. Och desse gan1le, som sett ett 
nytt Åbo så småningom växa upp under sina ögon, ha säkerligen 
mången gång i sin ungdom hört sina fäder eller farfäder tälja om, 
huru mycket var o likt i deras barndom, i den tredje Gustafs t=1ller 
Adolf Fredriks dagar. 

•• C 

Ar sålunda bilden af Abo i våra dagar en helt annan än hvad den 
var för hundra år sedan, intet under då, om det är svårt, delvis omöj
ligt för forskaren att ur det förgångnas mörker frammana bilden af 
det Åbo, som bevitnade invigningen af den finska högskolan, s01n 1not
tog Isak Rothovius och Per Brahe samt de hemkomne kämparne ur 
Gustaf Adolfs och Carl Gustafs härar. Utom domkyrkan, också elen i 
delvis förändradt skick, kvarstå från denna tid knapt mera än 
någon stenmur, utgörande en bottenafsats eller en vägg i en 
l ångt enare tillkommen byggnad. Från seklets sista år har se
dermera biskopen Daniel J uslenius lämnat en al lmän beskrifning 
af staden. För seklets början och midt däremot erbjuder elen hi
storiska l iteraturen endast få och torftiga to1Jografiska underrät
telser. R.ikare källor till kännedomen om 1 600-talets Åbo erbjuc1a 
de några kartor, som bevarats från denna tid,  samt domkyrkans 
räkenskaper och rådstufvtu-ättens protokoll. Ur dessa källsamlin
gar kan forskaren genom att bit för bit sammanfoga det material, 
som bjudes honom, tyckadt i tusende kärfvor, mana fram kon
turerna af staden , sådan denna tedde ·ig för tvänne århundraden 
tillbaka. Han kan genom jämförelse med under senare tid kända 
motsvarande förhållanden bestämma stadens omfång, belägenheten 
af dess flesta gator, dess öppna platser och offentliga byggnader. 
Han kan uppräkna en myckenhet af enskilda gårdar och nämna 
deras ägare. Han kan meddela ett antal uppgifter ur vissa offent
liga byggnaders, såsom domkyrkans, hofrätts- och rådhusets, hi
storia.  Men här står han ock ,,au bout de son latin".  Inga teck
n1ng:::ir el l er p lanscher, cle bästa källorna, i detta hänseen ( le, upp-



KÄLLORNAS BRISTFÄLLIGHET. 3 lysa om husens yttre utseende, deras stil, storlek och inbörde:::-; ordning. H vad som felas i den bild förefintliga kartor och handlingar lämna, 8tår c1et då fantasien fritt att fylla .  En god vägledning för den, som vill vinna en noggrannare kännedom af arkitekturen under 1600-talet, än hvad denna skildring kan gifva, utgöra dock äldre planschvärk, sådana som t. ex. Erik Dahlbergs år 1 694 utkomna stora arbete ,,Svecia antiqva et hodierna". Om den bild af l G00-talets Åbo, som historieforskaren i våra dagar kan gifva, sålunda ock företer bristfälligheter i mångahanda stycken, om mycket saknas, som skulle göra bilden fullständig och helgjuten, så kan man dock känna sig lycklig öfver att så många aktstycken undgått förstörelsen, att man med tillhjälp af dem väl kan teckna de allmänna konturerna af staden under ifrågavarande sekel . Trots de ·stora luckor, som måste kvarstå i en historik öfver Åbo - vare sig att undersökningen gäller tol)ografi-8ka, kommersiela, kulturhistoriska eller andra förhållanden -, så torde det dock knapt finnas någon stad i vårt land, hvars forna drag kunna återgifvas ens med lika tydliga färger som den gamla urastadens . Må vi lå tänka os · försatta till Finlands forna hufvudstad och förflyttade inemot trenne sekel tillbaka i tiden. Innan vi begynna vår vandring genom staden, skola vi först taga en allmän öfverblick af des · omfång och utseende samt iakttaga de framsteg i tillväxt och allmän planmäs ,ighet staclen under seklets lopp gjorde .  Sedan vi sålunda i någon mån orienterat oss i d främmande förhållandena, kunna vi begynna en närmare granskning af elen gocla staclens särskilda partier och alla des sevärdheter . Vi kunna då följa alla de!-:i · gator och gränder samt stanna för de L>yggnaclor, hvilka af en eller annan anledning äro egnade att ,1draga sig vår uppmärksamhet . Vi få dock i ·ke vänta OS8 att finna vår nyfik nhet helt och hållet tillfr d tälcl. Vi måste ofta tillbakahålla en fråga, på hvilken vi icke kunna få ett svar ; vi må ·te afätå från att öka genomtränga det dunkel, som omhölj r många partier af -taden. Våra ciceroner iakttaga envis ty ·tnad i vi · ·a ting och intet kan clå locka ur dem en önskad ur plysning. Soc1an vi så sett oss mätta på sta len, företaga vi på turi tvis en kort utflykt till omnäj<lerna . Do älsta kartor öfver Åbo, hvilka mig veterligen bevarats intill våra, dagar, äro de tvänne planritningar, hvilka åtfölja de af 1nig publicerade andra och fjärde häftena af ,,Bidrag till Åbo stads historia '  . Bägge förskrifva sig synbarlig n från samma tider, 



4 ALLMÄN TOPOGRAFISK ÖFVERSIKT. den i fjärde häftet ingående möj ligen från något senare år. Årtalet för deras a:ffattande finnes icke utsatt, men alla tecken tyda på, att de tillkommit under 1 630- eller ock i slutet af 1 620-talet 1 ) .  Då för en åskådlig och tillförlitlig framställning af stadens topografi kontrollen af en karta, huru bristfällig denna än må vara, är så godt som nödvändig, så göra vi klokast i att be-gynna vår vandring i Abo först under de årtionden, hvartill dessa nämda kartor böra hänföras. Det kan tagas för gifvet, att stadens yttre utseende icke undergått någon nämnvärd förändring sedan seklets början. Åtminstone lämna förefintliga källor ingen anledning till ett motsatt antagande. 
* * * Liksom i våra dagar af delades vid denna tid staden genom Aura å i tvänne hälfter. Den söder eller rättare öster om ån befintliga delen, där domkyrkan stod, kallades vanligen med ett gemensamt namn stora sidan, också söu.ra siclan. Den på, 1notsatta sidan om ån befintliga hälften, som bildade en särskild stad ·del för sig, kallades än lilla. sidan, med hänsyn til l  den mindre utsträckning byggnaderna ännu vunnit, än Aningais eller Aningaiskvarteret. Den förnämsta och bäst bebodda delen af staden utgjorde stora sidan, som innefattade trenne kvarter : I{yrkokvarteret, Mätäj ärvi och Klosterkvarteret eller Klöstret. Denna del var tillika den äl ·ta, utgjorde sjelfva tommen af staclen, hvarför den ock i en karta från 1 600-talets miclt kallas , ,gamla sta<lon ... bo ' ' .  Här sträkto sig boningshusen utmed ån ungefär från nuv. Säve ,ka gården i norr till nuv. -tenbron i söJer. Norr om denna sträcka vidtog omedelbart don s. k. Biskop åkern. På Ry , ·backen, som ock torde kallats I{ varnbärget, voro utan tecken till plan ouh ordning uppförda ett antal boningshus, bebodda af ,taclens mindre ·bemedlade innevånare, 'amt n mängcl s. k. fällbodar. Öst r om domkyrkan lågo några or gelbundet bebygcla kvarter. t c1 ,tta håll begränsades boningshusen af kålgårdar och åkrar 'amt ett kärr, på kartan liknande en liten insjö samt beläget ung fär mel-

1 ) Rådstugurättsprotokollet för den 15 sept. 1 634 förmäler, att ful lmakt 
utfärdades för en tomtmi:ifare, hvilken ägde att uppmäta all a  gator, tomter och 
hus på landet och i staden samt ,,veta hvars tomt det är, hvem der inne bor 
och hvem han tjänar och hvarmed han sig närer och föder". En möj lighet är, 
att de tvänne kartorna e l l er ock den ena af dem äro frul, ter af tomtmätarens 
värksamhet, ehuru rådstuguprotokollen intet nämna. om dem. 
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Ian nuv. Stora och Lilla Tavastgatorna samt Tavasttvär- och Hof
rättsgatorna. Sydost om kärret reste sig Mätäjärvibärget eller Ger
trudsbacken, där endast väderkvarnar funnos uppbyggda. På bac
ken, där nuv. Nylandsgatan drager fram, upphörde husen redan 
ett stycke bortom Lilla Tavastgatan. 

Den smala landsträckan mellan ån och Observatoriibärget el
ler Vårdbärget, som det tidigare hette, ända till stenbron var täm
ligen fullständigt bebygd. l\1ellan Vårdbärget och nuv. Samppa
linnabärget funnos några hus och ungefär i hörnet af Östra Aura
och Arseniitvärgatorna låg en synbarligen af smärre ruckel be
stående stadsdel, som kallades Lybeck eller Lybecksbacken . Of
van01n Observatorii- och Samppalinnabärgen syntes endast åkrar 
och ängar. Likaså på den smala sträckan söder om stenbron mel
lan ån och bärgen. 

Från platsen nedanom nuv. svenska lyceet förde stadens enda 
bro öfver till lilla idan eller Aningaiskvarteret. Här möttes man 
genast af ett tiotal oregelbundna kvarter, nästan alla ytterst små, 
omfattande endast en eller par gårdstomter och åtskilda från hvar
andra genom smala gränder. I riktning med ån sträkte de sig 
från den öppna platsen utanför öfra bron ungefär till Köpman:s
gatan. Åt väster sträkte sig byggnaderna i allmänhet icke län
gre än till Slottsgatan eller något högre upp. Från bron förde en 
krokig gata, Aningaisgatan, till Aningaisbacken. Här utbredde 
sig 8j älf va kärnan af Aningaiskvarteret, en oordnad, hopgyttrad 
n1assa af oansenliga boningshus, tillhåll för stadens fattigare be
folkning. Hela den stadsdel, som ligger söder och väster om en 
l inio, hvilken ma,n tänker sig dragen från ån utmed Köpmaiwga
tan , Slott:sgat11n och Lilla Brahegatan, utgjordes, om man un Ian
tag r do vicl Aningai ·gatan möjligen befintliga hustomterna, af 
,,åker o h slät mark '' ,._. 1 ler v·:1,r upptagen af fällbodar, 0å ·om vi 
snart komma att s . Enahan la var förhålland t med det områcle, 
som ligger norr om nuv. Stora, Brahegatan. 

Hela stadens on1rLlicle, såväl det bebygda som det obebygda, 
begränsades af ett fortlöpancle, endast genom ån afbrutet staket, 
dels af träd, dels af :;ten. I sina år 1 569 utfärdade }Jriv ilegi r för 
Åbo stad hade konung J oha,n den tredje  pröfvat rådligt och nyt
tigt �tt t ill stadens försvar påbjuda uppförandet af en fyra fam
nar hög och fyra alnar bred mur., nhvilken skall begynna på Vård
bärget med en fast rundel, därnäst på K varnebärget (1nåhäncla Ryss
backen) och så mecl en stark rundel, item på Stora "'\Vasserbärget 
(mlhäncla Samppalinnabärget) en rundel, och 8edan fullföljas med 
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mur emellan förbe :de bärg på båda sidor tvärt ned uti ån" .  Denna 
mur kom <lock aldrig till stånd. I stället uppfördes ett halft se
kel senare kring hela staden ett försvarsvärk, som var afseclt att 
hålla, j cke rikets fiender, utan lanclets egna söner på tillbörlig di
stans. Vicl riksdagen år 1 622 hade ständerna beslutat, att för alla 
till stäclerna införda landtmannaprodukter skulle till kronan er
läggas en särskild afgift, den s. k. lilla tullen. För att förhindra 
olaga införsel, hvarigenom elen beräknade vinsten ginge förlorad 
för kronan, stadgades vidare, att alla rikets städer skulle omgif
vas med ett staket, försedt med flera eller färre tullportar, genom 

Ryssbacken från nordost. 

hvilka all trafik skull gå och där elen påbjudna tullen skulle upp
bäras af sär�kilda kronan, ·  tjänar . Det taket, hvarigenom Åbo,  
jämlikt stänc lerna o ·h regering n · beslut, af pärradm; från lands
bygll n, ·yn ' kommit till tånd år 1623. Rådstuguprotokollet för 
<len 1 3  oktober detta år förmäler, att borgarene blefvo ,,på det 
häftigaste" förmanatle och tillsagda att bistå 1ned dagsvärken vid 
,taketportarnas förfärdigande. Och den 14  januari följande år 
kungjonle · unJer trum, lag råd tufvurätten' och ståthållarens på
bud, att från denna dag ingen bland stadens innevånare finge, vicl 
hot af 1 20 :il!fl. böter, löpa utom staketet eller tadsportarna de till 
staden komrnancle bönderna till möte, utan skul l alla lass, sedan 



STAKETET. 7 

d en fordrade afgiften blifvit erlagd, köras till torget, där handeln 
mod landtmannavaror skulle försiggå. 

1\1:ecl tillhjälp af de kartor af äldre och yngre datum, som 
man ännu har i behåll ,  är man ganska väl i stånd att med täm-

• • 0 

hg noggrannhet ang1fva, hvar A bo stads älsta staket löpte fram. 
De från sjuttonde seklet sig förskrifvande planteckningarna förete 
visserligen på sina ställen olikheter, men dessa skiljaktigheter äro 
icke af större betydenhet. Med ledning af dessa äldre planer 
- bland hvilka vi sätta största liten till en af ingeniören Hans 
Hansson på Brahes befallning år 1 652 uppgjord karta - och en 

RyssLackcm från norr. 

år 1 828 uppgjord ,,Karta öfver Åbo stad enligt gamla Plan och 
nya Reglering •n'( .finna vi, att staflens råmärken vid begynnelsen 
af ,,grefvens ticl" befunno sLg ungefär på följande ställen. 

På tora Ri<lan begynte Rtal etet vid ån l itet norr om nuv. i=irkebi 
skopsgårclen, gick se<lan öfvor Ryssbackon n c l  t i ll Tava. ttull, som 
var belägen vid ändan af Stora Tavastgatan vit lpa s 40 i:;teg utom 
nordöstra linien 1 ) .  Från Tavasttullen fortsattes staketet ungefär 

1 ) Di-tr staketet löpte fram öfver Ryssbackon ser man ännu en c. 1 ½  aln hög 
rnnr, begynnan clo strax bakom gårclon n:o 2 vid Henri ksgatan och stri� ckandc 
sig ti l l  närheten af 1'avastt u l l .  Det hnr icke l yclmtR mig a tt u treda, hnruvi c ln 



8 ALLMÄN TOPOGRAFISK ÖFVERSIKT. förbi hörnet af Tavasttvärgatan och Brunnsplan samt förbi hörnet af Klockringare- och Arseniitvärgatorna till den s. k. Fätullen , som var belägen framför gården N:o 22 vid Nylandsgatan . Från Fätullen gick det vidare i sydvästlig riktning ungefär till hörnet af Österlång- och Östra Auragatan 2) ,  gjorde här en böjning mera mot väster och löpte ned till ån mellan öfra och nedra Munktvärgatorna. Följa vi vidare staketet på lilla sidan, så få vi börja emellan Birgers- och Spinnhusgatorna. Vi passera då först en vid Sl ottsgatan befintlig tullport, kallad lilla bommen , göra här en vikning 1not norr och komma förbi hörnet af nuv. Eriks- och Humlegårdsgatorna till Puolalabacken. Härifrån fortsätta vi tvärs öfver höjden och ko1nma till Aningais tullport, belägen där i våra dagar Stora Brahegatan utmynnar i allmänna landsvägarna till Tammerfors och Björneborg. Från denna tullport återstår oss endast en kort sträcka kvar af staketet. Vi följa med norra sluttningen af Multavierubacken, som Juslenius kallar Miesmäki, och komma ned till ån vid det plank, som står framför klädesfabrikons tomt. Sådan var den utsträckning Abo ägde under de första år-tiondena af 1 600-talet. Det var ingen storartad anblick staden kuntle bjuda främlingen, som i köpmannavärf eller andra ärenden blof förd till dessa näjder. Icke heller på oss kan den göra anna,t intryck än det af en vanl ig småstad, som med möda arbetar s ig fran� genom kampen för til lvaron. Och dock var Åbo vid denna tid ]finlands hufvudf-ltad , centralp11nkten för landets kyrkliga och världsliga styrolso, den frRimsta bland landets stär1er så i merkantilt och ekonomiskt so1n andligt och h istoriskt hänseende. 
* * * 

detta gärue förskrifver sig från äldre tider. En gammal Åbobo,  afödne kom
merserådet E. .J n l in ,  berättar i sina ,,Strödda anteckningar om Åbo stat1", n i t 
man åren 1 810 och 1 81 2  såg en del af Rtakctets träpal l isat1er mel lan Ryssl mcken 
och Tavasttu l l  samt ännu åren 18 1 7  och 1 8 1 8  en del af stenmu ren på Ryssbac
ken. Då anteckningarna gjordes år 1 873, sku l l e  detta tyc.1a på, att clot gaml a  
staketet b lifvit al ldel es undanröjdt i detta århundra des början efter l il la tul
l ens upphäfvandc. Det är dock i ck e  sagdt, att de af .Ju l in  sedda k varlefvorna 
icko  kunna ha st?i.tt där l ångt efter 18 10-18. 

2) Enl . 1 G52 års plan. På de äldre kartorna befinner sig böjningen un
gefär i ändan af Arseni itvärgatan. På 1 828 års karta är stak etet draget frå.u 
Fätu l l en t i l l  tomten n:o 35 vin Östra l in ien , hä.rifrån förbi hörnen af Öster
lång- och Östra Auragatorna s:tmt Arseni itvär- och BärgRgatorna ned t i l l  ån. 



,,GH EFVE S TrD'( EPOK I TAD b1 S BYGG NADSIITSTO R T A .  ---

Nied Per Brahes gen0ralguvernör tid begynner för Åbo stad 
en i mångaharn1a afseenclen ny tid. Icke allenast på bildningens 
och elen ekonomisl~a utvecklingens gebit gifvas mäktiga uppslag, 
förbereda stora förändringar. Äfven inom stadens byggnadshi
storia beteckna ,,grefvens clagar'' en nyfödelsens tid, en tid af 
stora an atser och märkliga fram teg. Nya rymliga tomtplat:::;er 
erbjudas borgarene till bebyggande, nya stadsdelar . takas ut och 
bl ifva un ler årens lopp så småningom upptagna af boningshus .  
Gamla kvarter under kastas en tidsenlig reglering och slopas ned, 
där de anses strida mot hvad god ordning och politi kräfver. 

Reformarbetet möter, som naturligt ' är, segt motstånd från 
borgarenes sida, hvilka ick fatta nyttan af de nya påfunden, men 
det drifves igenom med maktpåbud, hotelser och andra kraftåtgär
der af regeringens befallningshafvande och stadens magistrat. Det 
gynna cles utom af händelser, hvilka i sig själfva äro olycksdi
gra för staden, stora och tätt på hvarandra följande vå leldar, men 
hvilka bättre än öfvertalningar och påbud inskärpa nödvändighe
ten af tids nliga förbättringar och ålunda föra stadens öfverhets
per. oner alt närmare det mål de i fråga om stadens omskapande 
stält för sig. 

Af det område, som låg inom staketet på lilla sidan, var en
dast en ringa del egentlig stadsmark. Det mesta tillhörde enskilda 
per oner eller var anslaget åt välgörenhetsanstalter. Norr om 
Aningai .. gatan låg ett hemman, som kallad s Pyhähenki (måhända 
ti<1igare Aningos ?) och :om af gammalt tillhön1e Helgeandshu et, 
eft r hvar · upphörarn1e på 1620-talet det öfverförcle · till Sjählö 
hm�pital . Att detta hem1nan låg inom taketet och icke tillhörde 
sta,clen, intygas bl . a. af tt bref från landshöfc1ingen Lor ntz Croutz 
till Jakob 1\fattsson, clateradt cl n 4 decmnbor IG50. Genmn detta 
brrf immitteras åt Sjählö ho pital ett h mman i agu f-Wck n som 
vc,1orlag för Pyhäh nki, ,,som här till hafvcr varit und r hmipita
lc-•t, hvi lk t ock inom stadsen. taket är b läget" 1 ) .  Af hva c l  an
lNlning detta byte sk eld , komma vi "nart att P- .  

Områcl t vä ·ter 0111 A11 ingaisgatan åter hörde till J\1ättälä och 
Hnhkala h rrarne Jöran och Erik Boye tillhöriga h rnman.  På 
c1 F;..; a he1nmans mark ha<1c ett stort antal borgare mot rläggancle 
af ton1tör n till herrarn Boye u1,ptagit och bebygt gård. tomter 
. amt uppfört s. k. fällboclar och jorclboclar. Det dubbla beroenc1 , 
innehafvaren e af  de:::;. a tomter och bodar såsom på engång Boyar-

1 ) :B ngerlnnd, Fin ln.nds l eprosorier, I :  34. 

2 
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ne arrendatorer och borgare i staden voro underkastade, gaf an
ledning till ständiga tvistigheter. Boyarne anförde mot sina ar
rendatorer, att de visade stor försumlighet v id tomtörens erläg
gande. Dessa åter klagade öfver arrendeafgiftens stegrande. M;;i,
gi traten var missbelåten öfver att trätorna och kontroversierna 
mellan de  bägge parterna förorsakade elen mera beky1nmer ,,än el
jest hela staden". 

Äfven på stora sidan fans inom staketet ett område, som var 
undandraget stadens disposition : den åt biskopen anslagna Bi
skopsåkern. Denna sträkte ig ända till närmaste grannskapet af 
kyrkan. 

Då det för stadens förkofran och till växt ansågs oundgäng
ligt att få det till stadens förfogande stående inskränkta utrym
met utvidgadt, vände sig borgerskapet till regeringen med anmä
lan om de svårigheter det hade att kämpa m ed .  Först upptogs 
frågan 0111 de boyeska hemmanen. Genom sina representanter vid 
1 638 års riksdag klagade staden öfver det ringa mullbete den hade 
och de traka serier, som förorsakades af herr Erik Boye, ,,som 
sine tvänne bönder hafver boencl r;;: vägg i vägg rn.ed staden vid 
Aningaisgatan". För att afhjälpa detta missförhållande föreslogs, 
att regeringen allernådigst ville efterlåfa, i:;tac1en de tvänne hem
manen och lämna Boye ved er lag på annat håll. 'I1ill denna begä
ran fogade en annan : att äfven Stor-Heikkilä ladugård. ägor kulle 
ingå i gåfvan 1 ) .  

I sitt svar af den 20 mars 1638 förkastacle regeringen utan 
vidar den enare am,ökningen samt resolverade 0111 den förra, att 
en under 'ökning l:ikulle inledas rörarn1e de öfverklagad mis::,för
hållanclena. liuru denna ran ·akning utfallit, är i ke bekant, men 
elen 8 mars ] G3D af gick till gr fv Brahe b f allning att mecl hcr
rarn o Boye afhandla om ett jorclabyte på d af c1 ssa fra1rn;;tälda 
vi lkorcn. De ·a vilkor synte ·, väl reg ring n något öfven1rifna  
mon å an lra sidan var llet för kronan angoläg t att komma sig 
t i ll Mättälä och

0 
Huhkala, ,,enkann rligen där någon r formation 

framde,le med Abo stad och cles byggningar för tagai:; skulle" 2) .  

Byt t uppgjorde · och b kräftades den 27 angu ,t i  s .  å. ,  då Erik 
och Jöran Boye af todo til l kronan sina tvänne hemman jämt 
to1ntören och gr f ve Brahe på regeringens vägnar ti llför äluad 0 

1 ) Åbo . tnds besviir. Svenska riksarkivet . 
2) Åbo stads acta j sv. R A .  K. K. 'rigerstcclt,, 1 r and l ingar rör. Fin l arnls 

h i  toria, s. 327-328. 



FHA G A  01\1 STA DENS UTV CDGA DE.  1 1  dem i ersättning sju hemman i Pojo socken. Transaktionen godkändes af förmyndareregeringen den 1 6  november 1 642 samt af drottning Kristina den 2 1  juli 1 645. Redan innan regeringens bekräftelse å bytet gifvits, ha le hemmanen öfvergått till stadsegendom. Hvarken själfva donationsbrefvet eller någon af krift däraf har af mig påträffats, men andra aktstycken ådagalägga, att afträdelsen skedde i början af 1 640. I sitt svar af den 29 februari 1 640 på Åbo stads besvär öfver att man ännu icke kommit till målet för sina önskningar förklarar regeringen, att grefve Brahe fått tillsägelse att med det snaraste förhjälpa staden till possession af de efterlängtade hemmanen. I resolution af den 28 april 1640 förmäler Brahe, att han nyss inrymt åt staden så stor del af Boyarnes forna hemman, som kom att ligga inom den nya grafven - hvilken enligt en karta af år 1 652 drogs väster om Puolalabacken till norra foten af Kakolabärget - samt att sålunda en åkertäppa af några tunnlands omfång kommit att u1tdanhållas staden. Då borgarene emellertid gjorde anspråk äfven på detta jordstycke, så förklarar Brahe, att han ville tillmötesgå deras önskningar äfven i denna punkt och af-· träda åkertäppan till regeringens vidare behag och tills man finge s , huru vida staden hade värkligt gagn af den erhållna donationen 1 ) .  Tullporten åt detta håll, elen s. k. lilla bommen, kom, enligt hvacl planteckningar från denna tid utvisa, att flyttas c. 1000 alnar närmare mot slottet framför nuv. stentryckeriet i södra ändan af Västra esplanaclen. Ur en af Erik Boye uppgjord specifikation 2) ö fver det afträdda området finner man närmare upplysning om värdet af den gåfva, so1n förunnades staden. Den årliga räntan jämte Jagsvärks-, v cl- och fräls penningarna an lås i denna förteckning till 1 03 Jaler 1 2  öre s .  m. De årliga tomtörena uppgingo till 32 daler 2 öre 
8.  m. och de lägenheter, för hvilka de erlagts, voro följande :  

1 .  ,,Vid Aningais och Slottsgatan" :  1 91/2 gård ton1t, ½ hummelgårclstomt och 10  ,,bodar'' . 
2. .,På Ö::;ter Åcker" ( antagligen 111 llan det gamla staketet och Aningai gatan) :  28 1/2 gårclstomter, 4 stallgard tomter, 3 fägånh;tomter, 1 kryd c1gån1stomt, 1 hummelgårclstomt, 2 , vinhus, 1 9  bot1ar, 27 fällboclar, 1 2  jorcleboclar samt 2 jordebodar ,,med sko:ff''. 
J) Abo stads acta. N iclas Wasström uppgifver i sin år 1 749 utkomna dis

putation ,,Oeconomisk beskrifning öfver Åbo stad", att staketet flyttades 900 
al nar. Äfven han nämner, att donationon skedde 1640. 

2) Finlands Kopiebok n:o 4 i statsark ivet i Helsingfors. 



1 2  ALLMÄN TOPOGRAFISK ÖFVEllSIK T. 
-- -- ----------------,-

3. Väster om staden : G bodar, 24 fällbodar, 24 jord ,bodar, 2 jordeskoff, 1 skoff, 1 bod med skoff samt 5 jorclebodar mocl skofr'. 
4.  Ofvan slottsvägen : 20 fällbodar. Tio år efter det l\.fättälä och Huhkala hemmanen blifvit förvancUade till staclsmark öfverläts, år 1 650, Pyhäheuki hemman åt staden. I resolution af den 8 november 1 650 på Åbo stads besvär medL1elade regeringen, att den i och för förbättrandet af magistratens löneförmåner velat förunna ,,åit borgmästare och råd in communi och utan fördelning'' åtskilliga hemman i Vårfrukyrka socken, nämligen Raunistula, två mantal, Kastu, ett mantal, Hallis, två mantal, Ruohonpää, ett mantal, Pyhähenki, ett mantal och S:t Jöran, ett mantal. Af dessa hemman låg, som nämdt, Pyhähenki ino1n staketet och ehuru intet sär kildt nämdes om detsamma, utan samtliga hemma,n öfverlä.tos åt magistraten ,,att njuta och be · hålla kvitte och frie för alla visse och ovisse däraf gåenL1e utlagor till evärdlig egendom, dock kyrkotionden med alla extraor<linarie kontributioner undantagna", så följde dock af <les · belägenhet inom staketet och dess senare b ebyggande af staclsboarne ,  att det kom i en annan ställning till staden än de öfriga hemmanen, hvilka blefvo stadens lanclbohemman. År 1 G5 1  timade en ny tillökning af stadens område på lilla sidan, då den smala landsträckan mellan ån och nuv. I{akolabärgot, den senare s. k Slottsluuden, uppläts till ton1tplat er 1 ) .  Lilla bommen flyttades nu audra gången. Den kom att tå vicl slott ·vägen ung. vid Varfägatan, där r1cn seclan alt framg �nt befann sig. Samti(1igt rn d cl s, ·a utvidgningar })å liJla sidan ökades ock stadens mark lJå stora sidan. Efter hvac1 \Vasström berättar, lösryktos från Sotalai by · och Lill-Heikkilä ladugårds ägor 011 lanclsträukan mel lan bärgen och ån, så lå1 1g att r-;taket •t kom att skjuta lika långt ut 1not åmynningen som på motsatta ·ic.lan. När cletta, kec1 c1e, är ob kant. - I resolution af 1 n 8 november 1 G50 uttalade drottning ICri tina sitt nådiga välbehag mec1 hvad ·om gjorts ti l l  stadens utvic1ganr1e och regulerarnle  samt lofvac1e skänka [1,t borgerskapet nya tomtplat ·or nedanför kyrkan innan om staketet, sedan området vic1 lilla bommen blifvit utskiftac1t och bebyg(lt. Ehuru <.1et m cl löftet förenade vilkoret ä11nn icke kunnat uppfyllas, inrymde landshöfc1ingen Lorentz Creutz den 1 1  m aj 1 Gf>2 (tt staden ett stycke af biskopsåkern, norr 0111 kyrkan och den till t'rn 
1 ) . Wasströrn ,  a .  a, s. 11 .  



::i'J 'ADSGH.AFVEN A NLÄGG ES. --------- - -- --------- - --- 1 3  löpande Helgalekamens gränden. Huru stort detta område var, finnes icke angifvet, men i ett intyg, som år I G6 1  utfärdades af några af rätten tillsatta värderingsmän, uppskattades elen årliga förlust biskopen korn att lida genom åkerns bebyggande till 20 tunnor 1) .  Utvidgningen af stadens mark medförde naturligtvis en motsvarande :flyttning af staketet . Redan år 1 638 blef borgerskapet t i l lsagdt att ombygga det förfallna staketet och att förse detsamma med nya tullportar . På sornn1are11 följande år utgick befallning om allmänt deltagande i arbetet vid elen graf, som grefve Brahe ,,begynt låta förfärdiga kringorn staden". Denna graf torde till större delen blifvit färdig några 1nånacler senare, ty redan i oktober s .  å .  varnades borgar ene för att öfven,krida densan1ma. I ett bref af den 1 2  aug . 1 642 till underlandshöfdingen Jöns Rosenschmitt nämner grefve Brahe om ,,den nya grafven kring om Åbo stad, som för par år sedan uti vår guvernements tid blef gjord, hvilken nu på några ställen begynner att infalla, såfra1nt hon icke efter handen årligen någon hjälp bekommer och blifver uppkastad". Efter hvad kartor från denna ticl gifva vid handen, clrogs denna ,,nya graf" från Puolalabacken till lilla bommen, hvars belägenhet ofvan blifvit angifven._ Vid grafvens uppkastande och dess underhåll under de första åren deltog äfven landsbefolkningen, men år 1 648 lades hela underhållsskyldigheten på borgerskapet 2) .  Sistnämda år, 1 648, omnämnes en annan graf, som Brahe ville låta uppkast,1, ,,genom ladugårdsåk rn utanför lilla bommen" .  Det framgår icke mecl ful l  si:ikerhet, huruvida man har att här-1necl förstå den graf, ::;om anlades mellan Kakolabärget och elen enligt "\Va ·ströms uppgift ät ::;taclen å,r 1 65 1  upplåtirn s .  k .  slotti:i-1 u11<len eller någon annan .  '11roligast är  vätl clet förra antagandet På 1 662 års karta ser man , , cl u nya grafven"  omfatta hela det område på bägge sidorna, om ån, som genom Brahes för org blifvit f ogaclt till i:;taclen . 
1 ) Wasström, a. a . ,  Jac. '11engström Afhandl ing om Presterl iga Tjenst

gormgeu och Arlöningen i Åbo 1<::rk8-St ift Il :  5 1 ,  Åbo stads acta, Uni�ersitets
bibl ioteket i Ilel s i ngfors kat::dognummer A. 1 .  8. Om det från Biskopsåkern 
tagna området näm ner vVaRström (s .  1 2) ,  att det begynte bakom ,,den Biskops
tvärgatan, som af ålder bl ifvit kal l ad Hel ige andes gränd."  Detta mltste bero 
på ett misstag, ty Hel ige andes gränd e l ler Pyhähenkigatan, såsom den ocl 
kal las, l åg på l i l la sidan ; J ielgalekamensgatan el l er gr�Lnden åt r invi d dom
kyrkan. 

2) Rådst. protokollen. Skok losters bibl io tek .  



1 4  ALLMÄN TOPOGRAFISK ÖFVERSIKT. År 1684, förtälja rådstuguprotokollen, afhandlad lanclshöfdingen Creutz med tullinspektoren Edner om taketets fortsättande ända till slottsmuren . Edner afrådcle från företaget för borgerskapets fattigdom.s skull, men landshöfdingen resolverade det oaktadt, att ett staket skulle uppsättas öfver slottsplatsen (slottsfältet) , , ,nämligen under backen och ofvanför deras tomter, så att det slutas uti tvärgränden vid Slottsträdgården (som befann sig strax utanför lilla bommen), lofvancles hans nåde tillsätta därtill något af själfva trädgården". Tvänne åi· senare påmindes borgerskapet om . ·a1nma sak och fick landshöfdingen då till svar, att arbetets utförande var omöjligt, emedan isen årligen komme att bortföra virket och det sålunda blefve odrägligt för borgerskapet att upprätta ett nytt staket hvarje  år. :Huruvida planen seclennera sattes i värket framgår icke med säkerhet. På en karta, som upprättades åren 1 709 onh 1 7 1  O, finnes staketet icke utsatt. Åbo stad ägde sålunda vid denna tid karaktären af en befäi:;tacl ort, omgifven som den var af en dubbel skydd mur : ett delvis af träd, delvis af stenar och jordvallar beståenda gärde samt på sina ställen en löpgraf. Fienden, hvars infall man ville mota, var landtmannen, och besättningen utgjorde. af tulltjänstemännen, hvilkas vakt.tjänst väl icke var den lätta te, då fienden ägde talrika vänner i borgen. I besvär till regeringen förklarade borgar ne en gång, att de voro , , innanom i:;taclens grafvar instängda l ika som får uti kätta". Att graf ven småningom torde förfallit och förlorat i:;in strategiska betydelse, därför talar elen omständighet, att elen uncler seklets senaste årtionden ytterst i:;ällan omnämn s, unclcr det att staketets unLlcrhåll utgör ett ständigt före1nål för myndigheternas bekyn11ner. Anmärkas bör dessutom, att hvarkon Juslonius eller Wasströn1 nämua något on1 tillvaron af en sta<l.sgraf. 
* * * Innan cl n af borgerskapet petitionerade utvidgningen af stat 1ons områ l på lilla · idan blifvit en värkligliet, haL1e grofvo Brahe vidtagit energiska åtgän1 r i syfte att ställa byggnaclsväsenclot i vissa cl lar af staL1en på en bättre och än<l.amålsenligare fot. Så utfärdade han i oktober 1 638 tt påbud, att ingen finge uppföra hus och fällbodar vare sig på Ryssbacken, i 1\1:ätäjärvi eller annorstädes vid stadens periferi ,  utan skulle alla nybyggnader anläggas utmed stränclerna af ån. är edan Boyarnes hemman förenades med stadens mark, gick grefvens sträfvancle ut på att förmå 
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borgarene att lämna �ina trångt bebygda tomter och att utse åt 
sig andra, rymligare boning platser på det nya området. Den 25 
april 1 640 till ·ades alla ägare af fällboc1ar på norra sidan, synbar
l igen i främsta rummet de på Aningaisbacken boende, att nedtaga 
bodarna och flytta dem till åstranden på samma sida, där tomter 
efte:i:-hand skulle blifva dem tilldelade. Tillsägelsen upprepades 
sedermera par gå1:1ger mec\ större eftertryck och med hotelse om 
straff för de tredskancle . Ar 1 647 nämne , att ett antal borgare, 
som fått sig tomter tilldelade norr om ån på åkern ( antagligen 
nedanom Puolalabacken) och åtnjutit frihet för stadsutskylder, nu
mera voro pliktiga att deltaga i skatternas erläggande 1) .  

Vid rådstufvusammanträde den 26  febr. 1 651  föredrogs ett 
bref från grefve Brahe, dateradt den J 2 novemb. 1 650 och inne
hå] ] ande, att grefven för ·tadens bästa och regularitet låtit af
fatta en dessein och förordning, i enlighet h varmed staden skulle 
,, förändras och rifvas . "  De bland borgerskapet, hvilkas hus blifvit 
fördömda af den nya tadsplanen, ägde att om våren vid islossnings
tid n ställa densamma sig till efterrättelse, och synnerligen på
mindes de  vid Aningaisgatan och på, Aningaisbacken boende att 
flytta sina hus till cle tomter vid slottsvägen och lilla bommen, 
:om af vederbörande myndighet komme att uppmätas för deras 
räkning. Den 23 maj s. å. tillkännagaf magi straten, att med de 
nya tomterna skulle åtfölja 6 års frihet för tomtörespenningar och 
dag värken, möjligen ännu andra kattelindringar, om hvilka magi
straten lofvade göra underdånig hemställan hos reg ringen. En 
månad senar ålades Aningai boarne att kringgärda sina tomter 
vid lilla bommen och . att bebygga cl m med ett ell r par hu::; . 
Skcd<le cl tta icke, komme kr nans båtsmän att beordras till arb0,
t ts u tf örancl 

D n 30 juni I G5 1  träffad s innevånarene på Ryss- och Ly
be k backarna af ti lh,�i o•d::; n att med det första flytta R ina hu. 
in på Lil l-Heikki lä  ängrn utmed ån miclt emot dom, f-1 0111 bygde 
på A11 ingaiHsiclan v i < 1  lil la  bomm n.  D ", hvilka bodde vi d den 
från stora torg t till Fätul l en 1 clande Fägatan samt under kyr
kan och hvilkas hn · stodo i vägen vid ilen nya regl r ing n,  för
manade. att foga :-, ig efter öfv rhet n vilja. � i x år. fri lwt för 
mantals- och bakngn�penningar ·amt dagsvärken utlofvades alla 
dem ,  hvi lka måste lämna sina gamla boplatser. 

Det var ingen Hitt sak fiir . taclerni myn c1 igheter att förmå de 

1 ) fö\dst. prot. 









" 
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den nyaste lil la bommen, den öfversta strax nedanom Puolalabac
ken. En stor mängd tvärgator med tämligen lika mellanrum skära 
dessa hufvudgator. Man ser samma planläggning, endast med nå
gra smärre förändringar, på den karta, som åren 1 709 och 1 7 1 0 
upprättades af Magnus Bergman m. fl. och som förvaras hos kongl. 
svenska general taben i Stockholm. Ännu vid 1 827 års brand 
erbjöd, efter hvad en af J oh. Till berg år 1 808 upprättad samt af 
J. G. Wallenius år 1827 kompletterad karta utvisar, lilla sidan i 
hufvudsak samma ordning, enligt hvilken grefve Brahe velat , ,re
gulera" densamma 1) .  

Det är svårt att noggrant angifva, i hvad mån och med hvil
ken ra khet de nya tomtplatser Brahe lät utstaka för stadens räk
ning blifvit bebygda under 1 600- talets senare hälft. Minst var 
tillväxten på stora idan. '\,Vasströrn, hvars be 'krifning öfver Åbo 
utkom år 1 749, nämner, att de på Sotalaisbys och Lill-Heikkilä 
förra mark uppmätta tomterna. ännu icke på hans tid bl ifvit rätt 
b ebygda. Äfven de.n af Tillberg år 1 808 affattade kartan uppta
ger härstädes - utom stadens tegelbruk, om hvilket mera fram
clde ·, samt upplag platser - e ndast åkrar och hagar. Obetyd
ligt synes och det område varit, som nybyggnaderna inkräktat 
oml ring Vårdbärget och S:t Gertrud 'backen.  Det var icke häller 
I å u.enna sida om ån Brahe tänkt sig, att staden · utvidgn ing 'kulle 
ske. Här försvårade bärg- och sumpmarker i hög grad uppkom
ston af nya regelbundna stadsdelar samt inkräktade. på större de-

1 ) Innan elen pä Brahes initiativ utförda kartan vunnit öfverhetl ig  fast
stä l l el se, synes en annan plan til l  starlens regulerande blifvit ntarbetad. En ko
pia af clenna stadsplnn,  som icke b l  f mera R.n ett projekt, förvaras i rik ark ivet 
i Stockholm .  Äfven pä denna ser man hela A ningaissidan indelad i tomter oc l 1  
kvarter, ehuru annorlunda utstakade än på den ofvannämda kartan af 1652 
Där än kröker ig invicl Vu tra esplanaden ser man tydl igt n brygga cll r 
Jastao-eplats utmärkt.  , itt störsto. intres e äger kartan därigenom, att cl n visor 
oss pl anliiggningen til l en befästni.ng af staden . Från Aningaistul l port är en 
l inic dragen vä ter om I nolalabacken ända ti l l  salt .  jön , l öpande ungefär där 
hvarest man på nyaste kartor öfver Abo ser Västerlånggatan och Västra l i
nien ntsatta. Viu clenna l in ie och d t på stora :,,idan löpande taketet ser man 
på Rärskil c1a ställen bastioner betecknande utspräng utpricka le. D sa n tsprång ' 
t i l l  antalet elfva, gifva tydligen viu hane.len, att man en ticl varit betänkt  p 
att b fä ta staden . Om en ådan af igt hos regeri ngen el ler Per Brahe lämna 
cmellertiJ. urkunderna från denna tid ingen antydan. Det får väl J.å an tagas, 
att, p1°ojektct snart öfvergifvits, cU'L det icke li.imnat annat spär efter . ig  än c l  nna 
lrn rta.  Då kart an icke är  utan sitt intres. e åväl för skydclsmnrens skul I som 
emeclan don visar, huru man först tänk t  s ig  Aningais. i clans reglf>ring, har elen 
bifogats i s lutet af cletta häfte . 

3 











RIDDERSKAPETS OCH ADEL S GÅRDAR, 1 9  - ----- ------------------------Då nya husrader och kvarter timrades upp och åkrarna fingo släppa till alt större jordstycken, klagades det bitterligen öfver det men byggnad väsendet led däraf, att åtskilliga personer låtit til ln1äta sig vidsträkta och välbelägna tomtplatser, som de sedan år för år läto l igga öde och obebygda, till skada för staden och förtret för dem, som själfva hoppats på att få platserna sig til lde lade. Isynnerhet riktades klagomålen mot medlemmar af riddori:;kapet och adeln, hvi lka väl själfva bodde långt utom stadens gränser, men vid den rikliga tillgången på o be bygd mark vare sig af spekulation eller för att befordra stadens tillväxt låtit tilldela sig tomtplatser, dem de sedan lämnade vind för våg eller använde till andra ändamål , än cle voro afsedda. Ett sådant fal l  hade visserligen förutsetts och föreskrifter gifvits, huru då förhållas skulle. I sin den 1 4  april 1 600 utfärdade konfirmation å Åbo stads privilegier hade hertig Carl inrykt en punkt af följande lydelse : , /1."'ill det sjette . Efter uti för:de Åbo stad många tomter hafva länge legat öde, som både adeln och andra tillhöra, där staden slätt ingen rättighet eller någon nytta utaf haft hafver ; därföre hafva vi nådigst efterlåtit och beviljat, att så många gårdar och tomter, som där i staden finnes, som anten adeln, präster, fogdar, skrifvare eller andre tillhöra, dem de själfve icke besitta eller hafve boende folk uti, som hjälpe till att göra någon rättighet til l staden, dem skole de Lafva m akt att vederkänna under staden, dock med sådano besked, att först skall dem blifva tillsagdt, som äganderne äro därtill , att de sådane gårdar och tomter låta bygga och besitta med de folk, so1n hjälpa till att draga sta,dens tunga och rättighet, och att sådant ker innan år och dag. l\len hvar dessförinnan för:de gårdar och tomter icke bygde och b satte varde, då skola borgmästare och råd låta uppbjuda c1em efter lagen på rådhuset, och sodan de således lagbuclne och lagståndno äro, skola de hafva makt att älja dem någon borgare och invånare i staden, som själf ådan gård eller tomt besitta vill ,  och hvad de därför bekomma til l  betalning, det skall höra 1:,taden enskildt ti l l . Och vare samma köp å gildt och fast, som det eljest af rätta ägande lagligen skedt vore ' '  1 ) .  Ehuru sålunda strängt straff statuerats för dem, som lämna.de siua gårdar att förfalla, hade påbudet icke medfört åsyftad värkan, utan regeringen fann  sig af borgerskapets klagomål upprepade gånger föranlåten att inskärpa sin befallning i ved er-
1) J. E vVaaranen, t:laml .  af urkunder rör. Finlands historia, I :  42-43. 

• 
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20 ALLMÄN TOPOGRAFI S K  ÖFVERSI KT. börandes minne. I resolution af den 24 febr. 1642 nämner regeringen , hurusom till densammas kännedom kommit, , ,huruledes där i staden skall finnas en hop ödes tomter, som ridderskapet och adeln tillkommer och ändock eganderne däraf äro esomoftast påminde vordne ,  sådana tomter till att bebygga låta, blifvit icke desto mindre den ena tiden som den andra slagit i vädret och ej efterkommit., ej häller vela de borgerskapet i staden 1:,ina tomter emot skälig betalning upplåta eller afstå" . Af denna anledning fann regeringen för godt förordna, , ,att borgmästare och råd ännu en gång skola påminna och förmana dem af ridderskapet och adeln , som sina tomter där i staden hafva kunna, det de dem samma utan vidare förhalning bebygga låte, gifvandes dem en viss och determinerad tid, näml . år och dag till sådant i värket ställa. Men där de då intet innan förelagdan termin sig därtil l bekväma vele, cl å tillstå vi borgmästare och råd alle sådana tomter efter deras privilegier att vederkänna under staden och dem utdela ibland borgerskapet, som vilja  och förmögenhet hafva dem till stadens sirat och prydn.in.g att bebygga' ' . Redan följande året fick regeringen orsak att förnya sina tillsägelser. Besvär hade anförts öfver, att de ägor, som kronan tillbytt sig af Erik Boye och skänkt Åbo stad till utrymme, , ,märkeligen förminskade blifva, därigenom att någre af ridderskapet och adeln intaga och tillvälla sig på båda sidor om vägen, som går åt slottet, stora tomter icke allenast till man.gårdar, utan ock ti l l  trädgånlar. · För att afhjälpa  det öfverklagade missförhållandet resolverades den 2 december 1 643, att , )alldenstund be:te ägor äro förnämligast till den ända staden donerade, att handtvärkare och borgare skole dem med vänhus bebygga, hvarför, där några af ridderskapet och andre kronans tjänare kunne vara af generalgu vernörcn några tomter på  omberörJ.e ägor tilldeltc och utrymde till att sätta byggningar och vånhus på,  då skolo de samme vara förtänkte och skyldige att anten betala staden samma tomter med en billig penning eller ock gifva årligen där tomtören af och ingen makt hafva af egen autoritet att in taga och sig ti llvälla några trädgånlsplatser på andra sidan om vägen, med mindre de kunna och vele ig  där om med �ta.elens magistrat förena och staden skäligen därför förnöja" 1) .  

1 ) Åbo stads acta. 

* * * 



BYGG Såsom redan nämts, råder en fullkomlig brist på p lanscher, vyer eller teckningar, hvi lka kunde gifva en uppfattning om den allmänt följda byggnadsstilen, om husern:i yttre utseendfl och tomternas storlek m. m. Icke ens Dahlberg har aktat nödigt att i 8 itt stora planschvärk ,, Svecia anti qva et hod ierna' '  in taga en  vy öfver den finska hufvudstadeu. Vår kännedom om 1 60O-talets Åbo må ,te därför i denna punkt blifva mycket bristfällig. J m;lenim;,  som intagits af synnerlig beundran för Åbo, berättar, att byggnaderna i staden framstodo mindre genom deras höjd,  än genom deras än lamålsenliga vidd, i följd hvaraf inkörseln blef l ämpligare än i städer med hopträngda hus, och gårdarna utmärkte sig såväl genom s in elegans som genom sin bekvämlighet. I rege ln  voro husen uppförda af träd och i en våning, troligen med gafiarna vända mot gatan, såsom tidens vana var. l\len stenhusen hörde långt ifrån till ovanligheterna. Isynnerhe t funnos sådana invid kyrkan och staclens trenne torg. Numismatikern C.  R. Berch, som reste genom Åbo år 1 735, framhåller som något egendomligt, att, i motsat till bruket i svenska städer, endast ett fåtal trähus voro rödfärgade samt att på hörnbyggnader hörnen i allmänhet voro af::ikurna och porten bygd l iksom en nisch, , ,hvilket, ehuru sällsamt det och tyckes vara, hafver l i kväl sin bekvämlighet med sig, emedau man i från bägge gatorna hafver l ika när till ingången, och kram bodarna, som i dessa hus merendels varda hållna, kunna af främmande å mycket lättare finnas" 1) .  Att under seklets l opp många framsteg inom byggnach;väsendet skedde, d:;trom kan man vara ful lt  förvissad. Såsom r dan framhållits, v isade ig isynnerhet grofve Braho varmt intresserad j cke allenast för stadens utvidgande utan äfven för införandet af 
0 11 nttionelaro byggnadsmotod. Att den nya högskolan inväi·kade fönl laktigt äfvon i detta, hän eend , kan man väl antaga, och i allmäuhet följde med stadens stigande betydel e r:;om centrum för don lär la bildningen, folkstockens ti llökning och näringarnas tillväxt en föränclring äfv n i tadens yttre prägel. 1--Iurusom de stora vådoldarna befrämjade framstegen, är redan anmärkt.  M an bör dock ick altför mycket låta sig hänföras af den fördelaktiga skildringen hos· Ju 1 Dius, som gärna sökte npp Aurar:;tadem; ljusa sidor och blundade för de s vagheter och mörka punkter. Att många partier funno , dem Juslenius i cke ansett nödigt eller rådligt att göra sina läsare förtrogna med, är nog amt bevisadt. 

1 ) Re elJerät.telseu publicerad i sv. literatursällskapcts skrifter 1 X. 



22 A LLMÄN TOPOG R A FLSK ÖFVER S I KT. Synnerligen mycket bekymmer vållades stadens vördiga fäder, främst dem, som hade uppsikt öfver byggnaderna, af de for stadens allmänna säkerhet så farliga och i arkitekton i skt hänseende så missprydande rökpörtena. Mot dem droga generalguvernör, landshöfding och magistrat oafbrutet i härnad, påbjudande dera8 nedrifvande eller förseende med ordentl iga eldstäder. Men lika nitiska  som myndigheterna voro i sina påbud, l ika sega voro borgarene i 8 itt motstånd mot ordningsmakten. H varken goda ord, hoteber eller böter tycktes förmå dem att lämna sina kära pörten. F örsta gången jag funnit en aktsförkl aring utfärdad mot pörtena, var år 1 624, då gubernatoren Nils Bjelke i skrifvelse af den 2 september d .  å .  t i l l  ståthållaren Casper Rottermund förordnade, ,,att ingen må hafva pörten här uti staden, utan där sådana finnas kunne, straix från staden utflytta låte, ej häller några badstugor, som icke äro med skorstenar igenom taket muracle ' !  1) .  Huru striden mot pörte11a fortsattes så godt som hela seklet igenom, får jag framdeles, i sammanhang med skildringen om stadens brandväsende, tillfälle att närmare belysa. I en år 1 638 till landshöfdingen i nlämnad ransakningslängcl öfver i staden befintliga pörten upptages deras ant.al i Kyrkokvarteret till 79 ,  i Klöstret till 76, i 1\iätäjärvi till 7 1  och i Aningai::;k varteret till 208 2) .  Att dessa siffror under den följande tiden befunna sig i starkt aftagande, framgår tydligt, ehuru inga längder anträffats, som skulle belys a detta sjunkande. Vid seklets slut kan man väl antaga, att öfverhetens ansträngningar slutligen krönts med t:eger. Annu en art af byggnader må nämnas, hvilka i vida högre grad än pörtena sårade vandrarens öga, pri vet0rna. Under seklets första decennier var det icke alldeles ovanligt att påträffa t::iådaua uppförda vid gatan. Deras afhysancle till mindre ob ·ervorade p latser torde väl icke medfört nämnvärda svårigh ter, ehuru påbud i detta syfte finnas utfärdade ännu vid seklets slut. Om husens vanligaste takbetäcknad är det svårt att bestämdt uttala s ig. Antagligen voro de bättre husen täckta med spån- e l ler tegels tenstak. .Mycket ofta förekomma tillsägeh;er o m  uppförandet af jordtak eller husens betäckande mec.1 näfver och torf. Förbjudna voro s .  k.  , , färjet.ak'' och , ,malkotak' ' . Icke häller var det tillstadt att använda allenast , ,takved' ' .  :B'ör fönstren funnos ofta anbragta luckor. Hinnor i stället 
1) Bidr. t. Åbo stads hist. I I :  54.  2) Åbo stads besvär i H,, A. 



PÖRTE GÅRDAR ES ANTAL. 23 -- ---- -------------------------för glas förekommo ännu åtminstone inpå seklets midt och säkerl igen ännu långt senare . År 1 646 påbjöds, att de hvilka hade hinnor skul le ersätta dem med glaH, såsom i andra städer brukl igt var. * * * Om antalet af stadens byggnader kunna endast allmänna och sväfvande uppgifter lämnas. Från år 1 609 har man i behåll ett af kamreraren Johan Ottesson i närvaro af borgmästare och råd samt stadens kyrkoherde uppgjordt , ,Register opå Åbo stadz gårclor och tompter, huru månge hionelagh uthi them boendes äro, bode husmän och huskonor, så wel l  förmögne som ofermögne" 1 ) Vid registre ts uppgörande har den princip b l ifvit följd, att , ,the såm boen des äro vthi etth pyrte e ller tw hws på små tompter, ähro rechnadt för ¼ .. och ½ gårder" 2) .  Man har på detta sätt kommit ti l l  en summa af 285\12 gårdar, d. v .  s. 741/4 för Kyrkokvarteret 50½ för Mätäjärvi , 74¼ för Klöstret samt 861/2 
for Aningais. Pörteckni ngen kompletteras af ett , ,Register opå them i Åbo stadh boendes äro, som aldrigh nogen skott med borgerskaped giortt haffue, eij heller hwarcken ti l l  Åbo doomkyrkio e ller slotthet dagzwercker giöre och ingen gestningh holle, eij heller i , kiutzferdh, som är meeste deels emoth stadzens welfångne priuilegier, desslickes ingen wacht eller wårdh hålle". Detta regi:ster npptager 69½ gård, näml.  för Kyrkokvarteret 28½, för Mätäjärvi 9, för Klöstret 1 3 1 /8 samt for Aningais 1 87/8 • Beräknn,r m!l,n särsk i ldt do gåirdar, hvi lka i förteckningen upptagits som hela gårdar och som delar a f  en hel  gård, erhåller man följande uppgifter. 

-

Antalet gårdar enl .  <let Antal  gårdar en l .  clot w 
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- "" .. :::: .. '" ... "" .:; p, 

(fq s (fq 8 '"'l i;.,o (fq (fq (fq (fq (fq (fq (fq p.., '"'l p.,<, ...,., � s 
:;,,<> :;,,<> :;,,<> p, � s p., .,,. '"'l a, � 

'"'l p., '"'l '"'l '"'l '"'l '"'l '"'l � :i.:, p.. p., p.., p p.., p., ::i- p.., p � --· 
K y l' kokvn.rt.or t . . - - 5 l  34 '25 I J l0 20 3 � 9 - 40 1 50 
M i\.faji\.rvi , ,  . . . .  - - 32 34 6 72 5 - 5 G - 1 (-j  8� 

rJ ostor " . . . .  - - 52 3( :i 1 1  
I 

1 05 8 - ( ;  8 1 23 1 28 
A n i ngai s  ,, . . . .  1 l 40 53 31 1 3clc 5 - 9 37 l 52 J �G 

Summa I 1 I I \ 1 84 I 1 5G I 79 I ,1:2 1 I 3s I 3 \  2s i GO I 2 J 1 3 1 1 552 

1 ) F in lands stn.tsarl,·j v_ Titeln på ett koncept ti l l  detta register lyder: 
, ,  I{ gi ster opå Abo stach. atl lcns, borgerskaps, prcstes lrnps samt cronones tie
nares gårder och t.ornptcr, l rnrn månge hionelagh u t.hi thom boendes äro etc . . .  " 

2) Uttrycket något. dunkelt .  Får väl först.ås sålunda; att ett pörte (upp-

• 



24 Till det:> a siffror får man ännu tillägga antalet af de i förteckningarna upptagna gårdar, hvilka all s icke tagi ts med i b -räkningen af skatterna, emedan deras innehafvare eller bebyggar \ voro alldeles husarmRi och utfattiga eller 8tadda på krigståg. D · belöpa sig inalles till inemot 1 00. - Med stöd af dessa uträkningar kan man sålunda bestämma antalet gårdstomter i Åbo år 1 609 till c. 650. Des a tomter voro naturligtvis af mycket varierande storlek .  En del upptogo ordinära boningshus, andra åter enda�t ett pörte eller en koja. På medlet af 1 620-talet hade gårdarnas antal ökats med hundra. En af Martinus Plato uppgjor 1 uppbörclslängd öfver bakugnspengarna för år 1 623 upptager inalle 577 gårdar, för hvilka nämda skatt skall erlägg3!s, samt 1 68 gårdar, från hvilka, af särskilda anledningar, inga pengar kunna utkräfvas.  En annan af' samme Plato inlämnad ,,l\1antal.' lengd opå Abn borg8rsl-ap8, så och adels, prästeskaps, knechtars och botzmans gårder och vghnar här i staclhenn bocle förmögne och of ermögne, onde och gode . . .  pro anno 1 624" upptager inalles 7 6 1  gårdar, näml. 1 83 i Kyrkokvarteret 1 36 i l\fätäjärvi (därihlan l 89 nedbrunna), 1 93 i Klösterkvarteret . amt 249 i Aningais 1 ) Från sjuttonde seklets slut har man en uppgift af vikt att hålla sig till vid en approximativ beräkning af gårdarnas summa. Det heter om den tora branden år 1 68 1 ,  att den lade i grus 700 a 800 gårdar och lämnade allenast 1/6 af staden kvar. Denna utsaga, som förskrifver sig från ett åsyna vittne till branden, skulle sålunda ber&.ttiga oss att an ' lå gårdarnas antal vid denna tid till 900 a 1 000 2) .  Att rlessa gårdar i allmänhet voro mycket rymligare än de, om upptagas i l G09 årö förtcvkningar, kan ta gas för gifvet, då  man känner <lo � taclsrog1eri ngar, som ägt rnrn nncl r den mellanliggande tiden. 
* * * 

tagnnde l rnm) beräknades som ¼ gård, en byggnn.d med 2 lrnmmn.rc (,,t w 
hws") som 1 /2 gå.n1 .  Anmärkas bör, n.tt pört enas antal . ålnndn bkfv mindre• ii.n i den nyss nämcla l ii.ngclen af 1 ( -; 3  • De sviifvam l ordn.l ngen i clennn. mCl l
gifva dock den tol kn ing n ,  atL iifvcn ,,bn.d. tug r ntan skorstenar" äro cläri in 
beräkna.de. 

1 ) F in lands  st.ntsarkiv ,  a l lmiinna hand l ingar n:o 250. 
2) Gabr. \Val l en i n s. En k ort vnclerrättel so om vå.del c.la.rs rätta ursprung. 

Åbo Hi8 I .  Sammn. nofo; i en trykt  bön i anl edn ing af rn ' 1  års brnncl (Äbo 
domkyrkoarkiv). 

• 



G ATOR. TRÄDGÅRDAR. KVA R AR.  Om gatorna och gränderna uppgifver Juslenius, att de und r hans tid i allmänhet voro breda och ingen af dem så trång, att i cke äfven den största vagn där kunde köra fram. Denna utsaga må dock tagas med en viss reservation. Julin, hvars anteckningar jag redan tidigare varit i till fälle att omnämna, berättar, att före 1 827 års brand funnos 6 a 7 gator, alla utmynnande i stora torget, hvilka voro så smala, att tvänne kärror endast under iakttagande af den största försiktighet kunde pas era förbi hvarandra. År 1 697 påpekade landshöfdingen Lorentz Creutz, hurusom en till lastageplatsen på l illa s idan ledan de allmänt trafikerad gata var delvis så smal ,  , ,att omöjligen ett par drächter med tunne gods kunne mötas på den gatan och hvarandra förbi oskadde passera" 1 ) .  De i rådstuguprotokollen jämt och ständigt förekommande påminnelserna om gatornas ordentliga stenbeläggande och deras förseende med dugliga afl.opp för vattnets afl.edande tala ovedersägl igen för, att åtminstone i vissa delar af staden gatorna merendels befunno sig i ett tämligen bristfälligt skick. Främst var detta fa11et med de mera afsides belägna, men också hufvudgatornas beskaffenhet gaf ofta anledning till ordningsmaktens ingripandeLiksom byggnadsvä:sendet i allmänhet undergick förändringar under , ,grefvens tid ' ,  så daterar s ig ock från samma tid en noggrannare uppsikt öfver gatornas försättande i bättre stånd. Brunnar funnos icke allenast inne på gårdarna, utan ock på gatorna. De voro oftast otäkta eller omgifna af e tt mycket lågt skranl , hvarför de icke sällan förorsakade olyckshändel ser. De använde ofta, ehuru mot förbud, t i l l  byktvätt. En mycket all mänt anlitad brunn tod invid Fägatan, där i våra dagar uppgången från Nyland ·gatan til l  Obsorvatoriibärg t leder. Gatubelysning var något, hvarom 1 600-talots Å boboar ick � hade någon aning. Man rörde sig i m örkret med lyktor och fackl r ;  ltfv n med pärtblo . 
* * * 

Trots . alla de skröpligheter, om vidlådtle staden , bcpri:a: <len dock sclväl af ina egna inn vånare . om af främl ingar för sin tä khct och s ina många landtliga behag. Til l  cletta fördelaktiga intryck bi ]rog i vä entl ig mån de grön kando åkrarna inom och utom 'tak tet amt <le talrika frukt- och trädgårdar, hvilka fun-
1 ) Råd s . prot. 

4 



26 ALLMÄN TOPOGRAFISK ÖFVERSIKT. nos inne i staden kringom boningshusen . Från medlet af seklet ifrade myndigheterna isynnerhet för anläggandet af humlegårdar. På särskilda riksdagar, såsom åren 1 642, 1 643 och 1 647, hade stän derna uttalat sig för nyttan af sådana anläggningar, isynnerhet i städerna, samt ålagt resp . borgmästare och råd att värka för saken befrämjande.  Man finner ock magistraten i Åbo genom eftergifter i skatterna för den odlade j ord, som besåddes med humla, arbeta för riksdagsbeslutens efterföljande 1 ) .  Sina gamla prydnader trädgårdarna äger Åbo kvar i den stund som är .  Däremot har det förlorat en egendomlighet, som i forna dagar i icke ringa mån ökade den landtliga effekten af trädgårdsanläggningarna, de talrika väderkvarnarna, hvilka arbetade på stadens många kullar. På främlingen skola dessa kvarnar gjort ett likaså frapperande som angenämt intryck. Tysken Martin Zeillerus, som år 1 656 utgaf en beskri fning öfver Sverige med dess provinser, räknade t i l l  400 sådana kvarnar 2 ) .  J uslenius uppgifver, inemot femtio år !:" enare , summan till 84.  Vid en år 1 638 anstäld beräkning kom man upp til l  1 05 el ler t i l l  45 för Aningaiskvarteret, 22 för Kyrkokvarteret, 19 för Mätäjärvi och lika många för K löstret 3) .  
1 ) Stiernman, Riksdagars och mötens beslut, I l :  1008, 1030, 109 1 ,  Per 

Brnhes bref af den 1 9 sept .  1 644 i a.fskrift i Univ. bibl iotek et i Helsingfors, 
katal ognummer A. I .  8 n:o 22. 

2) Nova descrir t io regn orum Svecim etc. Amsteloclami l G5ö. Sid .  88: 
M olae velares quadringcntae c1 rca nrb m aspcctum jucnnclnm toti vicini ae 
conci l iant. 

3) Abo stacls besvär. 



I l . 
Kyrkokvarteret. 

��· � det föreg�ende är red�n nämdt, att den förnämligare i� I X • delen af Abo sLad utgJordes af den, som låg söder om 
i? le:;' • ån, den s .  k. stora sidan .  F ör sin större vikt och be�� · tydelse hade denna del icke allenast sin höga ålder och sin talrikare folkmängd att tacka, utan j ämväl de andliga och världsl iga institutioner, hvilka b l ifvit förlagda till densamma. Här reste sig det af många och svåra hemsökelser pröfvade åldriga, vördnadsvärda templet, stadens och hela Finlands stolthet och ära. Här hade i forna dagar, innan reformationen gjort en ända på katolicismens välde i norden, F inlands första kloster haft sin plats. Här lågo numera Finlands unga akademi, plantskolan för lärda och vittra idrotter, rådhuset, där stadens rådsfäder och borgare öfverlade om stadens högnödiga kommunala angelägenheter, under seklets sista årtionden dessutom hofrätt.shu-et, där lagens och rättvisans högste väktare i F inland utöfvade 8itt maktpåliggande kall. På denna sida var handeln koncentrerad ; här köpslog och prutade på stora torget borgaren med landtmannen om afka tningen från hans jord ; här utbjödo de förnämsta köpmännen s ina från fjärran länder importerade varor. För skatteuppbördens handhafvande var stora sidan indelad i trenne stadsdelar eller ,,kvarter" : Kyrkokvarteret, Klosterkvarteret och Jätäjärvi. Det förstnämda omfattade det område, som begränsade · af taketet, ån, stora torget, som låg framför nuvarande svenska lyceet och rådhuset, samt Tavastgatan, som under 1600-talets förra hälft sträkte sig från stortorgets nordöstra hörn till Tavasttull, men under seklets senare hälft genom då utförda stadsregleringar kom att skjutas något österut, så att den icke mera utmynnade i torget. !\l i:iitäjärvi kallades det kvarter, som föll  1nel-



28 K YRKOKVARTERET. ---------lan Ta vastgatan och den från Stortorget till Fä tullen löpande Fägatan. H vad som låg söder om dessa kvarter hänfördes till Klöstret. Centrum inom Kyrkokvarteret var, såsom redan namnet antyder, domkyrkan. Denna omgafs ända till 1 827 års brand a.f en hög, längs kullens fot löpande mur. I muren hade redan under äldre tider byggnader uppförts, hvilka inrymde stadens läroanstalter eller användes som kyrkans förrådsrum m . m. Vi afstå tills vidare från en närmare beskrifning af denna byggnad.-komplex, som gaf Juslenius anledning att kalla Kyrkokvarteret , ,själfva boet eller nederlagsplatsen för all lärdom' ' .  Vi skola i ett särskildt kapitel återkomma till densamma, då vi äro i tillfälle att fullständigare lära känna dessa åt religionen och vetenskapen helgade boningshus. Norr om domkyrkan, mellan ån och Ryss backen, utbredde sig den s. k. biskopsåkern, som vidtog allde les in vid domkyrkomuren. Denna åker, som tidigare hört till Pispala hemman, var lagd under biskopsstolen och hade konfirmerats åt biskopen ge -. nom hertig Carls och riksrådets resolution af den 27 augusti 1 505 på Åbo domkapitels och prästerskap besvär samt genom Gustaf II Adolfs ordning a.f den 4 februari 16 16 angående biskopens och domkapitlets underhåll 1 ). Det har redan nämts, hurusom genom kunglig resolution af den 8 november 1650 samt l andshöfdiugen Lorentz Creutz ' immission af den 1 1  maj 1 652 en del af biskop8-åkern uppläts åt staden till nybyggnader samt att år 1 66 1  en så stor sträcka var dels bebygd, dels uppmätt till tomtplatser, att biskopen därigenom led en årlig förlust af 20 tunnor spannmål . Den väster om domkyrkomuren löpande Biskopsgatan, som på den älsr,a kartan ieke går längre än ungefär till nuv.  svenska frunt.imtimmersskolans hus och ägde några till ån löpande gri:Luder, bland dem Heligalekamens gränd, drogs då längre mot norr i en riktning, som alldeles sammanföll med den nuv. B iskopsgatans. På 1660-talet 01nnämnes redan en tvärgata till densamma, Biskopstvärgatan, mot1;:;varaude nuv. Södra Bi kopstvärgatan. 1 7 1 0 års karta upptager en nordligare tvärgata, Svarfvaregatan kallad och motsvarande nuv. Norra Biskop tvärgatan. Mellan domkyrkan, ån och biskopsåkern har man att söka platsen eller rättare platserna för det gamla biskopshuset. Den 
1) Jac. Tengström, Afhamll ing om presterliga tjänstgöringen och ai lönin

gen i Åbo erkestift. Del . II  s 33-41.  W aaranen ,  Saml ing af urkunder, clel. 
V s. 81 . 



msKOPSGÅRDEN. 29 älsta kartan öfver Åbo upptager strax norr om domkyrkan (ung. på gränsen mellan rektor Reuters och svenska fruntimmersskolans gårdar) , ,bispens gård'' . Tengström förmodar, att Jet var på denna tomt biskop l\1agnu Tavast i tiden lät uppföra ett stenhus 
0 till biskopsresidens. Ar 16:27 , då Isak Rothovius tillträdde biskops-stolen, var b iskopshuset så förfallet, · att biskopen nödgades anskatfa sig eget hu . Huruvida den då utfärdade tillsägelsen till stiftet att upprätta den förfallna gården blef hörsammad eller om ny plats utsågs till biskopens boställe , är obekant .  På 1640-talet ·synes emellertid det gamla. biskopsresidenset varit  lämnadt. I råd 'tuguprotokollet för den 22 mars 1648 uppgifves nämligen, att rätten på grund af domkapitlets hemställan ålägger en Hartvik Henriksson att med det första undanskaffa de hus aflidne magister J oachimus Stutmus, död såsom kyrkoherde i Åbo år 1633 och åren 1625-1 627 förordnad att förestå det efter Ericus Erici lediga biskopsämbetet, låtit uppbygga på ,,gamla  biskopsgårdstomten", ty consistoriales voro sinnade att reparera köket och de i frågavarande husen voro till hinder för kyrkans ,,högnödiga byggningar" .  Då det senare någon gång talas o m  ,,kyrkan hus" , har man härmed förmodligen att förstå just den ,,gamla biskopsgårdstomten. "  H var biskopshuset sedan stod, eller om ett sådant saknades och biskopen fortfarande residerade i egen privat gård, därom råder fullständig brist på upplysningar. Biskop Eskil Petrrous klagade år 1 656 (någon tid efter den stora branden) öfver att han icko hade något biskopshus, 1 ) och samma klagomål anförde Johanne� Ten;erus, då han tillträdde styrelsen öfver stiftet år 1 658. Ett för ·ök att afhjälpa missförhållandet gjordes dock sistnämda å r, då till b i  ·kopsgård utsågi:; ett me llan Bi kopsgatan och ån beläget tomtstycke, ·om i vårRi dagar motsvaras af gården 11 : 0  1 5  vid B i  ko].Jsgatan. Vitl en år 1 G59 i närvaro af Ian lshöfdingen, vicepr sicleuteu m. fl. anstäld syn befan gården U]?ptaga i längd 1 1 2 alnar åt Biskopsgatan och 1 50 alnar åt ån samt äga några del� halff'ärdiga, deli:; förfallna träbyggnader. Upprepade gånger anslogos af regeringen medel till hu ets försättande i beboeligt skick och reparationsarbeten värkstä.ldes äf'ven, men läng utan tillbörlig framgång. Biskop Terserus tillhandlade sig därför af biskop 

1 ) Han uppgi fves ha ägt en gård vid Tavastgatan, clär han väl ock re. i
derade (Domb. lö56 o.  1 G62). 



30 KYRKOKVARTERET. Rothovii arfvingar egen gård vid Kyrkogatan 1 ) och exemplet följdes af hans efterträdare Johan Gezelius d. ä. 2) .  Vid 168 1  års brand förstördes byggnaderna å biskopshustomten i grund, hvarför man fick påbörja arbetet från början. År 1 683 utskref regeringen en allmän hjälp från hela landet, de östra delarna undantagna, hvarpå byggnadsarbetet fortgick oafbrutet under biskop Gezelius cl. y:s uppsigt åren 1 684-88. Sistnämda år var residenset i det närmaste färdigt. Det hade då kostat öfver 1 2,000 daler kopparmynt samt utmärkte sig genom sin soliditet, prydlighet och bekvämlighet. U tom nödiga ekonomibyggnader stodo på tomten ett · boningshus af träd samt corps de logis' et, som var uppfördt af sten. Ett syneinstrument upptager i det sistnämda 1 sal, 1 förmak, 5 kamrar, kök, förstuga och skafferi 3) .  En vacker trädgård, på hvars anläggping redan Terserus arbetat, omgaf byggnaderna Här residerade Abobiskopen till år 1 7 1 3, då stora ofredent:i åskor förmådde Johan Gezelius d. y. att i Sverige söka en tryggare fristad, än den Finland kunde bjuda. H ans residens nedrefs och teglen skola b lifvit använda till något palats i den nya tsarstaden vid Nevan. I långa tider låg sedan biskopsgården öde och förfallen . År 1750 uppdrogs den åt universite tet i och för anläggning af en trädgård, den s. k .  akademieträdgården ,  och å.t biskopen inköptes en annan tomt invid kyrkan 4). 

1) Domboken I G61 s. 100. V id upplmdet å rådstugan kallas gårdeu ,, l>i
skopsgården" . Synbarligen var det samma gård, som tidigare kal lats S:t Jo
hannes preLendegårcl och om år 163<:l: inköptes af biskop Rothovius från sal . 
'l.'rummels arfvi IJgar. Gårdens läge kan utsil.ttas t i l l  11uv. ikolaitorget i ni.ir
heten af domkyrkan. Det heter nämligen i råclstuguprotokol let för den J f> ju l i  
16  5 ,  att professor Elias Ti l lanclz erhöl l  fastehref å ett stenhus invid kyrkan 
mellan gamla och nya Kyrkogatorna ( om clessas läge se längre fram), som han 
för 2000 daler k .  n1. ti l löst sig af biskop Terscri arfvingar. 

2) Hvi lket hus som umler Johan Gezelius d .  i�: tid tjänade som bi kops
rosidens, k an icke mecl bestämdhet angifvas. Tengström förmotlar, att Gezolius 
l>ollcle i ett hus invid kyrkan, . om kort före 1827 års brand kallaues det 'rjä
derska och om Lindman (samlingar i Åbo stads hi toriska museum) uppgifver 
ha vari t  beläget vid Stora eller Nya Kyrkogatan. 

3) 1 sal om 171/.1 alnars längd och 1 3  aln. bredd, 1 stuga el ler förmak om 
13 aln. längd och 9½ aln. bredd, 2 kamrar hvard.era om 8½ aln i kvadrat, 1 
kammare om 9 1/z aln. längd och 7 aln . bredd, 1 kammare om 7½ aln. längd 
och 6 1/3 aln. l>redd, 1 kammare om 8 1/l aln längd och 8 aln bredJ., köket om 9 1 /4 

aln. längd och 6 aln. brecld, förstugan ·7 aln. i kvadrat, skafferiet om 7¼ 
aln.  längd och G aln.  bredd. 

4J Tengström, Presterliga tj en tgöringen II: 55-7 1 .  



i\IELLAN DOMKYRKAN OCH RYSSBACKEN. 3 1  

Öster om biskopsåkern höjde sig Ryss backen, måhända också 
kal lad K varnbärget, med sina· väderkvarnar och låga arbetare b o
ningar. Uppkomsten af bärgets namn förklarar Juslenius sålunda, 
att novgoroderne under sitt krigståg år 1 3 1 8  haft sitt läger upp· 
slaget på denna b acke, som stadsboa.rna sedan t i ll minne af hän
del sen uppkallat efter sina fiender. Under Per Brahes andra ge
neralguvernörstid utdömdes de boningshus, som bl ifvit uppförda 
på Ryssbacken, och den här bosatta befolkningen tillsades att 
flytta annorstädes. Påbudets efterlefvande blef dock i cke med 
til lbörlig stränghet öfvervakadt, utan Ryssbacken fortfor alt fram
gent att vara hemvist för de fattigare klasserna .  Utom bonings
hus fans här ock talrika fäl lbodar. 

Område_t mellan Ryss°?acken och domkyrkan samt Kyrkokvar
terets östra gränslinie Tavastgatan synes mot seklets slut varit 
tämligen tätt bebygdt. På de äldre kartorna förete kvarteren ett 
mycket oregelbundet utseende ; först på den bergmanska planteck
n ingen ser man en någorlunda regelbunden byggnadsordning iakt
tagen. En gammal och ofta nämd gata i denna trakt var N apa
turugatan, som torde befunnit sig i grannskapet af nuv. S:t Hen
riksgatan och löpt i någorlunda samma riktning med denna. 
Med säkerhet kan man bestämma dess l äge till närmaste närheten 
af biskopsåkern, innan denna ännu blef upptagen af stadsboarne. 
År 1 649 klagade nämligen biskop Rothovius inför magistraten öf
ver att de på Ryss backen och vid N apaturugränden boende icke 
fastspikat sina åt biskopsåkern vettande dörrar och bakportar, 
utan låtit sina svin tidt och ofta intränga på åkern. Vid N apa
turugatan nämnes år 1 670 ett brygghns.  

Ö ter om N apaturugatan lå.g Skolgatan eller Skolstugugatan, 
·åsom den ock nämdes. Den begynte vid det i kyrkomuren upp

förda hus, som tidigare var inrymnt åt katedralskolan, och som 
år 1 640 uppläts åt akademien, samt löpte enl igt 1 652 års karta c. 
500 alnar i parallel riktning med Tavastgatan åt tullporten till . 
I domkyrkoräkenskaperna omtala · ofta skoldjäknar boende vid 
denna ' gata. Af de korta gator eller gränder, som förenade Skol
och Tavastgatorna, omnämnes par gånger Skoletvärgatan. 

Mellan Ryssbacken och domkyrkan ha vi ännu att märka 
,, H opersgatan", omnämd i domkyrkoräkenskap erna åren 1 6 1 5  och 
1 G 1 9  1), Hurn;l.gatan, omnämd par gånger på 1 630 och 1 660-talen såsom 
- - ;) Bidrag t. Åbo stads historia I :  1 70, 175. Då den s. k. Ka lkila-gården 
uppgifves varit belägen vid denna gata, kan man förlägga den ti l l  t rakten norr 
om kyrkan. Gatan hade måhända sitt namn efter Hoperi-gården, som nämnes 
i uomk. räk .  1G56. 



32 KYRKOKV AR TERET. liggande bakom kyrkan, Skolmästaregatan , omnämd på 1 690-talet och sträckande sig från gården n:o 1 1  in på gården n :o  8 vid S:t -Henriksgatan . Tvänne gators, Hörtagatans och Pässisgatans, namn har jag påträffat först på 1 7 1 0  års karta. Öster om Ryssbacken stod, som bekant, Tavasttullporten. Härinvid hade uppförts en tullstuga, där kronans vinst af de inkommande varorna uppbars och en tullskrifvare var inkvarterad 1 ) .  Äldre kartor angifva icke , på  hvilkendera sidan af Tavastgatan tullstugan stod.  De från senare tid förlägga densamma till Kyrkokvarterssidan. Om tullhusets utseenda får man en föreställning ur ett inventerings instrument, som år 169 1 upprättades öfver stadens samtliga tullstugor. Häri nämnes, att stugan vid Tavasttul len bestod af en stuga och en kammare att huset reparerats efter branden år 1 68 1 ,  då den blifvit förstörd af elden, men nu åter förfallit, så att taket måste uppföras ånyo, 5 nya fönster insättas och mullbänkarna, som omgåfvo huset, förses med nya stockar och nytt näfver 2) .  Där Skolgatan tog sin början vid skol- sedermera akade mihuset, sålunda mellan domkyrkan, Brahestoden och hofrätt, -huset, låg ett litet torg, Skoletorget kalladt 3) .  Senare, åtminstone redan p å  1 650-talet, hade benämningen · förändrats till Hästtorget . Såsom namnet låter ana, användes torget för hästhandel vid marknaderna, men dessutom blef det jämte N ytorget på Aningaissidan, · hvarom mera framdeles, den lagliga försäljningsplatsen för skogsprodukter. Då hofrätten i början af 1 670-talet tog sitt säte vid Stora torget, klagade rättens medlemmar redan efter sina första sessioner öfver att de stördes i sitt arbete genom det buller, som vedlassen förorsakade. För att afhjälpa detta missförhållande, stadgade magistraten år 1 672, att vedhandeln skulle förflyttas till Häst- och Nytorgen. Tre år senare, den 4 januari 1G75, utfärdades en formlig ,,stadga om veden", hvari på det strängaste tillsades, att all den ved samt alla stockar och bräden, som hämtades till staden från Piikkis och Masku härad genom Tavast- orh Fätullarna, skulle försäljas på Hästtorget samt alla genom Aningaisporten inkomna varor af samma slag på Nytorget 4) .  Att de akademiska fädren och deras åhörare kunde enerveras genom att de 
1) Domboken lG9ö s .  680. 
2) Protokollet för d .  25 apri l lö9 1 .  
3) Kartan i B idrag I L  
J) Rft<l stugupro loko l  l en .  



l\lELLJ\ N KYRKA OCH STORTORGET, 33 i hofrättsherrarnes öron så bullersamma vedlassen placerades utanför deras fönster, däråt synes man alls icke egnat n ågon tanke. Från Hästtorget förde Tavasttvärgatan till r�I.1avastgatan 1) .  Mellan domkyrkan och Stora torget låg en stads.del, som numera fullkomligt försvunnit. Där i våra dagar Porthans och Brahes statyer erinra om flydda tiders kulturarbete, domkyrkoskvären bjuder svalka och hvila åt vandraren och det lilla värdshuset ,,Pinellan" ligger inbäddadt mellan almar och l indar, där utbredde sig ännu inpå detta sekel eller till 1 827 års brand en kompakt byggnac1smassa, i äldre tider den bäst bebygda delen af staden. Då och då händer, att genom jordras ett hål uppstår i marken på detta område . l\Ian ställer då en sådan händelse i samband med tron på underjordiska gångar, som ledt från domkyrkan til l slottet eller det forna klostret. Det är helt enkelt gamla källare, som rasat in, jord våningar under de hus, som se dan mer än ett halft sekel ti l lbaka slopats bort, Detta område af staden var kanske mera än andra ett ständigt föremål för eldens förstörande makt. Det blef ock utsatt för många smärre regleriugar, genom hvilka man hoppades bättre kunna motstå den farliga fienden och försvara såväl sina hus som det af eldsfaran alltid starkt hotade templet. Det var blott halfmesyrer. Efter den sista stora branden i börj an af detta sekel fann man slutligen don allmänna säkerheten fordra, att de så eldfarliga kvarteren aldrig mera reste sig upp ur sin aska. Jämför man de älsta planteckningarna från 1 620- 1650-talen, så finner man, att området mellan kyrkan och Stortorget icke undergått några förändringar under denna tid. Nederst vid ån, något ofvanom den del af Östra Strandgatan , som går fram mC:illan lyceet och öfra bron, låg Kyrkoågatan. Från denna utgingo några smala gränder ned till ån. Högre upp, äfvenleJes parallelt med ån ocL utmynnanc.le i tortorget, löpte Kyrkogatan, ungtifär frå.n platsen nedanom nuv. stora domkyrkotrappan i riktning mot brandgatan mellan lycci- och rådhusbyggnaderna. Norrut fortsatte · clenna gata förbi domkyrkan under namn af Biskopsgatan ; dess fortsättn ing i Klöstret kallades Klostermellangatan . Ofvanom Kyrkogatan , från domkyrkans södra port ett kort tycke mot torget, gick en tredje gata någorlunda parallelt med ån.  Dess namn har det icke lyckats mig att utgrunda . Såväl denna gata som Kyrkogatan och Kyrkoågatau skuros af en krok ig  
1 ) Protok. 1 602 s .  104 ,  131 .  

5 



34 K YR K  OK V ARTERET. tvärgata, som begynte vid nuv . träbron� gick vinkelrätt mot Kyrkogatan,  gjorde här en vändning åt höger och löpte sedan, parallelt med Fägatan, ett godt stycke i n  i Mätäjärvi (något vänster om nuv. Nylandsgatan ända till Lil la  Tavastgatan). Ehuru direkta bevis iuke föreligga, synes man mig dock med bestämdhet kunna antaga, att denna gata bar namnen Kyrkotvärgatan och Grop- eller .Kyrkogropgatan 1) .  På 1 7 10  års karta n ämnes den väl Lilla :B'ägatan, ett gatunamn, som jag anträffat första gången år 1 669, men det synes mig knapt möjligt, att den ifrågavarande gatan tidigare än på sin höjd i sista slutet a f  1 600-talet eller början af 1 700-talet burit detta namn. Däremot torde med detta namn betecknats någon nära Fägatan belägen gata i Mätäjärvi . Efter de stora eldsvådorna, som rasade åren 1 656, 1678 och 168 1 , genomfördes, såsom redan framhållits, vissa förändringar i den del af staden, hvarom nu är fråga. Kyrkoågatan, Kyrkogatan och Grop- [eller Kyrkotvär-] gatan lämnades någorlunda orubbade. Däremot igenbygdes de smala gränder, som ledt ned till ån från Ågatan . Den vid södra kyrkoporten vidtagande kort&. gatan fortsa,ttes, enligt af landshöfdingen Erik von der L inde den 1 8  juni 1 65G utfärdad befallning, ända fram till Stortorgets nordöstra hörn. Den erhöll sedan namnet Nya Kyrkogatan , också Stora Kyrkogatan 2) . Den förra Kyrkogatan blef Gamla Kyrko gatan , som ock någon gång kallades Kyrkomellangatan. Allmänna byggnader i denna del af Kyrkokvarteret voro under seklets senare hälft stadens vakthus eller corps de garde och b ankhuset, hvardera befintliga vid torget och närmare skildrade i ett följande kapitel, samt stadens nya prästgård . Den äldre prästgården hade legat vid Fägatan, men råkat i så förfallet skick, att magistraten vid allmän rådstugusammankomst i maj månad 1 642 förelade borgerskapet valet mellan husets grundliga reparation och inlösandet af en annan tomt. lVIed borgerskapets samtycke uppgjordes på hösten samma år ett byte med doktor Eskil Petrams, hvarvid denne emot erhållande af det gamla huset vid Fägatan afstod åt staden till blifvande kyrkoherdegård det hus vid kyrkan, som han icke långt därförinnan bekommit genom kunglig donation 3) .  På senare kartor utsättes platsen för detta hus till närheten af domkyrkomuren emellan Gamla och Nya kyrkoga-- torna. -- Det räkte icke länge, innan denna nya prästgård rå-
1 )  Att dessa vore olika namn på samma gata, därför ·talar t .  ex. dom

boken 1658 s. 193 jämförd med Åbo läns verifikationsbok 1694 s .  4414. 
2) Domb. 1689 s. 85, 1 13. 3) Prot. 4/6 o. 1 2/9 1642. 



l YRKOl l EH DEG Å R DEK . 35 kacle i samma belägenhet, som vållat den gamlas kasserande. lYiot seklets slut omtalas den än som ytterst förfallen , än som uthyrd åt enskilda personer och under sjuttonhundratalet synes den merendels legat öde. Gränsen mellan Kyrkokvarteret och Mätäjärvi bildades, såsom redan angifvits, af Tavastgatan 7 som under förra hälften af lG00-talet begynte vid stora torgets nordöstra hörn (sålunda framför inkörsporten till .Juselii skjortfabrik) , följde till en början nuv. Nikolaitorgets östra gränslinie och fortsattes sedan något väster om nu v. Tavastgatan till Tavasttullen. Senare skjöts gränsen ett stycke mot öi::iter. Då större delen af stora sidan lagts i aska genom branden den 1 3  maj 1 656,  påbjöd landshöfdingen von der Linde i skrifvelse af den 1 8 juni s. å. , att Klöstergatändan, d. v. s. p latsen nedanför nuv. Samppalinna, skulle förbindas med Tavasttull genom en enda rakt fortlöpande gata, som skulle  kal las Konungsgatan . Denna gata, som synes blifvit färdig under den närmast följande tiden, kom att l igga i så godt som samma linie med den nuv. Tavastgatan. Det officielt påbjudna namnet för den nya gatan kom sedan att inskränkas till den del, som låg i Klosterkvarteret, d. v. s. från K.lösterändan till Fägatan, och fortsättningen från Fägatan till tullen uppkallades efter den . förra Tavastgatan. Denna försvann dock icke, utan uppbygdes ånyo, ehuru icke längre än ungefär till trädgården framför nuv. länere8idenset. Till skilnad från den nya eller Stora 'I'avastgatan bonämdes den Gamla Tava tgatan. Tullportens plats förändrades icke genom den nya KonungsTavastgatans ti llkom t. 
* * * Mycket ofta omtalaR i tid ns handlingar den i Kyrkokvarteret befintliga ,,Gropen". Den var ett ständigt föremål för stadsmyndigheterna lag tiftande och ordnande värksamhot. År 1 G3:� anmälde stadsfogden, att byggnaderna vid gropen förfallit, så att där folket skulle till kyrkan, ,, ·amkar sig [ Rå] mycket vatten, att man näppelig kan fram komma" . År 1G68 klagade a sessorerne Gyldenstolpe och Thesleff m. fl. på sina egna och grannarnes vägnar öfver den skada, som deras hus och isynnerhet källarena vid Tavastgatan ledo däraf, att ,,gamla gropen" icke bl ifvit föregående år ordentligt igen�yld, ,,ej häller den nya gropen vederbörligen bygd och förvarad, såsom ock någonstädes igonbygd och förhindrat, att vattnet sitt bekväma utlopp icke hafva kunde och där-



36 KYRKOKVAR TERET. t i l l  vid vårens annalkande intet öppnad och renhållen, hvaraf följde, att vattnet icke allenast alla källare på  be :te ort öfvergick, utan ock uti andra hus och själfva stugorna och bodar inströmmade och än<ltligen lämnade källarena öfverfulla, dem icke till ringa afsaknad, skada ouh fördärf" . År 1 ö78 framhölls för vederbörande, huruledes ,,elen genom staden flytande rännan  eller gropen" blifvit igenfyld genom hvarjehanda orenlighet, som inkastats i densamma. Sådana klagomål drefvo magistraten till alt mer skärpta påbud rörande bevarandet af gropen ,,som leder från Mätäjärvi" 1 ). Än förbjöds vid vite klädbykning och priveters anläggande vid densamma. Än påbjöds enhvar, som bodde vid gropen, att hålla den ren och att om våren bråka sönder isen samt att utföra behö:fliga reparationer, så vattnet kunde ha sitt fria utlopp. Åt särskilda gropva,ktare uppdrogs tillsynen öfve1' befä,llninga1·na� efterlefvande. Såsom man af dessa och andra strödda notiser kan finna, har man att med ,,gropen" ,  såväl den gamla  som den nya, att förstå, icke någon grop i vanlig bemärkelse, utan ett till ån ledande afloppsdike för det vatten, som samlade sig i Mätäjärvikvarteret. I-Ivar kanalen gick fram, kan icke med noggrannhet angifvas. End ast det kan bestämma.s, att den löpte ned söder om kyrkomuren och förmodligen längs Gropgatan. Så nämnes år 1 698 om en handelsman Henrik Frank, att han ägde en gård vid Kyrkogatan invid gropen. Om en kyrkoherden i Rimito l\iichael Castrenius tillhörig gård i hörnet af Gamla Tavast- Och Kyrkotvärgatan heter clet, att den lå,g vi.cl gropen 2) .  Utfallsstället för donna hufvuc1lec1-ning, hvartill antagligen andra smärre rännor förde nya tillflöden, torclo man kunna förlägga ofvanon1 träbron, må 1tiinda till samma ställe, där ännu i våra dagar en kloak utn1ynnar .  3) . Det vatten, som gropen hn,de att a:fleda, synes delvis kommit från längre håll än från kärret nedanom Gertruds bn,cken. Åtmirn:itono under 1 600-talets slut finner man, att gropen varit en fortsättning på en kaual, som ledde från I{uppis källa till MäUi,järvi, såframt man icke vill antaga, att Kuppisrännan utan förn10c1ling af ,,gropen" förde till 
1) Domboken 1692 s. 410. 
2) Prot. 8/ll 1686 o.  9/31689. 
3) På en af J oh. Til l  berg uppgjord karta oJ år 1 808 (kopia i h istoriska 

museet i Åbo) ser man en blå linie dragen från norra delen af .M:ätäjiirvi längs 
Tavastgatan ooh den gata, som vi kallat Grop- el ler Kyrkotvärgatan . Det  ä:r 
otvifveloktigt, att. denna blåa linie betecknar ett afloppsdike. 



GROPEN. 37 

ån. År 16J l  tillsadei:; borgerskapet om uppgräfvandet af elen ränna, 
som ledde ,,frå,n ICnppis igenom. J\fätäjärvi" och nu låg ,,alldeles 
igengrodder, så att både höst och vår uti Mätäjärvi är 1nedelst 
vatten stor skada att befara. "  Två år senare talades vid ett till
fälle 0111 ,,den ränna, som från Kuppis källa hit tiH staden löper'', 
och ålades en annan gång de, som bodde vid gropen, , ,löpande ne
der från I{uppis källa", att rensa gropen och göra den vidare 
mot ån 1 ) .  

Att den vattenmassa son1 genom Kuppisrännan och ,,gropen" 
strömn1ade till ån , icke var så ringa, därom vitnar följande före
tag, som en tid sysselsatte de goda Åboborgarenes hjärnor. 

Inför sittande rätt den 9 augusti 1 686 anmälde landshöfdin
gen öfver Åbo och Björneborgs län Lorentz Creutz sin afsikt vara 
a,tt inrätta en vattenkvarn på professor J ac. Flachsenii tomt vid 
Biskopsgatan invid ån. I{ varnen skulle äga två par stenar och 
drifvas af Kuppis källvatten, so1n genom ,,pipstockar" skulle ledas 
till densamn1a. Ifrån denna ledning lofvade landshöf dingen på 
egen bekostnad låta gräfva en arm till torget och där inrätta en 
fontän, ,,smn ej allenast vore staden till sirat, utan ock i all vå
clelig händel e af elc1 till gagn och nytta". Vid kvarnens i fram
tiden n1öjligen timanc1e föri:;äljniug skulle magistraten äga företrä
desrätt till inlösen. Då denna kvarn möjligen komme att konkur
rera me l 1-IalEs kvarn, hvaraf inkomsten tillföll magistraten, vil le 
landshöf clingen först inhämta rättens betänkande, ,,förr än han 
. ·ina me 1 1 i ett så stort värk lade." 

1 ) Juslenius omtalar en vattenränna, som löpte från Kuppis källa genom 
staden . Öfvor don gamla ,,gropen" under senare tid finner man följande beskrif
ning hos Julin : ,,Ännn i dng (anteckningarna äro gjorda 1873) rinner trax of
van om norra bron på kyrkositln.11 at från stenmuren tvi.inne vattenstrålar, som 
efter olika årsLicler äro större el ler mindre. Donna vn.ttonti l lg:\ug var ännu 
före 1827 års brand ganska rik å att don må te ledas öfver gatan uli enkom 
dorför bygc.1 rföurn a l' 2 :no  bott nplnnkor och 4 p lankväggar. - Rännan var 
icke W,ckt ,  var öppen. -- Början t i l l  denna v�ttenLi l lgång var vid ryska bage
riet och nejdernn af ·värc.lshuset Parken , c.1.cr Abo sta.cls vall hjon ihmu året 1 1 L 
hade sitt aJ strulen uppbygu.a torp med l iten åkerW.ppa ; ledcles genom gårcleu 
t i l l s  den kom ut på, Stora. '.ravastgntnn, som elen fö ljde ett god t stycke, gjorde 
sedermera en vikning vicl nuvarande fabrikör Holms (f. d. rrrapps) gård, clori
frå.n raka vägen ner ti l l  ån. Uppfångatle u n der vägen öfverHöclvattnet i.från 
Kuppis  brunnen samt ifrån .Mii fäjärvi, nuvarande Lilla 'ravastgatan. Denna 
vattenström skall uti äldre tider varit så stark, att man närmast ån , strax in
til l  - - - Kiseleflska gården [ strax of van om Lräbron] clor fall et var störst, 
hade uppbygt en l iten q varn med ett par stenar. Stäl let, cler qvarnen stått ,  
knncle man ii.nnu uti  mina yngre år utpeka. Man talte om att clot varit snus
(1varn." 



38 KYRKOKVARTERET. 

Då de vördiga rådsfäderna togo detta ärende i öfvervägancle, 
funno de detsamma vara såväl staden som lan lsbygden till syn
nerlig nytta, då mången, som exporterat omalen säd till Stock
holm och andra orter, hädanefter kunde få sin exportvara malad 
och andra, som behöfde kvarnar endast till eget husbehof, numera 
sluppo att företaga långväga resor, ,,son1 sker dels till S:t 1\1:år
tens". Någon förlust för Hal lis kvarnarna trodde magistraten att 
den nya kvarnen icke komnie medföra, då de förra endast gingo 
vår och höst och tilloppet af kunder där alltid varit mycket starkt. 
Ännu en fördel väntade n1an sig af Creutz' kvarn, den att , ,Kup
pis källvatten, som härtil l  har lupit utan stadens och dess inbyg
gares nytta med annan orenlighet i rännstenarna genom staden, 
hvaraf ingen sig hvarken till kokvatten eller annat i hushållen 
har kunnat betjäna, nu likväl stad.en till nytta och prydnad på 
torget hafvas kan ."  Som värket sålunda syntes , , såväl nödigt som 
kronan, landet och staden nyttigt' '  och ingen af stadsboarne mäk
tade gå i land med detsamma, gaf magistraten sitt samtycke till 
dess utförande och tillförsäkrade Oreutz samt hans arfvingar rätt 
att den tilltänkta kvarnen , ,såsom sin lagfångna egendom. njuta, 
bruka och behålla  a,f oss och a,llom klanderlöst nu och i tillkom
mande tider." 

Det storartade företaget, som med sådan välvilja mottagits 
af 1nagistraten och hvaraf man väntade sig så storn, fördelar, gick 
emellertid om intet. Vid närmare besinnande torde Creutz funnit, 
att kvarnen kommit att kräfva vida större omkostnader och ländt 
sin ägare till mindre gagn, än som för t beräknats. 

År 1 686 uppbjöds visserligen för Creutz' räkning 1Jrofessor 
Flachsenii mellan ån och Bi 'kopsgatan (måhända på nuv. ärke
bi kopshusets plats) belägna gård, som utsetts till kvarnställe, och 
följ an l år får man v ta, att några kvarnrännor blifvit nedlagda, 
men härme l yn värket ock af tannat. Man finner enare ingen 
uppgift om den påtänkta inrättningen, hvarken i råd tuguproto
kollen eller i trykta källor. DRi år 1 689 bi kop Gezelius låter 
upp bjuda en gård vid Biskopsgatan, elen han tillöst sig af lands
höf lingen Creutz, får man väl antaga, att denna gård var den
samma, som Creutz uppköpt i och för sitt företag. Kuppis och 
Mätäjärvi-vattnen :fingo sålunda alt framgent rinna ned till ån l ika 
obegagnade som förut och Stortorget blef utan sin fontän. 



I I I . 

Mä täj ärvikvarteret. 

•

m

m

:;;•:,:'�, ster om Kyrk_okvarteret m()llan Tavast- och Fägatorna 
r lJ låg MätäJärv1kvarteret. Sitt namn hade denna stads: del fått efter den oländiga sumpmark, som befann sig � midt i den samma mellan Tavastgatan och Gertrudsbacken eller ungefär mellan de nuv. Tavasttvär- och Hofrättsgatorna. På de kartor, som åtfölja , ,Bidragen" II och IV ser man i denna trakt en l iten insjö, omgifven af talrika kålgårdar. Man vore böjd för att antaga, att denna p] atsens sumpighet bort sätta en gräns för stadens utvidgning åt detta håll, då de ogynsamma lokalförhållandena väl gjorde trakten ytterst farlig i sanitärt hänseende. Så lär det emel lertid icke varit fallet. J uslenius försäkrar, att man aldrig hört talas om_ någon olägenhet, som skulle b erott på traktens lågländthet, alldenstund staclsboarne genom diken sökt förhindra vattnets stagnation och med sten och sand fylt en del af kärret. Jä1nför · man 1 7 10 års karta med den från 1 620-talet, så finner man, hurusom under 1 600-talets lopp en sträcka af kärret värkligen blifvit bebygc1, om detta område ock, såsom tidigare är framhållet, icke var synnerligen betydligt 1 ) .  Hurusom man geno1n kanaler afledde vattnet till ån, är nyss fram�täldt. Ofvanom träsket höjde sig Mätäjärvibärget eller S:t Gertru 1sbacken. Liksom på stadens öfriga höjder chefs här en mängd 

1 ) Att den af J uslenius uttalade sangviniska förhoppningen, att man 
genom fyllningsarbetets fortsättande ,,innan kort skall få fast grund där förut 
varit ett kärr", i cke toi'cle slagit in, ådagalägges af Julius uppgift, att han år 
1 8 1 0  såg en flytande ökstock i Mätäjärvi. 



40 lVIÄTÄJÄR VIKVARTERET. väderkvarnar för vinden. Den redan nän1da kvarnförteckningen af år 1 638 upptager 1 9  sådana. På Gertrudsbacken, invid Fägatan och i närheten af Fätullen, upptager den med andra häftet af , ,Bidragen" följande kartan , ,Kärtu] a"- eller S:t Gertruds kyrkogård. Tengström har uttalat den åsigt, att denna kyrkogård stod i samband med S:t Gertrudskyrkan, som var inrymd i den kyrkan omgifvande byggnadskomplexen och användes af de många i staden bosatta tyskarne. I hans , ,Handlingar till upplysning i Finlands kyrkohistona" anträffas ett stadgande af år 1 578, hvari bestämmes, att , , fattigt och gement folk" må begrafvas i Helgeandes och S:t Gertruds kyrkogårdar. Senare planteckningar upptaga icke S:t Gertruds kyrkogård. Däremot finner man på dem, såsom t. ex. redan på 1 7 1 0  års karta, stadens afrättsplats förlagd på samma ställe, där kyrkogården varit belägen (på gårdarna n:o 1 6  o. 1 8  vid Nylandsgatan). Redan år 1 669 kan man med bestämdhet uppgifva, att rättareplatsen var på Gertruds backen. I ett mål från 1 683 talas 0111 rättareplatsen nära Fätullen. Ar 1642 tillsäges om uppförandet af en stengärdsgård kring galgen, hvars plats dock icke närmare bestämmes. På denna afrättsplats exekverades synbarligen alla domar, som lydde på hängning och likets förbrännande. På Stortorget, där afrättningar med svärd och yxa icke sällan anstäldes, kan man väl antaga, att exekutioner af detta slag icke förekommo. På afrätt platsen jordades åtminstone någongång del inkventerna. Från år 1 678  nä111-nes ett hofrättens ut ·lag, som föreskref, att en dagen förut hängcl brottsling skulle begrafvas under galgen. Invid denna hemska plats var i medlet af 1 700-talet mästermannens bostad belägen . Måhända var så förhållandet redan under sjuttonde seklet, ty år 1 698 finner man magistraten anslå förra 1nästermannens stuga på Gertrnclsbacken till Lo tälle åt en risare. Mellan Gert,rnclsbacken och staketet hade enskilda stadsboar upptagit åkrar och kryddgårdar. Gator funnos icke många i J\fätäjärvi .  Uto1n Fägatan 1) ( ocbiå kallad Karjagatan) samt Tavastgatan har jag under 1 600-talots förra hälft icke påträffat namn på andra gator, hvilka 1ned säkerhet kunde förläggas till Mätäjärvi, än Kyrkotvär- eller Gropgatan, 
1) Riktningen af Fägatan, som gick närmare Observatoriibärget iin nuv. 

Nylandsgatan, skönj es, såsom jag tykt mig finna, af de gamla stenhusen inne 
på gårdarna n:o 1, 3, I l  och 1 3  vid Nyl andsgatan. 



• 

RÄTTAREPLATSE . KVARNHUSET. 4 1  som p å  1 7 10 års karta dock icke mera sträkte sig in på Mätäjärvi, utan upphörde vid Stora Tavastgatan. Tavasttvärgatan, som omnämnes redan på 1660-talet och började vid Hästtorget, fortsattes äfven ett stycke in i Mätäj ärvi. På 1 7 10 års karta kallas denna fortsättning, måhända hela gatan, Doktor Johans gata. På 1690-talet nämnas Tavast-, Tavasttvär-, Fä-, Lillfä- samt Tvärfägatorna. Den sistnämda var synbarligen samma gata, som år 17 10 nämnes Kvarngatan och gick obetydligt väster om nuv. Lilla Tavastgatan. År 1 7 10  upptagas på kartan dessutom Hampus- eller Nuckarigatan, som gick litet ofvanom Kvarngatan och parallelt med denna, samt Hurulagatan, som gick öster om Doktor Johans gata. Mätäj ärvitvärgatan, som någongång nämnes, är synbarligen liktydig med Tavasttvär- eller Tvärfägatan. Offentliga byggnader funnos icke flera än två : under seklets förra hälft det invid torget belägna vakthuset (hvarom framdeles mera) samt under dess sista år det publika kvarnhuset, där samtl iga handkvarnar i staden höllos förvarade. Vid rådstufvusam-1nanträ le den 6 oktoher 1 684 resolverade landshöfdingen Creutz och magistraten, att på ett lämpligt ställe ett hus skulle uppföras, där borgarene voro skyldige att deponera sina handkvarnar och i vederbörande tullbetjänings närvaro mala sin mäld. , ,På clet värket måtte så mycket bättre kronan till nytta befrämjaclt blifva", erbjöd Creutz för ändamålet sin egen tomt på lilla sidan. Tvänne månader senare kom från generalinspektoren Nils Arvids-on Hägerflycht i Stockholm tillsägelse att uppföra kvarnhuset med stadens egna me l 1. Det varade emellertid flera år, innan befallningen blef efterföljd. Ännu i början af år 169 1 protesterade borgerskapet mot att i gemen kontribuera till inrättning ,n, då långt i från alla hade i sin ägo handkvarnar. De som ägde sådana . ad sig hällre vilja sönclerslå dem, än de bygd det på bjudna hu, t. Efter upprepau.e påminnelser från rättens 'ida gick Jet <l.ock på sommaren 1 691 �å långt m cl företaget, att ackord uppgjordes med rådman "\Vilhelm "\Vargentin om erhållande af en cJ, nne · tomt i Mätäjärvi till offentligt handkvarnhus för en lö · -summa af 50 daler . m. Arbetet med det nya husets uppförande och inredande begynte kort därpå, pågick ännu följande år, men · lutfördes väl redan vid samma tid. J uslenius, s01n omtalar detta kvarnhus, nämner allenast, att det låg i 1\1:ätäjärvi .  På 1 7 10 års karta finnes det icke utsatt, men man torde kunna sluta till dess ungefärliga belägenhet efter namnet på den nyss nämda Kvarngatan . I slutet af 1 700-talet ut �tt-
6 



42 MÄT ÄJÄRVIKV AR TERET. tes stadens kvarnhus till Tavastgatan nära intill hörnet af denna och Fägatan 1) .  Huruvida någon flyttning därförinnan ägt rum, är mig obekant. 
1 ) J. A. Wiblingens ,,Charta öfver Sjö- och S tapelstaden Åbo" af år 1 799. 

Kongl . Svenska Generalstaben i Stockholm. 



I V. 

Klosterkvarteret. 

r., ti den redan nämde numismatikern Berch, reseanteckfl :@ I ningar finnes uppgifvet, att Klo�terkvarteret var den 
I I älsta stadsdelen och att det, enligt sägen, skulle upp
>====== bygts af lybeckare. Huruvida dessa uppgifter äga sin riktighet, må lämnas därhän. Att lybeckska köpmän redan under älsta tider idkade handel vid Auraflodens utlopp och att 1nången bland dem äf ven slog sina bo pålar ned vid denna ort, det är af historien nogsamt kändt. För antagandet, att deras faktorier i synnerhet anlagts på Klöstrets område, kunde väl anföras den omständighet, att åtminstone ännu i slutet af 1 600-talet en i denna trakt befintlig backe, Lybecksbacken, nämdes efter dem. Sitt nan1n bar Klo terkvarteret efter Finlands första kloster, det åt. S :t Olof helgade dominikanerklostret, om år 1537 uppgick i lågor , , till ett tecken, att den påfliga lärans boss på den tiden blifvit förtärdt af evangelii sanna eld" (Juslenius). Under senare tider värkstälda tillfälliga gräfningar ha ledt till det antagande, att klo tret befunnit sig ungefär i hörnet af nuv. Stora Tavast-

•• 0 och Ostra Auragatorna 1 ) .  Den i Abo stad äldre historia bevan-
1 ) Härom har Julin antecknat : ,,Ett franciskaner [o: dominikaner] klo ter 

torde bafva varit uppbygdt strax ofvanom f. d. handl .  Forsells, numera maga-
insförvaltaren Carenius circa 150-175 alnar ifrån ån på ÖsLra Auragatan .  Vid 

gaturegleringen år 1 851 framkom en gammal gråstensmur circa 2 aln um1er 
jordytan , som endast med krut kunde söndersprängas. Uti denna mur var in
murad en sten (Pargas kalksten) af circa 3 menniskohufvudens storlek, försedd 
med inhuggningar förestäl lande hjert.a och l öfblad ( lotus blad ?). Denna enda 
qvarlefva af Åbo klostertid ,  som torde finnas efter all a  kloster, aflemnade jag 
1873 til l fornminne föreningen i Helsingfors. Vid grnndgräfningen till For
sells husbyggnader år 1829 och vid planering af uppkörsal len till Observatorii
ba cken året 187 3 påträffa\,1es massor af menniskoben ifrån f. d. k loster begraf-



44 KLOSTERKVARTERET. 

clrade Ac1olf Linc1man uttal ar den förmoclan, att på c1enna pl ats,  
där enligt andras mening klostret stått, Finlands älsta leprosorium, 
S:t Jörans hospital, varit beläget. Jag kommer framdeles i till
fälle att ådagalägga, hurusom denna förmodan knapt kan äga sin 
riktighet. Att ett hospital under en tid af 1 (100:talet befunnit sig 
i dessa trakter, är säkert, m.en detta hospital var en fattigvårds
inrättning, som tillkom först efter leproso_riets förflyttning till 
Sjählö eller, om. det existerade tidigare, icke kan ha varit förbun
det med spetälskehuset. Att detta fattighus skulle tått ]_Jå den plats, 
där klostret antages varit beläget, denna förmodan kan visserli
gen icke förkastas som otrolig, men inga bindande bevis kunna 
häller anföras därför. Lika möj ligt är, att inrättningen med dess 
särskilda kyrkogård legat vid nuv. Nunnegatan, där ju äfven, lik-
om vid den ofvan nämda platsen, människoben anträffats i jor

den . Vi återkomma i ett följ 8.nd.e kapitel till denna fråga. 
Centrum af Klosterkvarterets område upptogs af det stora 

Vårdbärget, nuv. Observatoriibärget. Det bar sitt namn efter ett 
vårdtorn, som var uppbygdt på detsamma och där i äldre tider 
poster varit utsatta för att signalera en befarad fiendes ankomst. 
På den karta, som åtföljer Bidragen I och II, finnes detta vård
torn ut.satt ; i öfriga planteckningar återfinnes det icke. Om Vård
bärget är för öfrig-t intet annat att säga än att det, i likhet med andra 
höjder i staden, pryddes af väderkvarnar samt att dess närmast 
·taketet befintliga del var upptagen till åkrar och kålgårdar. 

Hela sträckan mellan Vårdbärget och ån var bebygc.1. I när
heten af Fägatan och torget såg man många prydliga, väl upp
förda hus, om dock, i l iket med husen i allmänhet i staden, icke 
utmäirkte sig genom någon ·ynn rlig höjd.  Främst bland dessa 
byggnader har man att fä ta sig vid stadens råc1stuga, hofrätts
hu et och , ·tadslmset, alla belägna vid torget. Vi spara be ·krif
ningcn af de ·sa remarkabla byggnader till nä  ·ta ]rn,pitel . 

I riktning rnec.1 ån, mellan denna och Vårdbärg t, löpte fyra 
gator. Den öfversta kallades tidigare Klostergatan, äfv n IG stor
öfvorgatan ; den följde i en något bågformig linie fot n af Vård
bärg t från IGö trets sy lligast del till Fägatan. Genom c1en ef
ter 1 656 år brand för tagna och i det föregående omnämcla gatu
regletingen drogs Klostergatan i en rak linie i riktning mot Ta
vasttull och kom sålunda att utmynna i Fägatan något närmare 

ningsplatsen .  Benen inlagda i kistor nec1gräfdes uppå begrafningspla tsen vicl 
kansen," 
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torget än förut. Dess namn blef numera Konungsgatan, ehuru de 
gamla benämningarna ännu en god tid framåt begagnades 1 ) .  Ko
nungsgatan sammanföll fullkomligt mecl nuv. Stora Tavastgatan 
(mellan Samppalinna och Nylandsgatan). 

Mellan rådhuset och det s. k. Brinkalahuset löpte en kort 
gata, Rådstugugatan. Dess belägenhet utmärkes ännu af den smala 
gränden mellan nuv. rådhuset och skjortfabriken därinvid. 

En fortsättning på Gamla Kyrkogatan var IGostermellanga
tan, som begynte vid torget mellan Brinkala och Rankas (seder
mera hofrätts-) husen. Äfven dess forna läge utmärkes ännu tyd
ligt af nuv. rådhus- och svenska lyceibyggnaclerna samt P. C. Ret
tig & C:os tobaks'fabrik. 

Närmast ån, något ofvanom nuv. Östra Strandgatan från ly
ceet till stenbron, gick Klosterågatan. 

Dessa gator skuros af några tvärgator. Den längsta, som låg 
närmast torget och skar alla de fyra ofvanuppräknade gatorna, 
kallades måhända Klostertvärgatan. Öfriga tvärgator eller gränder 
voro Konungstvärgatan , Konungs yttersta tvärgatan, Gostilagatan 
och Vindigatan. På 1 7 1 0  års karta förekomma 2:ne Konungstvär
gator, den ena sammanfallande med början af nuv. Östra Auraga
tan, den andra belägen litet nordligare. Gostila- och Vindigatorna 
har jag funnit omnämda endast en gång, den förra år 1624, den 
senare år 167 7 .  H vardera sjigas vara belägna i Klöstret 2) .  

Det nuvarande Samppalinnabärgets namn finnes icke utsatt 
på . äldre p lanteckningar. På den redan citerade kartan från år 
1 828 nämnes bärget Klösterbärget. Detta förekommer mycket ofta 
nämdt i handlingar från 1 600-talet. Att det icke mot. varade den 
nuv. Klösterbacken är alldele, säkert . Denna trakt var nämligen 
under tiden för vår skildring upptagen endast af åkrar, och dom
kyrkans begrafningslängc1er ådagalägga tydligen, att om Klöster
bärget e l ler Klo terbacken ock å ej var någon tätt bebygcl trakt, 
så voro boningshusen härstäde · icke så alldeles fåtaliga. D t y
nes mig knapt lida något tvifvel därom, att man med I{lost rbac
ken har att förstå just den bärgshöjd, som i våra dagar bär nam
net Samppalinnabärget. 

Den trakt, där I{loster- eller Konungsgatan utmynnade vid 
Kloster bärget, kalla le gemenligen Katinhäntä, synbarligen en 

1) Så nämnes t. ex.  den s .  k. F läskilägården i protokol len för 1 667 belä
gen vid Kungsgatan, år 1694 vid Klosteröfvergatan. 

2) Rådst. prot. och clomk. räkenskaperna. 



46 KLOSTERKV AR TERET. förvrängning af clet äfven förekommande uttrycket Gatändan eller Klostergatändan. Gyllenius nän1ner stället ,,Katterumpanu. Under detta sekel användes, enligt J ulin, uttrycket Kattsvansen. Folkhumorn synes sålunda utsett denna plats till föremål för sin filologiska uppfinningsförmåga. Under Brahes generalguvernörstid stod vid Katinhäntä ett stort antal fällbodar såväl invid stranden (,,bollvärksboclar" )  som något högre upp. Dessa fällboclar kommo, liksom så många andra, i kollision med elen på Brahes initiativ företagna stadsregleringen, hvarför innehafvarene af desamma år 1 649 ålades att flytta bort till elen närmare åmynningen belägna Sotalaisängen, _där lämpliga tomter skul]e åt dem anvisas. På de utdömda bodarnas plats var det grefvens mening att förlägga stadens lastage. Det framgår icke med säkerhet, i hvad mån befallningen blef satt i värket. Sotalaisängen vill e  aldrig blifva bebygd och vid Katinhäntä kvarstoclo hela seklet igenom talrika bodar, hvilkas antal magistraten vid särskilda tillfällen sökte att minska för att förekomma den eldfara, för hvilken byggnaderna i följd af sin hopgyttring på ett inskränkt område ständigt voro utsatta. Utom fällbodar fans vid Katinhäntä en mängd spannmålsmagasin samt några brygghus, bland dem ett tillhörigt staden. År 1 664 förstördes byggnaderna i Katinhäntä af en rasande våcle ld, hvarvid inalles 300 spanmål�bodar beräknas ha gått förlorade. År 1693 inträffade här ett större jordras, som förstörde bry.gghusen och injagade ho borgerskapet stora farhågor för åns tilltäppande. Ett stycke ofvanom Katinhäntä, ung. i hörnet af Östra Auraoch Arseniitvärgatorna (invid det ställe, där under 1 700-talet trädgården Snrutoin anlades) , låg en trakt, som kallades Lybeck eller Lybecksbacken. År 1 651  emanerade väl en förordning, att innevånarene på denna backe skulle flytta sina bopålar till Lill-Heikkilä ängen invid ån, men ännu lång tid efteråt on1talas personer bo-atta därstädes. I likhet med andra innebyggare vid stadens periferi hörde ,,Lybecksboarne" till de obemedlade klasserna. Vid riksdagen i Stockholm år 1686 anhöllo åtskilliga af stadens borgare och bönderna i omnäjden, att i likhet med hvad tillförene varit fallet få begagna en port i staketet vid Lybecksbacken, rödporten kallad, ,,emedan eljest är för borgerskapet till deras åkrar som böndren, [hwilka til kyrckian] genom tullporten måste resa, lång, elak och sumpig väg, besynnerlig höst och vår, att de intet 
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KATI 1-IÄNTÄ. 47 kunna komma väl fram". Sedan landshöfdingens och kammarkollegii utlåtande infordrats, bifölls denna begäran mot vilkor, att nyckeln till porten förvarades i tullstugan vid Fäporten och utlämnades endast vi l förefallande behof. Söder om Katinhäntä, på elen mellan ån och bärgen belägna smala landsträckan, som genom Brahes bemedling blifvit införlifvad med stadens mA-rk, mötte åkrar och ängar. Såsom ofta framhållits, sökte Brahe att förmå borgarene, isynnerhet cle på Lybecksoch Ryss backarna boende, att slå sig ned i denna trakt, men alla ansträngningar i detta syfte strandade. Ännu vid medlet af följande sekel kunde W asström uppgifva 1 att kolonisationen härstädes icke ville taga någon fart. Ett stycke bakom Aura sockerbruk befann sig stadens tegelbruk, Tegelsa1en kallad. År 1 634 omnämnes ett kontrakt med en mäster Mölchior Mosskoski , hvarigenom denne åtog sig att blifva stadens tegelslagare. Följande år uppgjordes, i följd af brukets förfallna tillstånd, den öfverenskommelse, att stadens trenne borgmästare jämte fyra bland rådn1ännen skulle öfvertaga inrättningen mot åtnjutande af arrendefrihet för fyra år och med utsigt att efter denna tids förlopp få behålla bruket mot en billig afgift. Synbarligen ledde åtgärden icke til l  någon märkligare påföljd, ty år 1 642 låg bruket ännu förfallet. Dess iståndsättande uppdrogs nu åt borgmästaren Johan Hansson och rådmannen Petter J esenhaus, hvilka äfven synas fått inrättningen åter i gång. Under tegelbruket hörde några jordstycken i närheten. Genom blunder från vederbörandes sida befunno de sig en ti<l. i privata händer, men åter kallades åsom omistliga år 1 688. Ju] in omnämner i sina anteckningar en mellan Katinhäntä och Tegelsalen belägen trakt, ·om kalla<les Betleh m. Namnet, som han gissning vis här le ler från und r katolska tiden i denna Lrakt öfliga c r monier, har jag ingenstäd "S anträffat i handlingar från 1 G0O-tal t. 



V. 

Stortorget med omgifvande byggnader. 

Bron och ån. 

m11 tadens förnämsta torg Stortorget l åg, såsom redan är 
nämc1t, utanför nuvaran_de rådhns- o�h ly?eibyggnaderna. 
Dess bredd upptages 1 kartorna till circa 50, längden === 
till inemot 200 alnar. Tidigare var stadens hela torg-

handel koncentrerad til] detsamma, men äfven sedan en torgplats 
förlagts till lilla sidan och Hästtorget bestämts för skogsprodukter 
fortfor Stortorget att vara centrum fö:r handeln med landtmanna
varor. Utrymmet var icke synnerligen stort, men motsvara 1e  
till fullo behofv n.  I och för sig ägde torget ingen annan märk
värdighet än kåken, vid hvilken, till de torgbesökandes stora upp
byggelse, tidt och ofta delinkventer af bägge könen urn.1erkastad s 
,,hud trykning" eller utstäldes till menighetens benägna på eende 1 ) .  

Då och då bjöd8 här på  det mera sällsynta skå lespelet af  en af
rättning. Det har redan nämt , hnrusom 1e goda Åboborgar ne 
en tid fröjdade sig m d ut  ikten att e torget I ryclt mecl en fon
tän, men hurusom denna förhoppning aldrig gick i fullbordan . 

Var tortorg t såluncla int t mera än ett vanligt torg, där 
borgarene köp logo o ·h prutade 1n d landtmännen, så intog c1 t 
clock en myck t remarkabel plats bland staden evärc1heter ge
nom de prydliga och i stadens annal r märkliga hu , som omgåfvo 
detsamma. I allmänhet synes man ifrat för att endast stenhus finge 
uppföras vid torget, å att, då magi1:,traten en gång, år 1664, be
slöt ig för att clärstädes låta uppföra ett trähu , påminde en rät
tens medlem, hurusom detta stred mot gam1nal god sedvana) . Då 

1) I Åbo o. Björneborgs läns verifikationsbok 1687 s. 3455 talas om ,,stål
tråd skvasten, som ·belätet på kåkstolpen har i handen" . 



RÅDHUSET. 49 vi gå att taga torgets omgifning i betraktande, vilja vi först fästa oss vid det hu , som utgjorde centrum för stadens rättsskipning och förvaltning, rådhuset. Rådhuset reste sig på samma plats, som f. n .  Juselii skjortfabrik. Det var under loppet af detta sekel åtminstone tvänne gånger, näml. åren 1 656 och 1 68 1 , utsatt för vådeld, då det vti.l 1110stadels  nedbrann. Två år efter den senare olyckan stod det anyo färdigbygdt och erbjöd då ett mycket prydligare yttre än förut. Det var upp bygdt af träd - såsom under hela seklet - och räknade tvänne våningar, elen ö fra afsedd för rättens sammanträden , den nedra inrymmande bl. a. stadsfängelset . Handlingarna omnämna ,,tjufvekällaren", ,,boden'', ,, stadens gömmor", ,,häktelset" m .  m. I ett mål från 1683 göres åtskilnad mellan ,,borgarefängelset", hvilket användes bl. a. vid bysättning, samt ,,tjufvekällaren'' . Hela fängelselokalen upptog icke mera än två rum (Juslenius). Synnerligen nogräknad torde man icke varit med fångarnes välbefinnande, om man får tro en stadens mästerman, som år 1 663 blifvit dömd till fängelse, men på det bevekligaste anhöll om att blifva befriad från detta straff, emedan han fruktade att i fängelsehålan blifva uppäten af , ,maskar och ormar". Ett rådstuguur, , ,segerwärk' '  eller , ,säijerwärk", omnämnes första gången år 1 643, ehuru ett sådant nog kan h a  funnits tidigare. Nämda år uppgjorde magistraten n10d segermakaren Lorens Meyer från Wiborg ackord om förfärdigandet af ett nytt segervärk till rådstugan i st. f. det gamla, som Didrik Bugenhagen anskaffat och som förlidet år blif. vit uppsatt på prof, 111011 väl befunnit odugligt. Värket sköttes af en sär ·kild urmakare, som tämligen ofta n1ottog af rätten allvarliga föreställningar för , ,orätt klockställande". Efter 168 1 års brand för ågs rådhu et med ett torn, hvari ett slagur var uppsatt. I samma torn fan R.fv n en vår lklocka, med hvilken bl. a. signalerades dagen inbrott (klockan 4 I å morgonen) och ringJe till rådstugu ammankomst 1 ) .  - T tanför rådstugudörren befann sig , ,rå 1-stugustock n", vid hvilken delinkventer då och då stoclo fa tkedjade. Inne i rådstugans portgång förrättade · hud trykning m d ris och , ,tjärutampen". Stundom utstäldes för rådhuset ett . traffred kap, som kallades , ,hästen". Alldeles i närheten stod den redan nämda kåken på torget. 
1 ) I råd st. protokollet för den 7 nov. 1 691 talas om en drucken torn väk

tare, som ringt med vårdklockan kl. 9 på aftonen i tron att k lockan slagit 4 
på morg. 

7 



50 S1'0RTORGE1' MED OMGIFVANDE BYGGNADER. 

Invid rådhuset i nordöstra hörnet af torget stod stadens vakt
hus, , ,corps de garde". Före den med anledning af 1666 års brand 
vidtagna regleringen af gatorna på stora sidan synes vakthuset stått 
inom Mätäjärvikvarteret, invid hörnet af Fägatan och Tavastgatan . 
När sedan en gata, Tavast-Konungsgatan, drogs direkte emellan Ta
vasttullen och Kätinhäntä och en annan ny gata, Nya Kyrkoga
tan, öppnades från torget till domkyrkan, inkvarterades vakten i 
en bredvidstående byggnad, som begränsades af Nya Kyrkogatan, 
torget och Gamla Tavastgatan. , ,Kortgardet", såsom den vanl iga, från 
, ,corps de garde" härledda benämningen lydde, föll sålunda inom 
Kyrkokvarterets område. Det förra vakthuset uppläts år 1 663 åt det 
nyinrättade bankokontoret mot vilkor att staden fortfarande hade 
eganderätten till huset, för hvilket bankokomrrlissarierne hade att 
erlägga en årlig hyra af 100 daler k. mt. Då staden år 1 685  be
sl öt sig för inrättandet af ett auktionskol leginm ,  -inrymd es detta i 
bankhuset. Därförinnan synes bankohuset en tid varit upphyrdt 
af tobakskompaniet. Det förmäles nämligen i rådstuguprotokollet 
för den 2 1  okt. 1672, att tobakskompaniets afnämare lämnade från 
sig nycklarna till bankohuset, , , sägande sig därmed icke 1nera vela 
utfärda,, efter de intet gods mera hafva att afsätta'' .  Det hus, son1 
sålunda  under seklets lopp tjänade först som corps de ganle, se
dan som bank- och auktionshus, var mycket anspråkslöst ; det kal
las af Juslenius endast ett hvalf. Större omsorg synes man ha 
egnat det nya vakthuset, som i likhet med rådhuset pryddes af 
ett torn. 

På rådhusets nuvarande plats låg det s. k. Brinkalahuset, 
bland hvars ägare må nämnas grefvinnan Agneta Horn, enka 
efter friherre Lars Krus. Efter 1 656 års brand stod detta hus 
till stor vanprydnad för torget, öde och förfal let i fen1 års tid, 
konfiskerades därför af magistraten i enlighet med stadens pri
vilegier, men återstäldes till innehafvarinnan, nämcla grefvinna 
Horn, mot skyldighet från hennes sida att inom bestämd termin 
utföra nödiga ombyggnader. 

Invid Brinkalahuset, skildt allenast genom Klostermellanga
tan befann sig från början af 1 670-talet hofrättshuset. Under 
sina tidigaste år hade hofrätten hållit sina sessioner på slottet, 
sedan hade den sammanträdt i hyrda lokaler, från år 1 637 i 
det billsteenska huset, som kort därpå inlöstes af kronan. Från 
detta hus - beläget, såsom vi snart komma att se, på lilla sidan 
invid ån - flyttade hofrätten par och trettio år senare in i det 
s .  k. hornska palatset vid torget, ett trevånings stenhus, som re-



CORPS DE GARDE. HOFRÄTTSHUSET . 5 1  geringen därförinnan tillhandlat sig af fältmarskalken, friherre Gustaf Evertsson Horns arfvingar. Inflyttningen i detta hus, som var hofrättens säte ända till branden 1 827 ,  torde skett år 1 67 1 .  Detta år uppbjöds nämligen. vid tre laga rådstugudagar i augusti och septeinber månader det hornska palatset för hofrättens räkning och den 9 januari följande år utsågos gode män att värdera det förra hofrättshuset. I januari 1 672 utfärdades jämväl på hofrättens begäran det redan nämda påbudet om skogsprodukters försäljning på Häst- och Nya torgen, hvarigenom hofrättens ledamöter befriades från det störande buller de tunga vedlassen åstadkommo. Tio år efter inflyttningen i elen nya lokalen drabbades hofrätten af den svåra brand, som den 29 maj 168 1 härjade större delen af staden. Förödelsen synes varit fruktansvärd ; såväl byggnaden som dess inventarier med en del. af arkivet blefvo lågornas rof. Det varade tio år, innan huset återuppbygts 1ned kollekter, samlade från hela Finland och Ingermanland, och ännu 3 år därtill , innan husets inredning var någorlunda fulländad. Under denna långa mellantid torde rätten hållit sina sessioner på Åbo slott. Hofrättshusets plats kan utan svårighet bestämmas till det område, som upptages af östra flygeln af nuv. svenska lyceibyggnaden. Om dess utseende känner man icke annat än hvad J uslenius berättar därom, att det öfverträffade alla öfriga vid torget befintliga byggnader i höjd och inre glans. Däremot träffar man några underrättelser om hus�ts inventarier. I en år 1 6� )4 uppgjord förteckning öfver af presidenten ]:!'alckenberg anskaffa<l.e möbler uppräknas : 1 8  stycken gyllenläder, hvart stycke om 26 rutor, en stol för presidenten och 1 8  stolar för ledamöterna, alla betäkta med juft. Det nämnes vicl are, att det mindre sessionsrumn1et redan var bekläclt med gyllenläder samt att man som bäst var sysselsatt med att på sa,mma sätt tapetsera det större sessionsrummet och en kammare. En himmel öfver bordet , ,  för rättens sirat" hade vicepresidenten Simon Ruuth fått i uppdrag att ombestyra och presidenten hade lofvat anskaffa konungens konterf ej och ett engelskt ur. Före Carl XI:s död tord såväl husets yttre som dess inredning varit i oklanderligt och fullfärdigt skick 1 ) .  Till offentliga byggn_ader invid torget hörde ännu det mel-
1 ) H .  Vörlund Historisk beskrifn ing  öfver Jen kongl . hofrätten i Åbo 

s. 26-37. 



52 STORTORGET MED OMGIFVANDE BYGGNADER. lan hofrätten och ån strax invid bron befintliga s. k. stadshuset. Det heter i domboken för år 1 664, att detta hus skulle uppföras af träd och i tvänne våningar samt att där skulle hållas , ,  känkeri". Senare handlingar upplysa, att huset var af sten 1 ) samt att stadskällaren befann sig därstädes. Åtminstone vissa tider var en del af stadshuset uthyrd åt �nski lda,, bl .  a. på 1 690-talet åt stadens apotekare. Kartor från 1 700-talet förlägga till den ifrågavarande tomten stadshuset och acciskammaren. J uslenius nämner intet on1 stadshuset ; förmäler blott, att vid Stortorget invid åstranden stod ett hus, hvars öfra våning användes för uppbörden af tull och accis, den nedra som våghus. Det lider intet tvifvel, att icke fråga är om samma byggnad. H vad våghuset beträffar, så har det icke lyckats mig att utreda, hvar det tidigare stod. En underrättelse från 1633 meddelar allenast, att magistraten hyrt. af ( den enligt borgarelängden i Klosterkvarteret bosatte) Petter Wedrich en plats vid stadsbron för uppförandet af stadens våghus. År 1 69 1  får man veta, att stadens våghus var , ,hvarken nog stort, commoditerligt eller eljest dugligt" ,  hvarför landshöfdingen yrkade, att ett nytt hus borde anskaffas. Någonstädes i närheten af torget, måhända invid ån, befann sig stadens packhus. Lindman förlägger visserligen dess plats till torget, men det är icke alldeles säkert, att denna uppgift är riktig. Från år 1 725 stod packhuset nog vid torget ; om så äfven var fallet under hela sjuttonde seklet eller en clel c1äraf, måste lämnas oafgjorclt. Under 1 630-talet omtalas en packhusbyggnads uppförande, c1å äfven reg ringens bistånd anropades. :Måhända var det vid denna tid som, enligt en gammal uppgift, grefve Brahe tillät borgerskapet att för uppbyggandet af ett packhus taga teglen från den nyss därförinnan utdömda Helgeancl kyrkan. Vid torgets norra sida, midt emot hofrätt - och stad hu en, rest sig enskilda byggnader, hvilka upptogos af butiklokaler, s. k. , ,gatubodar". Bland andra nämnas här täc1es år 1 655 köpmannen Jakob WolleR och år 1 675 köpmannen \Vilhelm Wargentins stenhus. 
* * * Från torget förde stadens enda öfver ån slagna bro till Aningaissiclan. Den val' bygd af trä och hvilade på en kista, hvars mot strömmen vända spets var beklädd 111ed järn. Ofvanpå bron 

1) Åbo och B:uorgs läns verifik. bok 1687 s. 3455, lli88 s. 461 2. 
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Domkyrkan och bron 1 älclre tider (före 1827). Originalet bland Winterska 
saml ingnrna på Ispoi s .  

,• 



54 BRON OCH ÅN. stod en köttmånglare- eller slaktarebutik. Den var en tid neJ.tagen, men uppfördes ånyo 1 69 1  och stod kvar ännu vid branden år 1 827. Vid högtidliga tillfällen synes man ha aflossat stycken eller kanoner från bron. 1 ) År 1 6 1 2  berättas vårfloden varit så stark, att den förde med sig bro byggnaden. Vid branden år 1 68 1  förstördes äfven bron, 1nen blef med stora kostnader återuppbygd redan tvänne år senare. Under tiden begagnade man sig af en färja, som enligt magistratens beslut (af den 31 maj 1 68 1 )  skulle bestå af tio fyra famnar långa stockar. Öfverfarten ombesörjdes af en färjkarl, som ägde att uppbära 1/2 öre för perscn och 1 öre för häst och karl. Ån var vid tiden för denna skildring djupare än i våra dagar. Icke allenast små skutor, utan äfven större, djupgående farkoster kunde med lätthet styra upp till bron. Mot åns upi:)grundande var man på det sorgfälligaste het,än kt, .  Höga böter - ända till 1 00 cl. s. m:t - bestämdes för dem, som nedkastade orenlighet i vattnet ; priveter och stall voro bannlysta från stränderna och särskilda åvaktare hade sig uppdraget att öfvervaka påbudens efterlefvande. De ständigt återkommande tillsägelserna tala emellertid för, att magistratens förbud oafbrutet öfverskredos. Till skydd mot jord.ras och öfversvänrn :ingar h ade man på särskilda ställen ( , , där det var af nöden" ,  säger Juslenius) förseclt stränderna med bollvärk. Dessa bestoclo merendels af nedslagna pålar ; på sina ställen voro de uppförda af sten. Försiktighetsmåtten torde icke varit nog strängt iakttagna, ty då och då hör man talas om i:;tranclens nedrasande. 
1 ) Utdr. ur Åbo stads dombok 1 G2G-1632 s. lOö. 



VI. 

Enskilda gårdar på stora sidan. 

: - - - -�/". � I
n märklig omständighet, som genast faller i ögonen 

� 
- viJ genomgåendet af topogra-6.ca från 1 600-talet, är den, 

c'-
att ett flertal gårdar hacl e sina särskilda namn. Icke 

· · · · ·  · · · · ·  · · · ·  allenast att de uppkallades efter ägaren ; de hade 
dessutom, i lik.het med hemman på landet, · ett namn, som förblef 
o förändradt under det att gården bytte om innehafvare. Detta 
förhållande är dock icke något specielt ut1närkande för 1600-talet. 
Det kännetecknar lika mycket den föregående tiden såväl som det 
följande seklet. Ja, ännu inpå detta sekel fortfor bruket att an
vända de gamla gårdsnamnen. 

Dessa namn synas i allmänhet ha uppkommit sålunda, att 
den första ägarens eller någons bland de älsta släktnamn fortf a
ran de användes sekel igenom, synnerligen om gården en längre 
tid befunnit sig i samma familjs ägo. Så kallades en gård vid Ta
vastgatan , som hvars ägare en tid nämn s en af släkten Äijälä, 
långa tider Äijälägårde . En gårc.1 på Ryssbacken, som t il lhört 
en, kan ke par medlemmar af släkten Lähteenkorva (Bor niu , )  
kallades f ortfarancle Lähteenkorvagården. Adelsmäns stac.lsgårclar 
uppkallades ofta efter det släktgods, hvartill aclel ·mannen . krof 
sig. Så t. ex. Kanka gården , tillhörig Horn till Ranka , Lehti -
gården, tillhörig Fleming till Lechtis, Brinkalagården, en tid till
hörig ståthållaren Hans Eriks on till Brinkala. 

Som vidare exem�l på sådana gårdsnamn må nämnas i Kyrko
kvarteret : Pietilä, Kalkila1 Finnilä, Lassila, Bondila, Hakola, Päs
silä, Strykilä, Huittilagårdarna ; i Klö tret : 1\1:älkilä, Kissala, Fläs
kilä, Häkärä, Kakskerta, Sikalagårdarna ; vid Ta vastgatan : Kulmala, 
Sipilä, Kunka] agårdarna m. fl . 

Fäster man sig vid gårdarnas ägare, finner man personer af 



56 ENSKILDA GÅRDAR PÅ STORA SIDAN. alla samhällslagu� i staden : kroppsarbetare, handtvärkare, handelsmän, borgare, akademiekursorer, präster, studenter, professor r, biskopar m. m. Dessutom folk, som voro bosatta utom stadens råmärken ; my?ket ofta präster i närbelägna landsortsförsamlingar, ännu oftare medlemmar af ridderskapet och adeln. Det är redan framhållet, hurusom talrika klagomål riktades mot de sistnämde för att de togo tämligen lätt skyldigheten att underhålla sina hus och tomter. Följer man med noggrannhet samtliga vid rådstufvurätten gjorda uppbud af gårdar, blefve man i tillfälle att meddela en aktningsvärdt lång lista på gårdar och deras ägare. Man kunde dessutom i en stor mängd fall redogöra för, huru gårdarna bytte om ägare under seklets lopp och hvilka dessa ägare voro. Man kunde med andra ord lämna en slags genealogisk utredning af särskilda tomters innoh:ifvare. Vill mn,n därtill fortsätta sin undersökning genom de följande seklen, så kunde man otvifvelakttgt uppbygga ganska många nu lefvande gårdsägare i Åbo med berättelse om, hvilka som innehade deras tomt under adertonde seklet och hvilka under det sjutton<l.e. Längre tillbaka i ti<l.en torde man svårligen kunna gå. En sådan undersökning skulle visserligen vitna om ett värkligen rörande for..,karenit och skulle måhända erbjuda intresse för en och annan. Men ehuru det l igger i detta arbetes plan att göra läsaren såvidt möjligt förtrogen med det sjuttonde seklets Åbo, må det dock ursäktas mig, om jag finner denna utredning altför l itet tilltalande för att ens göra en början därmed. Det må vara nog med att ur elen stora ma · an uttaga ett antal gårdar vid sär kilda gator utan att närmare söka lokalisera dem. Den lista , som. här meddelas, är uppgjord efter ingen annan grund än den, at� sådana gå1 lsägare blifvit 01nnämc1a, hvilka höjde ig öfver den gemena mängden och hvilkas gårdar man väl kan antaga att i regeln hörde till de bättre byg<l.a i staden. ågot trängt urval har sålun la ick kett, icke häller någon ful l  tändigh t i uppgifterna åsyftats. Då lä aren lätt kan ur första häftet af ,,Bidrag till Abo tads historia" vinna kännedom om enskilda gårdar under 1 600-talots för ta årtionden, äro exemplen tagna från seklets senare hälft .  Siffrorna angifva årtalet för den dombok, ur hvilken uppgifterna äro Lämtade. 
Biskopsgatan. Kyrkoherden Clas Alanus ( 1663), öfverinspektor Didrik Leijonberg ( 1 67 7 ) ,  hanclelsman J ochim Wittfooth (gården "åld 1684 åt murmästaren Bogislans Hornborg, 1 689 åt kolle-
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gan Gustaf Säkylensis), professor Axel Kempe (gården såld 1682 
åt professor Jac. Flachsenius ; måhända samma gård, som lands
höfding Oreutz år 1686 tillhandlade sig af Flachsenius i och för 
sin kvarn, men år 1 689 sålde åt biskop Gezelius) 1 ) ,  kyrkoherden 
Henrik Lucander (gården såld 1 688 åt biskop Gezelius), rådman 
Johan Holm (köpt 1697 från bokbindareu Baltzar Gebhard), ka
pellanen J oh. Gunnelius ( 169 1 ) .  

Gamla. Kyrkogatan. Biskop Isak Rothovius (gården såld åt 
Johan Terserus ] 66 1 ,  åt professor Elias Til landz 1 685, åt handels
mannen Mårten Arp 1693 2) ) ,  öfverste Berndt von Gerdten ( 1654) , 
assessor Jonas Rothovius ( 1657) ,  syndicus Johan Pratanus (går
den såld 1 659 åt postmästaren Bertil Oaloander), kyrkoherden An
dreas Nycopensis ( 1663) ,  ämbetsgillet ( 1662) , kamrer Olof Ström
sköld ( 1 660), fru Sigrid Bjelke ( 1 678) ,  öfverstinnan Elisabet Wacht
meister (sålde gården 168 1  åt assessor Samuel Pet}ffius) , fältskär 
Hans Roggenbock (sålde gården 168 1 åt handl. Kristian Isebehn) ,  
handelsman Henrik Bachster (sålde gården 1 694 åt handelsman 
Henrik Tolpo ) ,  borgmästar Laurentius Brochius (sålde gården 1694 
åt assessorskan Moiken Brenner). 

Nya kyrkogatan. Apotekaren Kristian Zimmerman (gården 
såld 1 660 åt professor Erik Achrelius ), rådman Kristian Carlsson 
(1 689), stadsfiskal Zacharias Witte ( 1664) .  

Kyrkoågatan. Rådn1ännen Hans Plagman ( 1650) och Hans 
Hansson ( 1662)1 grefve Gustaf Karlsson Horn ( 1 66 1 ), hanclelsmän
nen Jakob Wohe (gården såld 1650 åt kapten Johan Spåre) ,  Jochim 
Wittfooth (köpt 1 667 från inspektor Johan Grimsten) ,  Johan Spic
ker (1690) , vicefiskal Olaus Bremming (gården såld 1 675 åt kyrko
vär<l.en Henrik Hasselgren), borgmästaren Johan Schäfer (gården 
såld 168 1 åt assessor Samuel Wallenstierna). 

1 ) Tengström uppgifver, att den nuv. ärkobiskopsgården i slutet af lGOO 
talet innehades förs t af Gozolius och sedan af Simon Paulinus. Då professsor 
K.empes gårc.1 i domb oken för l GGl  förhi.gges til l biskopsåkern, så är det ju  
ganska sannolikt, att don motsvarade samma tomtstycke, som ärkebiskopen nu  
bebor. 

2) Då det, såsom redan är nämdt, heter, att detta hus befann sig ,, v id 
kyrkan mellan gamla och nya Kyrkogatorna", så torde man kunna antaga, att 
det var samma gård , som under 1700-talet t i llhörde först biskop Gezelius, se
dan 1'horwöst, Brovallius, Locke och som år 1750 i nlöstes t i l l  biskopsbostäl le 
(Tengström, Presterl. tjenstg. 11: GG). Rådstuguprotol.collen för 1700 upplysn., 
att biskop Gezelius d.  y. detta år tillhandlade sig af generalskan Margrota Gal l e  
ett stenhus vid Kyrkogatan. Om generalskan tillöst sig gården af Mårten Arp 
och när det skett, därom kan jag icke yttra något. med bestämdhet. 

8 
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Napaturu,gatan. Råd.männen Sigfrid Salko ( 1 653) och J acobus Jacobi ( 1684), advokaten Laurent1us Wilstadius ( 1 672), kyrkovärden Gudmund Rothovius ( 1673) .  
Skolgatan. Kapten Nils Gissle ( 165 1 ) ,  rektor Gabriel Tammelinus ( 1 675) ,  kyrkoherdarne Georgius Prytz ( 1 689) och Matthias Langius ( 1690) . 
Tavastgatan. Professorerne Olaus W exionius ( 1662, biskopen Eskil Petr::ei förra gård), Enevald Svenonius ( 1 662), Samuel Hartmannus (såld 1 6�7 åt superintendenten Abr. Thauvonius) och Martin Miltop::eus ( 1669), kemnären Bertil Letzle ( 1 684), konrektor Elias Woiwalenius ( 1 689,) rådman Bertil Jöransson ( 1 694). 
Fägatan. Assessor Petter Thesleff ( lö6 1 ), öfverstlöjtnant Johan Bäck ( 166 1 ) , stadslöjtnant Erik Bock ( 1677 ) ,  rådman Johan Miltop::eus ( 1 68 1 ) , handelsman Henrik Tolpo ( 1 685), skomakareålderman Hans Brnnou ( 1686), kyrkoherden Clas Alanus ( 1 68 ( i) ,  tullskrifvaren Kr. Collenius · ( 1690), landtmätaren Magnus Bergman ( 1 687) .  
Rådstugugatan. Handelsmännen J ochim W argentin (2 gårdar 1 655) öch Nils Kock ( 1 680 köpt från kyrkoh. Ericus Justander) . 
Kungsgatan. Assessor Magnus Rålambstierna ( 1663) , bibliotekarien Andr. Petra:ms (2 gårdar, den ena såld 1 667 åt skinnaren Matts Rauch, den andra 1 674 åt handl. Johan Boye), kyrkoherden Samuel Frisius (gården såld 1 67 1  åt borgmästaren Johan Schäfer) , handelsmännen Josef Pipping ( 167 1 ) , Jochim Wittfooth ( 1674), Johan Tolpo (gårclen såld 1 689 åt kemnären Hans Hörling), Henrik Franck ( 169 1 )  och Torsten Merthen ( 1 G97) ,  mästarena Zach. Lietzen ( 1677)  och Henrik Lang ( 1 697) ,  rådman Mikael Oorelius ( 1697) ,  professor Magnus Steen (2 gårclar 1 697), ryttmästaren, Henning Grass (gårclen såld 1 697 åt assessor Johan Rosskamp ) .  , ,, . , , 
Klostermellanga, tan. Rådmännen Robert Rancken ( 1 G56) och Gottfrid Rosskamp ( 1 607) ,  fältskär Hans Roggenboch ( 1 657), mäster Hans Arckenholtz ( 1657), borgmästar Petter J esenhaus (gården såld 1 67 1  åt handelsman J och. Wittfooth), hanclelsmännen Herman Thorwöst ( 1 68 1 ) , Nils Kock ( 1 683) och Gabr. Miltop::eus ( 1 690) , grefvinnan Anna Sofia af Wasaborg ( 1 680) . 
Klosterågatan. Handelsmännen Jost Schult ( 1 65 1 ,  mågens Bartold Fästings år 1667) ,  Anders Merthen (gården såld 1653 åt landshöfdingen Reinh. Metstake), Petter Thorwöst ( 1655) ,  Josef Pipping (gården såld 1 680 åt hustru J'vfargareta Wittfooth) ,  Torsten 
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Merthen ( 1684) , fiskalen Johan Vassenius, kyrkoherdarne Jöran 
Alanus ( 1658), Clas Holstius (gården såld 1 67 7  åt prof. Ericus Fa
lander), JVIatthias l\1andrceus (gården såld 1 690 åt prof. Andr. Has
selqvist) och Henrik Hasselqvist ( 1 675) , häradsclomaren Johan Mil
topceus ( 1 675),  öfverstinnan Anna Helena v. Gerdten ( 168 1 ) .  
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• VII. 

Aningai.skvarteret. 

I � : är man efter att ha lämnat bron bakom sig beträdde �
(,i,)

-�, 
(,; Il ;  

i� (P ( Aningaiskvarte�et vid den öp�n� platsen f�amf�r hör
!� § net af nuv.  L1lia Brahe- och S1ottsgatorna 1 J, hacte 111an 
�-.; strax till höger in vj d ån det äldre hofrättsh uset. I nå
got öfver trenne decennier eller under åren 1637 - 1 67 1 hade, såsom 
redan nämdt är, hofratten här sina sessioner. Först hade huset upplå
tits mot en årlig hyra af 100 daler k. m., men redan strax efter inflytt
ningen begynte hofrätten på regeringens befallning att under
handla med ägaren, Carl Bil lsteen, om husets inköpande för vär
kets räkning. Köpets afslutande lär icke ha försiggått utan 
svårigheter, då Bill. teen fordrade en dryg sun1ma, 3000 riksdaler, 
och n:1geringen som vanligt befann sig i penningeförlägenhet. Trögt 
gick det ock med betalningen. De för detta ändamål anslagna 
högmålssakörena visade sig till en början otillräckliga, så att på 
en tid framåt ingen afbetalning på köpesumman kunde sko. År 
1 64 1  k01n man dock så långt, att icke allenast hyran för 4 år 
utan jämväl inemot treu.jedelen af lösesumman blifvit levererade 
till Billsteen, och återstouen af skulden kvittades så småningom 
under de följande åren. l\Ien när Billsteons fordringar blifvit 
nöjakteligen uppfylda, följde ny penningeförlägenh.et med anletl
ning af husets underhåll. I huru ringa mån tillgångarna förslogo 
till att fylla behofven, därom vitnar det memorial, som hofrätten 
meddelade sin ad voka t:fiskal Johan "\V asseni us, <.lå denne år 1 660 
stiindes till Stockholm för att lyckönska den nye konungen.  Det 
heter häri, att hofrättshuset var så förfallet, ,,att ledamöterne, när 
det regnar och töar, ej kunna bärga sig för vatten och att de alla 
voro villrådiga, hvad de skulle göra af med hofrättens akter och 

1 ) Trekantiga torget ;  enl igt Lindman kal laclt Ilauenkuono. 



HOFRÄTTSHUSET. 6 1  

handlingar, för hvilka c1e då icke hade något säkert rum för vat
ten, långt mindre i händelse af eldsvåda". 

Huruvida refvorna befunnos så stora, att man icke ansåg mö
dan värclt att söka bota desamma eller 01n äfven andra skäl till 
husets utrymmande förelågo, må lämnas oafgjorclt. Altnog : år 
1 672 hade rätten lämnat detta hus och inlogerat sig i hornska 
palatset vid Stortorget. Den gamla bostaden med samtliga dess 
,,logementer" uppskattades då af särskilclt utsedde värderings
män till 1 ,500 daler s. m., motsvarande 1/ 3 :clel af elen 30 år tidi
gare erlagda köpesumman. Huset användes icke vidare af kronan, 
utan afstods som afbetalning på resterande skulder åt hofrättsas
sessoren Olof Samuelsson W allenius (W allenstierna.) Från denna 
hade gården redan år lö78 öfvergått till dåv. professoren Ericus 
Falander (slutligen vicelandshöfding och adlad med namnet Ti
gerstedt.) 1) 

Vid det gamla hofrättshuset sammanträffade fen1 gator : Di
rikkalagatan, Aningaisgatan, Slottsgatan - också kallad Drott
ninggatan -, Slottsågatan - eller Drottningågatan - samt Brahe
gatan. De fyra förstnämc1a jämte Helge ands- eller Py hähenkiga
tan (som att döma af namnet måtte befunnit sig på lilla sidan) 
amt Slottstvär- och ])fellangatan voro, såviLlt man kan finna, de 

enda gatorna i Aningaiskvarteret före Brahes tid. Under seklets 
sista årtionden anträffas dessutom Ojalagatan, Väfvare- eller Lin
väfvar gatan, Torggatan, Hampspinnaregatan, Aningaismellanga
tan, Aningaislånggatan, Aningaisöfvergatan samt par nya Slotts
eller Drottningtvärgator. 

Förbi det gamla hofrättshuset gick Dirikkalagatan. Dess be
lägenhet var densamma, som nuv. Slottsgatans 1nellan Lilla och 

tora Brahegatorna. Samma böjning, som Slottsgatan i våra <.la
gar gör vid gården n:o 3, skönjes äfven på de älsta kartorna. Di
rikkalagatan trök ott stycke förbi nuv. öfra bron och skars af en 
tvärgata, Ojcllagatan, belägen litet norr om nuv. Stora Brah gatan . 
Bttkom Ojalagatan vi ar 1652 års plankarta en till ån löpande 
gata, dragen ett stycke norr om nuv. l\fultavierugatan. Denna ga
tas namn har jag ingcrn;tädes funnit omnämdt och ynbarligt är, 
a,tt endast några enstaka hus funnos uppförda i cl nna trakt, som 
redan under tiden for vår skildring gemenligen kallades ]Hulta-

') Vörlund Beskrifning öfver hofrätt.en och S. E. Justander, Oratio bre
vis de quibusc.lam antiqvitat.ibus abogicis, urbisque situatione ; Åbo stac.1s acta ; 
Rådst. prot. 



62 ANINGAISKVARTERET. vieru, ett namn, som enligt Juslenii förmodan uppkommit däraf, att stranden här ofta rasade ned i ån. Däremot stodo här talrika fällbodar och rnagasiner. Där staketet löpte ned till ån uppbygdes omkr. år 1 690 en vaktstuga eller s. k. ,,frakthus" 1) och öfver ån slogs en bom för att hindra landtmän från det inre af landet från att på sina skutor insrnuggla oförtulladt gods. Bärget ofvanom denna vaktstuga kallas af J uslenius och J ustander Miesmäki. Detta namn förekommer icke annorstädes, hvarför man väl kan antaga, att den äfven använda benämningen :Multavierubacken var den allmännare. Återvända vi till vår utgångspunkt framför det gamla hofrättshuset, så gifva vi oss först in på de tvänne långa gator, som förde från stadsbron till Aningais tullport. Före Brahes ankomst till Åbo fans här, som närndt, endast den ena gatan, Aningaisgatan, senare ofta kallad Gamla Aningaisgatan. När vid seklets midt Brahegatan eller Nya Aningaisgatan tillkom och drogs rakt från bron till tullporten, blef denna den allmänna stråtvägen för de lands boar, som från detta håll kom1no in till staden. Aningaisgatan korn att stå något vid sidan af den allmänna trafiken och upphörde ett godt stycke söderorn tullen. Bägge gatorna begynte på samma ställe, i hörnet af Slotts- och Lil] a Brahegatorna på tomten n :o 7 vid Slottsgatan eller 1 vid L. Brahegatan. Brahegatans riktning antydes ännu tydligen af husraden vid inkörsporten till nämda gård samt af ett fristående stenhus inne på gården 11:0 5 vid Lilla Brahegatan. Aningaisgatan gick först inpå tomten 11:0 4 vid L. Brahegatan, där elen gjorde en böjning och fortsattes parallelt med Brahegatan intill tomten n :o  1 1  vid L. Brahegatan. Några andra sevärdheter torde dessa gator icke erbjudit än Helgeanch;huset med dess kyrka, hvilka vi snart komma att närmare behandla. 'rullhuset vid Aningaisporten var i likhet med öfriga tullstugor oansenligt. Det syne::s inrymt förstuga, stuga och kammare. På den invid tullporten belägna Aningaisbacken, ungefär där f. n. narinkboclarna ha sin plats , bodde under seklets förra hälft stadens fattigare befolkning i en oordnad massa af kyffen. Dessa blefvo, såsom redan är nämdt, utdömda af grefve Brahe och innevånarene ålades att söka sig boplatser invid ån på lviättälä och Huhkala hemmanens mark. Det framgår nogsamt, att befallningens utförande mötte långvarigt och segt motstånd, men såvidt 
1 ) Detta ,,frakthus" låg möj ligen på samma plats, där åtminstone ännu 

sommaren 1888 det å lderdomliga, trärucklet framför yl lefabrikens tomt stod. 



GATOR. 63 man kan se af Bergmans karta af år 1 7 1 0  var Aningais backen åtminstone vid denna tid och synbarligen redan några årtionden tidigare till stor del utrymd. På backen reste sig talrika väderkvarnar, ,,liknande harneskklädda vaktposter, hvilka då de drefvos för vinden, kunde injaga fruktan och bäfvan hos den främling, s01n aldrig sett sådana företeelser" 1 ) .  Dirikkalagatan var en  fortsättning på  Slotts- eller Drottninggatan. Denna med dess fortsättning Slottsvägen motsvaras fullkomligt af nuv. Slottsgatan. En vid denna gata befintlig tomt, motsvarande större delen . af nuv. kvarteret mellan Slotts-, Köpmansoch Västra Strandgatorna ( där f olkskolehuset och svenska lyceets gymnastiklokal stå) inköptes år 1 695 af regeringen till hofrättspresidentsgård. Tomten innehades då af majoren Kristian Ludvig ,,, von Lubras. Tidigare hade den tillhört bankokontoret i Åbo och därförinnan presidenten Ernst Johan Creutz. Köpesumman utgjorde 2000 daler s. m. och arealen beräknades tili 15,9 19 kvadratalnar2 ). Vid presidentshuset skars Slottsgatan af Linväfvare- eller Väfvaregatan, omnämd första gången år 1655 och tydligen uppkallad efter de vid densamma boende talrika l inväfvarene. Den begynte vid Slottsgatan och gick fram ungefär midt emellan nuv. L. Brahe- och Köpmansgatorna. Ett stycke längre bort mötte Torggatan ( omnämd första gången år 1654), som begynte vid ån mellan nuv. Köpmans- och Västra Auragatorna och upphörde ett stycke bakom ryska kyrkan. Längre bort funnos tvänne Drottningetvärgator, af hvilka den nordligare belägna i det närmaste motsvaras af nuv. Västra Auragatan. Ännu några andra litngre åt lilla bommen till belägna tvärgator till Slottsgatan upptagas på kartorna, men några särskilda namn för dem ha icke påträffats. Närmast ån löpte Slotts- eller Drottningågatan. Väster om Slottsgatan upptaga kartorna tre långsträkta gator. Den närmast Slottsgatan belägna sträkte sig åt norr till Multavieru och åt sö<l.er intill staketet nedanom nuv. Kakolabärget, som Justander kallar Stallbärg eller Stallbacka. Denna gata bar tidigast namnet Aningaislånggatan. Mot seklets slut, under 1680-talet, tillkom benämningen Hampspinnaregatan. Huruvida bägge benämningarna användes omväxlande eller om redan då Harnpspinnaregatan betecknade sträckan mellan Multavieru och Nytorget och Aningais-
1 ) Justander, De quibusdam antiqvitatibus abogicis. 
2) Fast ebr efvet i orjginal i kongl. bj b l ioteke1 i Stockholm. 



64 ANINGAISKVARTERET. långgatan den återstående delen, såsom förhållandet är på 1 7 1 0  års karta, är svårt att afgöra. Denna Aningaislång-Hampspinnaregata löpte litet öster om nuv. S:t Eriksgatan . Ännu kvarstå flera gamla byggnader, hvilka visa, hvar gatan, under detta sekel kal] ad Hampspinnaregatan, gått fram . Väster om Aningaislånggatan befunna sig Aningaismellangatan och Aningaisöfvergatan eller Aningais öfra tvärgata .  Den förra gick midt emellan nuv. S:t Eriks- och Ryska Kyrkogatorna ; den senare obetydligt väster om Ryska Kyrkogatan . Aningaislång-, Aningaismellan-, Torg- och Drottningtvärgatorna omslöto lilla sidans torg, N ytorget kalladt och omnämdt första gången år 1 654 . Det upptog sydöstra delen af det nuv . Nyeller Alexanderstorget, hvars areal är nästan fyra gånger större än det gamlas var. Till Nytorget hänvisades, såsom redan tidigare är framhållet, alla de, hvilka genom Aningaistullen införde skogsprodukter till staden . Det är redan i framställningen om de stadsregleringar, hvilka begynte med Brahes generalguvernörstid, 1) nämdt, att kolonisationen 
1 ) Sid. 16 omnämdes en af Wasström meddelad uppgift, at t Per Brahe i 

bref af den 28 juni 1651  ålade magistraten att öfvervaka stadens regulerande 
i enlighet mrd ingen.iören Hans Ha,nssons karta. SedaP.. de första arken af 
detta arbete blifvit färdigtrykta, påträffade jag i universitetsbibliotekets manu
skriptsamling en afskrift af nämda bref, som är af den vikt, att det bör anses 
förtjänt af att b lifva publiceradt. Dess rätta plats hade tydligen varit på. sid. 
lG, men då det äfven berör Aningaiskvarterets ordnande, så vågar jag hoppas 
på läsarens tillgift för att jag först nu blifvit i til lfälle att aftrycka detta bref. 
Brefvet lyder in extenso : 

Per Brahe etc. Giöre witterl igit, att effter såsom Hennes Kongl. Maij : t  
al leruådigste drottninghz nådige willia och befal ln ingh är1 det  gatorna så  wähl 
uthj Åbo som andre wälbestäl te städer skole reguleras och rättas och staden 
bringas uthur denne confusion, som han är, t i l l  en bättre ordhningh, regulari
tet, heecler, anseende och prydnat och de s inbyggiare ti l l  de ·te bättre accom
moditct ,  vthrymme och säkerheet för clclzwåcla alldeles effter den dessein och 
planta, som ingeni euren Ilans Ilansson clher ä allarecla giordt, förfärdigat haf
wer och här uppå slåttet sampt Åbo rådhhuus inlefwererat är ; altså och 
emedan mcdh rijfningen förmeclelst wår förrige gifne befallningh ä nårre sij
clan åån är begynnelsen giordh och dhen platzen widh åån emellan staden och 
slåttz tullporten iblandh borgerskapet och andra, som_ uppå Aningo.is hackan 
här till bodt hafwa, allareda uthcleclt och nödwäncligst fordras, att på södre 
sijdan om åån det samma skeer medh lijka  dessein som å den nårre ; förden
skuldh befalles å högstbemelte Kongl . Maij :tz wägnar borgmästare och råclh 
här sammastädes, at.t dhe och fortfahra medh executionen å södre sijdan åån ,  
nembl : n  först under kyrcldan ; 2 :o  på  Fägatan och 3 :o  uthj K loster ändan widh 
åån ; 4: o och dhe som boendes på hackan, som Lybeck kal las, skola ilyttia 
sine lrnus dher ifrån och ut.hföre wiclh åån på södre sijclan i n  uppå Sota.la.is 
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ANINGAISKV A R  TERET DELAS. 65 på den förut glest bebodda Aningaissidan gick med ganska ra�k fart framåt, efter det tomtplatser blifvit utstakade på de förra boyeska hemmanens område. Redan år 1660 hade befolkningens antal ökats i den mån, att stadens myndigheter funno sig föranlåtna att bilda tvänne kvarter af Aningaiskvarteret . Gränsen mellan de bägge kvarteren, Norra kvarteret och Södra kvarteret såsom de kallades, blef den gamla Aningaisgatan . Såvidt man på grund af den tidigare citerade bergmanska kartan och uppgifter i rådstuguprotokollen och begrafningslängclerna kan sluta, upptogo vid sjuttonde seklets slut de bebygda tomterna tämligen fullständigt det område, som begränsades af ån, Aningais öfra tvärgata, den nordligare Konungstvärgatan och Aningaislånggatan från N ytorget intill den plats, dit lilla bommen första gången flyttades . Med användande af nu brukliga gatunamn, skulle sålunda gränsen ha gått ungefär längs Ryska Kyrkogatan från Multavieru till Västra Auragatan, Västra Auragatan till Eriksgatan, Eriksgatan från torget intill Lasarettsgatan . Äfven på området utanför denna gräns funnos otvifvelaktigt boningshus, specielt vid Aningaistullporten, men hufvudsakligast upptager den nämda kartan därstädes åkrar och humlegårdar . Den sydligaste delen af lilla s idan kallades Nystad en. Huru vidsträkt OI¼lråde Rom betecknades med detta namn, är svårt att noggrant afgöra. Enligt en af D .  Gadolin på 1 750-talet uppgjord och af F .  Ekmansson år 1 779 renoverad karta vidtog Nystaden där den älsta lilla bommen fordom tima stod, således ungefär vid 
ägor och Häikilä ängen neder åth slåttet. Hwilcken Häiki lä ängh wij wele uppå 
Hennes Kongl . Maij :tz nådige behagh, effter den så belägen är, s taden Åbo t.il l  vth
rymmc och boostäl le  bär mcdh donerat och inrymbd, så wijda som till stadzen 
byggningh kan behöfwas och dhen dessein, som ingenieuren dher uppä giordt ha.f
wer sampt plantan uthwijsar. Och ska l l  wijdh rijfningen detta noga observorns, 
särdeles uthe wijdh al lmänne gaturne, och dhe som bäst och sijrl iga t form, byg
gia, skole niuta uhen plattz, som kan blifwa behål len för gatan , och dem audrom · 
af borgmästare och rädh beqwemblige tompter annorstädes igen til ldela�, att 
ingen skal l  understå sigh der emoo t  opponera el ler mootsträfwigh wara ; 
hwilcken godwil ligt sigh här t i l l  icke wil l  bcqväma, skola borgmästare och 
rådh hafwa macht ,  dheras huus att l åtha nederrifwa och omkul l kasta. Och 
på det dhe, som sine gårdar således skul l e  rijfwa1 så på nårre som södre sijdan, 
måge det så mycket bät1 re kunna förrätta och uthj wärcket stäl la, dy vrnlc 
wij uppå högstbem:te Hennes Kongl. Maij:ttz nådige behagh hafwa dem gifwit 
trij åhrs frijheet för mantahls och bakugns pänningarne jempte det borgmii• 
stare och rådh hafwa til lsagt och l ofwat dem sex åhrs frij heet för t omtörerne 
och trij åhrs frijheet för dagzwärcken. Dher alle ,  som wederbör, weta sigh 
ful lkombligen att offterrät.ta. Datum Åbo sHltt d. 28 junij 1651 .  

9 



66 ANI GAISKVAR'l'ERE1. 

nuv. Birgersgatan 1) .  Det får väl antagas, att Nystaden äfven på 
1 600-talet ägde samma territoriela utsträckning, som under det föl
jande seklet. 

I Nystad en befann sig under de trenne sista decennierna af 
seklet en kyrka, S :t Mikaelskyrkan, och vid denna stadens hosr i 
tal eller fattighus. Vi komma i det följande att göra närmare be
kantskap med denna inrättning. Nu må det blott nämnas, att 
kyrkan och hospitalet stodo på förra kurhusets tomt vid Slotts
gatan. 

Den smala - äfvenledes till Nystad en hörande - sträckan 
mellan ån och Stall- (nuv. Kakola-) bärget, från S:t Mikaelskyr
kan till lilla bommen, synes icke blifvit rätt bebygd. Den upp
togs mestadels af stadsboarnes träd- och kryddgårdar. 

Juslenius berättar, att från bron ända till slottet ledde ut
med ån en spatsergång; i;som undAr våren och sommaren är rätt 
angenäm, dels därför att den går emellan ån å ena sidan och bär
gen å den andra, dels och i synnerhet för de här belägna sköna 
trädgårdarna och för skuggan af de träd, hvilka äro planterade 
vid vägen ti] l slottet och äro en anläggning af hans excellens 
grefve Per Brahe" .  Vid en del af denna ,,spatsergång" befann 
sig norra sidans lastadie eller lastageplat.s, som enligt en omkr ,  
år 1650 uppgjord karta sträkte sig utmed större delen af Drott
ningågatan. Vid lastadiens anläggande ålades alla, som bodde när
mast invid åbrädden, att nedtaga sina hus, ,,för den trånga grän
dens skull så väl som på det staden till in och utskeppande må 
ha en bekväm lastageplats". Ännu vi<l. seklets slut. finner man 
påminnelser härom gifna åt borgerskapet 2) .  Då den nyss utnämde 
lan<l. höfclingen öfver Åbo och Björne borgs län, friherre Ernst Jo
han Creutz år 1 666 erfor, att magistraten försålt en tomt på det 
för ,,lastageplatsen vid skeppsbron" förbehållna området, utfärdade 
han från Sjundby elen 25 april s. å. en karp skrifvelse till borg
�ä tare och råd, däri de sa erinrades om, att ,,den försålda plat
sen icke till någons en kilda gårdstomt, utan till en lastageplats 
och :fiskare torg förordnad är, till att förtiga, a.tt ock en fri pro
spekt och öppen plats bör vara lämnad fram för Konungsgården 
[hofrättshuset], åsom högnödig vid munstring och utredningar". 
Jän1te det borgmästare och råd påmindes, att om de icke genast 
bröte köpet, ,,därpå intet annat lärer följa, än att icke allenast I 

1 ) Kartan förvarad i Univ. biblioteket i Helsingfors. 
2) Se t. ex. rådst. prot. d.  25 sept. 1697. 
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därför skalen behörigen svara, utan ock hvacl som bygdt varr1er 
igen nedka tadt blifva skall", ålades de ,,att låta l ängs med bem:te 
lastageplats med pålar sålunda förebygga, att icke hamnen må 
blifva af orenlighet uppfyld och onyttig gjord, så att framdeles 
ingen farkost till bron skulle kunna anlända�'. 1 ) 

* * * 
Såsom man har skäl att vänta sig, utmärkte sig husen i de  

nybygda Aningaiskvarteren genom en större regelbundenhet och 
prycUighet, än man var van att finna flerstädes i ,,gamla staden". 
I trakten af bron och Nytorget reste sig talrika stenhus. Längre 
bort åt lilla bommen anträffades visserligen endast trähus, men 
de tillhörde, enligt J uslenii utsaga, stadens notabiliteter och före
tedde ett propert och behagligt yttre. I närheten af lilla bommen, 
där denna först stod, hade några af rikets främste män låtit till
dela sig tomtplatser. En år 1640 uppgjord "Grenders, Tompters 
och Gators utstakningz Afrijtningh ifrån Tullporten till Åbo stadh 
emillan slotzwägen och åhn" upptager tomter tillhöriga grefve Per 
Brahe, presidenten Jöns Kurck, sedermera grefve Gustaf Gustafs
son af W asaborg, fältmarskalken Åke Tott, vicepresidenten Johan 
Berendes m. fl. På följande sida bifogade aftryck af ritningen 
belyser närmare tomternas läge 2) .  För bättre orientering må 
blott nämnas, att Brahes tomt är den sydligaste och motsvaras i 
våra dagar af nordligaste ändan af västra Esplanaden. På en omkr . 
år 1650 uppgjord och i svenska riksarkivet förvarad karta till
hör går len Torsten Stålhandskes arfvingar. Söder om denna tomt 
upptages rikskanslern Axel Oxenstiernas, belägen på bägge sidorna 
om Slottsvägen och upplåten af staden åt kanslern år 1 650 3) .  

1 ) Åbo stads acta i sv. R. A.  
2) Originalet i svenska riksarkivet. De vänster om ån stälda namnen 

Län föra ig till tomterna mellan t'm och slottsvägen ; de til l höger han l be
tecl na tomtplatser på motsatta siclan af vägen . 

3) Råclst. prot. 4 maj 1650. 



ANINGAISKV A RTERET. 

Grendcrs, Tompters och Gators utstakningz Afrijtningh ifrån 'J'ullpor
ten til l Åbo Stadh crn illau Slotz wägen och åhn. G iordh 1640. 

11 G. N. 1 1 .  Pcdher llrahcs 'l'ompt 

Johan Bcrende111 

Wclborne H. Jöns Knrkz 'l'ompt 

H. Giöstaff G iösta.ffzsån 

behålla8s i fönvaring för h. Johan 
Oxenstierna och Johan Krusse fyra 
tompter 

de andu 3 tomptcr behålla och de
lass till bormestarna el ler råilmennen 

50 100 '-00 300 490 500 

" 

H. Hindrick Flämming 
H. Giöstaff G iöstaffzsån 
Johan Berntz 

Erich Boije. 

Cammercraren Johan Erichsson 
Secreteraren Jons Smitt 

Johan Tawast 
H. Åke Tåttz l!�ulmcchtig 

H. Per Baner om han will  behålla 
sin egen tompt 

De åff Adell f, å twcnne tomptor ; 
de andra en mod wilkor au hwar I.Jyg
ger op sin tomp[1,] med gott Bolwcrkc 
innan tu åår ährc till ända. 

Bland öfriga gårdsägare vid Slotts- eller Drottninggatan må nämnas : Tullnären Baltzar W ernle (Innamaagårc1en vid bron), borgmästarene Nils Arvidsson (2 gårdar 165 1 ), Henrik Schäfer (gården såld 1663 åt handl. J och. Wittfooth) och Olaus Wikman ( 1685 ), hauptman Henrik Tavast ( 1657), kamrer Abraham Engelflycht ( 1 656), fiskalerna J oh. Wassenius ( 1 657) och Ambrosius Nilelberg ( 1 677) ,  assessorerne Nicolaus Lietzen ( 1 670) och Johan Apelgren ( 1684), biskop Johannes Gezelius (1670), professorerne Axel Kempe ( 1 680), och Petter Hahn (1683) , advokaterne J akob Palman ( 1 685) och Carl Broman (1 694), landtmätaren Magnus Bergman ( 1 694), rådman Adolf Wittfooth ( 1 697). Vid Dirikkalagatan anföras följande gårdsägare : Hauptman Henrik Ta vast (E kola öfra och nedra gårdarna, den förra såld 1 655 åt assessor Mårten Skilling, den senare s. å. åt assessor Andr. Krook), tullnären Jakob Gyllenstake ( 1656) , borgarene Lars Pa-



ENSKILDA GÅRDAR. 68 likka ( 1 659) och Simou Blom (Kettaregården, 1 658), bruksförva,ltaren Petter Thorwöst ( 1 685), rådman Hans Plagman (Lilla Dirikka.lagården, 1686), kyrkoherdarne Jakob Raumannus (gården såld 168 1  åt handelsman Abraham Reghman) och Per Ringius (gården såld 1697 åt handelsman Simon Agrelin). Vid O}alagatan : Professor Magnus Steen ( 1691) .  Vid Brahegatan : Inspektorerne Filip Ohrapää (1669) och 1\1:årten Dysing (gården åld 1685 åt handelsman Torsten Merthen) kyrkoherden David Schiurenius (gården såld 1 680 åt guldsmeden Hans Meyer), handskmakaren Kristofer Eloff (1693). Vid Aningaisgatan : Sekreteraren Sveno Rydenius (Pärlstickaregår len 1668), assessor Nicolaus Lietzen (gården såld 1668 åt handelsman Simon Jobbi), guldsmederna Hugo Mörman ( 1670), Kaspar Kölnär ( 1 680) och Mikael Björkman ( 1689), borgaren Matts Hållo ( 1680), handelsmännen Johan Lytken ( 1684) och 1\1:årten Arp ( 1689). Vid Linväfvaregatan: kapellanen Henrik Krugerus (1655), handelsmännen Jost Schult ( 1 674) och Torsten Merthen (1690), kyrkoherden Ericus J ustander (gården såld 1672 åt befallningsman Henr. Mether och 1674 åt handl. Jonas Rosslin), körsnären Mårten Rauch ( 1 683) samt åtskilliga l inväfvare. Vid Drottningågatan : kyrkoherden Clas Alanus ( 1 662), assessor Per Ekenberg ( 1 670), organisten Kr. Kellner ( 1694), rådman Andr. Malmelin ( 1 69 1 ) . Vid Aningaislånggatan : handelsmännen J ochim Wargentin ( l G80) och Simon Lydman ( 1 697), fruarna Anna Hel na Örn:f:lycht ( 1690) och Anna Helena v. Gerdten ( 1 697 ). Vicl Aningaismellangatan : Borgaren Henrik Cretalcniu ( 1 G94).  Vicl Aningaisöfvergatan : Kardevansmakaren Daniel JUoobach ( 1 G75 ) ,  hattmakaren Jacob Röökman, borgaren Henrik Cretalenius ( 1 697).  Bland gård 'namn, hvilka under seklets enar hälft dock icke �å, ofta omnämnas, må slutlig n antecknas : Vid Dirikkalagatan Kulmala, E ·kola, Einala, Peltola, Dirikkala, I{:amparigårdarna ;  vid 
Helgeandsgatan Sirkkalagånlen ; vid Aningaisgatan Stikkula, Hol �tila, imola, ikula, Ko kila, vVarsannahkagån1arna ; vid Slottsga
tan illilä, Ju ·tila, Innamaa, Gröpilä, Lompelägårdarna. 



VIII. 

Hospital. 

id b�rjan �f sjutt_onde sekl�t funnos i �bo tvänne bar1�hert1ghets1nrättn1ngar, hv1lka ledde sin uppkomst fran medeltiden och i handlingarna ofta omtalaR under det 
�l!!J!;!QWll!,� gemensamma namnet Åbo hospital. Frukter af förgångna tiders fromma sträfvanden, arbetade de bägge hospitalen för samma filantropiska mål, det mänskliga eländets mildrande. För de med armodet kämpande voro de en tillflyktsort. ; åt de aJ plågor och sjukdomar hemsökte skänkte de den l isa, som tidens läkarekonst kunde bjuda. Äfven i andra hänseenden ägde de många likheter och beröringspunkter. Tidtals, isynnerhet under de sista tiderna af sin tillvaro, stodo de under gemensam styrelse och förvaltning. H vad som brast i det enas tillgångar ersattes med medel, som rätteligen tillkom endast det andra. Äfven den andliga vård, som egnades cle bägge hospitalens innevånare, handhades på vissa tider af samma person. Men oaktadt denna gemensamhet i ändamål, förvaltning och ekonomi böra dessa, hospital betraktas son1 skilda anstalter, hvar med sin speciela art af filantropisk värksamhet. Den ena af dessa barmhertighetsinrättningar var S:t Jörans hospital, det älsta sjukhus i sitt slag i vårt land, med anor åtminstone från 1 300-talets mitlt. De s uppgift var att i sitt sköte upptaga ,,de fattiga folk, som Gud täckes plåga med spitulatsot [spetälska] och som ej kunna ibland allmogen umgås för denna farliga sots skull" ,  såsom orden lyda i ett bref af år 1440. Under en tid, då de spetälske betraktades som samhällets parias, då umgänget med andra männi kor var dem förbjudet och de endast med iakttagande af vissa försiktighetsmått tillätos att röra sig ute, var S:t Jörans hospital länge den enda offentliga anstalt i vårt land, där offren för den gräsliga sjukdomen funno en fristad. På slutet af 



l:IELGEAND SHUSET. 7 1  1400-talet tillkom ett leprosorium i Wiborg och under följande sekel ett i Helsingfors. Det andra hospitalet var Helgeandshuset eller Helgeands hospital, som omnämnes i till våra dagar bevarade handlingar första gången år 1 396. Dess mission var något olik S:t Jörans hospitals. Det skulle tjäna som tillflyktsort för ,,fattiga, ålderstigna, vanföra och bräckliga". Det var sålunda en förening af fattighus och sjukstuga. I äldre tider hade det dessutom varit ett härbärge för resande. Det var uppfördt efter mönster af de härbärgen, hvilka inrättats i södra Europa af den under korstågens tidehvarf grundade och äf ven till norden utgrenade Helgeandsorden. Om belägenheten af Helgeandshuset upplysa oss såväl de älsta kartor, hvilka bevarats till vår tid, som andra äldre källor. Tillfälliga gräfningar i jorden ha bestyrkt dessas utsagor. Den plats hospitalstomten intog motsvaras i våra dagar af kvarteret mellan Slotts-, Stora och Lilla Brahe- samt S:t Eriksgatorna. I sammanhang med fattighuset stod inrättningens kyrka, Helgeandskyrkan, belägen på förra industridepotens, nuv. Jäderholmska tobaksf abrikens, p lats. Omkring dessa byggnader låg de fattigas kyrkogård, som synes sträkt sig åt väster till gårdarna n:o 4 och 6 vid Lilla Brahegatan, att döma af de människoskelett, hvilka vid särskilda tillfällen blifvit anträ:ff ade på detta område. Kommerserådet J ulin uppgifver i sina anteckningar, att nedra våningen af den nyssnämda fabrikslokalen ännu delvis utgöres af murar, hvilka ingått i kyrkan. År 1 872 företog han sig en slags arkeologisk undersökning af dessa fornlämningars storlek och kom då till -följande resultat : ,, 1 :o Yttre sidan : längd 35 alnar 18 tum, bredd 1 2  alnar 3 kvarter. 2:o Inre sidan : a) Rummet åt ö ter : längd 1 0½ aln, bredd 1 1  aln 1 kvarter, höj d  5 aln 1 kvarter. b) Mellersta rummet : längd 9 aln 3 tum, bredd 1 1  aln 1 kvarter, höjd 4½ aln. c) Rummet åt vä ter : längd 1 2  aln , bred l 1 1  aln 3 kvarter, höjd 5 aln 1 kvarter. Yttre murens tjocklek å norra sidan 1 aln. Under en vinkel byggnad å samma tomt finnes följande källare : 1 :o  6 alnar lång, 5 aln 22 tum bred, 3 aln 5 tum hög ; 2 :o  9 alnar 3 kvarter lång, 7 ½  aln bred, 2½ aln hög. Den förstnämda är hvälf d med tegel och den andra med gråsten. Ingången till don senare är 6 .kvarter tjock". - I-Iuru stor del dessa lämningar utgjorde af samtliga Helgeandshusets byggnader kan icke bestämmas. Det må dock anmärkas, att enligt den i Bidrag II publicerade kartan kyrkan var bygel i riktningen nordväst-sydost samt omfattade i längd c. 60 och i bredd c. 30 alnar. 



72 HOSPITAL. 

Svårare ställer sig frågan om läget af S:t J örans b ospital . I 
denna punkt har så godt som hvarj e  forskare, som tagit hospit.a
l et till tals, framhållit sin från andras afvikande mening. Äfven 
i fråga om hospitalets ställning till Helgeandshuset ha olika upp
fattningar blifvit uttalade. 

W asström omtalar i sin ekonomiska beskrifning öfver Åbo 
stad ett hospital, som legat på stora sidan och som ,,sedan skall 
vara flyttadt till Sjählö i N agu socken, där dårar och besmittade 
underhål las". Det lider intet tvifvel, att det är leprosoriet, som 
åsyftas. J. Tengström har, besynnerligt nog, ingen kännedom om 
S:t  Jörans hospital . Han vet endast, att ett leprosorium fans i 
Åb o  stift, men har icke kunnat utreda, på hvilken ort det varit 
beläget. Utom Helgeandshuset nämner han en fattigvårdsanstalt, 
som ,,l ikaledes redan från f orclomtima var å en annan trakt af sta
den grundl agd och un derhållen samt sedermera ner åt den så kal
lade Nystaden flyttades" 1) .  

Lindman har förlagt ett hospital, som var på en gång fat
t ighus och spetälskehus, till elen plats inom Klöstret, där enligt 
vår 1nening dominikaner-klostret stått. Klostret åter placerar han 
i rlen mur, som omgaf kyrkan 2) .  H. A. Reinholm 3) påstår, att 
S:t ,Jörans hospital låg utanför Aningaistull på S:t Jöra,ns hem
man och var endast ett appendix till Helgeandshuset, en filial, dit 
Helgeandshuset sände sina spetälske. Leinberg har kommit till 
tvänne jukstugor för spetälske, den ena en själfständig anstalt 
kallad S:t Jörans hospital och belägen ,,utom staden", elen andra 
en afclelning af Helgeandshuset och belägen på S:t Jörans hem
man 4) .  Fagerlund slutligen, som i sitt arbete ,,Finlands leproso
rier" egnat S:t Jörans hospital en uttvmmande historik, framhåller, 
hurusom lepro oriet icke allenast unner ina tidigare år, utan ock 
senare, då cle t  . tod i närmaste san1bancl med H elgeand. hu et, var 
eu skild inrättning, att det sålunda icke kan betraktas som ett 
slags filial af Helgeand huset. Beträffande läget af leprosoriet, 

1 ) Afhandling om presterliga tjenstgöringen och aflöniugen, II ,  s. 83 o. 
175-178. \Vasströms ord (s. 1 7), att ,,ett annat hospital låg ti l lförene på auclrn. 
sidan om ån" ,  har Tengström til lämpat på Helgeandshuset. Såvidt jag kan 
fatta, menar Wasström med ,,andra sin.an" domkyrkosidan, dit han i raden of
vanom dessa ord skildrar den på norra sidan befintliga S:t Mikaelskyrkan med 
dess hospital . 

2) Puffens Kalender 1870. 
3) Finska fornminnesföreningens tidskrift V I :  27 .  
4) Finlands territoriala  församl ingars ålder, utbredning och utgrening s. 

1 1-12. 
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uppvisar han, hurusom flera bref öfverens ·tämma i att förlägga 
detsamma utom staden, samt uttalar den förmodan, att platsen bör 
sökas på norra sidan af staden i närheten af elen sedermera upp
förda S:t Mikaelskyrkan . Denna sin åsikt stöder han på ett af ståt
hållaren på Åbo slott Per Erlandsson år 1 624 ntfärdadt bref, hvari 
borgmästare och råd i Åbo ålägga att utan uppskof låta nedtaga 
och sända till Sjählö ,;de fattige [= spetälske · ]  kyrka, som ännu 
på deras gamla våningsplats mellan staden och slottet kvarblif
ven är" . 

Det fa ller sig svårt att obetingadt ansluta sig till den ena eller 
den andra af dessa olika uppfattningar. Så 1nycket kan man dock 
hålla före, att :\tminstone under . juttoncle seklet endast ett spetäl-
kehus fans och att detta låg vid eller utanför -taden periferi . 

För Fagerlunds antagande talar vi 'serligen det åberopade brefvet 
af Per Erlandsson. Men då nämcle författare tillika anser, att 
leprosoriet enligt all sannolikhet varit uppfördt på S:t Jörans 
hemmans mark, så uppstår n . ·vårighet däraf, att detta hemmans 
område icke kan ha sträkt sig t il l  den s. k. Nystad en. Det 
har redan nämt · ,  hunvom• denna stadsdel uppväxte på de förra 
boyeska hemmanens 1ättälä och Hnhkala grund, och bortom de sa 
hemman till tötte Stor-Heikk i lä  gårc lH och Rlottets ägor. Om ho pi
talet låg på S:t Jörans hemmans mark, hvilket antagande synes mig 
äga största sannolikhet för sig, så kan det icke ha varit beläget i 
närheten af ån, nien väl i trakten af nuv. järnvägsstati onen eller 
t. o .  m .  något mera åt lott t och Kakolabärget t i ll. De s--väf
vande uttrycken i Per Erlands ·ons bref, , ,mellan stad n och . lot
tet", meclgifva nog n sådan tolkning. 

I ·ammanhano· me(1 lepro. ·oriet ·tod de spetäh;ke kyrka och 
vid denna låg kyrkogård n .  Det för kommer näml ig n i  råd tugu
protokoll en för å r  1 026 några uttry ·k, h vj lka åda o·a] ägga, att de 
spetäl  k hacle .' in  sän�ki l c1n b :lgrafningRplat. · ch ick en g m n
'am m d fattighu 'et, 8å, om man kunde Yara böj l för att antaga. 
Vid ett tillfälle ( l n 1 0  juni) ålade magi ·traten borg r-·kap t, , ,att 
utföra af ln:ar kvarter fyra , ·tockar till . ·1wtal · kyrkogård n och 
t1em där tillhngO'a , att kyrkogård n än ltelig n b l ifver . tängd, att 
ick hundar och vin uppgrä fva c1e döda · kroppar." En vecka 
senare påmind s borgerskaprt ånyo om , ,planket kring om de fat
t iga. kyrkogår<l. nt Yic1 spetal tomten . ( (  

D n g m n amhet som länge ägt rum m llan S : t  Jöran ho
spital och H lg andshuset, fortbestod ända till det i ta. Samma 
slag �om lutligen gjorde ända på det ena, drabbade ock det andra. 

10 



74 HOSPITAL. I patent af den 1 5  jul i  1 6 1 9  påbjöd Gustaf II Adolf inrättandet af ett spetälskehus på någon afl ägsen ö, som några komit0erade par dagar därefter fingo i uppdrag att utse någonstädes i Abo skärgård. Till denna ö skulle samtliga spetä lske i Finland öfverföras och specielt ålades vederböra1lde att vaka öfver, att , ,alla de, som med spetälskan äro kränkte i Abo hospital", blefvo flyttade ditöfver. Till plats för d et nya lei:n-osoriet utsågs sedermera Sjählö i N agu socken och den första inflyttningen af de sjuke skedde år 1 623 eller J 624. I bref af den 1 8  december 1622 tillsade konungen ståthållaren Carl Oxenstierna att låta sticka i brand elen gamla leprosoriebyggnaden i Å bo, , ,att i cke någon antingen af de fattige eller eljest utaf staden skal l af san:1,ma sjukdom in-ficierat och b�smittadt varda". Ar 1 624 utgick, såsom ofvan är anmärkt, ordres om. hospitalskyrkans transporterande t ill Sjählö . Såsom af det ofvansagda framgår, afsågo dessa påbud egentligen de med spetälskan besmittades ip.förpassande t ill Sjählö och upphörandet af S:t Jörans hospital i Abo. lVIen med hjonen i leprosoriet följde ock innevånarene i Helgeandshuset. Jag har ingenstädes sett uppgift om, på hvad sätt och på grund af hvilken officiel befallning de senare kommo att dela, de förras öde . Att sa skedde, och det redan trax efter clet byggnaderna på Sjählö blifvit uppförda, framgår emellertid med säkerhet . Den älsta räkenskapen för Sjählö hospital, den af år 1 624, upptager innevånaretalet den 2 september 1 624 till 50 spetälske och 20 helgeandspersoner. Ännu en tid framåt fortforo dock Helgeanclshu ·ets byggnader .att äga be tåncl , ehuru de möjligen lämnades helt och hållet att förfalla. Enligt uppgift af ,Va trörn blef kyrkan nedrifven på befallning · af grefve Per Brah och de. s teg 1 använd s till uppförandet af staden packhus. Demolition ·arbetet beclrefä c lock i cke till grun len, ty ännu år 1 G57 , berättar J ohanne · Rautel iu i 
0 ett latinskt loftal öfver Abo, kvarstocl å 1nycket af ruinerna, att man väl kunde bilda sig en föreställning om templet · forna omfång och skönhet 1 ) .  Och ännu i våra <l.agar är man, så om ny s är närndt, i tillfälle att be ·kåda en clel af kyrkan grundmurar. H 1 -geandshu ·tomtm1 öfvergick till privategenclorn o ·h blan ] innehafYar af den plat · , där kyrkan stod, märkas under enare t ider 1nedlernrnar af c1 gamla Åbosläkterna vVittfooth och Jul jn,  När S:t Jöran och Helgeandshospitalen försvinna, uppdyker 

1 ) I domk. räk. för 1655 nämnes Hel ige andes kyrka vid Aningaislånggatan . 



LEPROSORIET FLYTTAS TILL SJÄHLÖ. 75 ett nytt ho pital. År  1 630 utfärdade regeringen åt  en  krig präst,, herr Thomas lVIathia.>, fullmakt att vara , ,de fattiges föreståndare i Åbo hospita l" ,  mecl kyldighet att öfvervaka hospitalsinkomsternas ordentliga indrifvande och med rätt att uppbära samma lön och underhåll ,  som hans anteces or åtnjutit 1 ) .  I palmsköldska samlingarna i Up 'ala bibliotek förekommer en uppgift,  att Åbo hospital med de · kyrka blef år 1 632 mestadels uppbygdt af stadens borgerskap, hvarvid en rådman och tvänne borgare blefvo utsedda till hospitalsföre. tåndare 2) .  Vid rådstugusammanträde den 6 okt .  1 632 förordnade rätten tvänne borgare ,,till att besöka godt kristet folk mec1 de fattiges hu upprättelses bok om dess byggnings och uppehälle, · hjälp och bistånd" 3 ) .  Det är ovi ·st, huruvida man här har att göra n1ed en tredje från äldre tider, kanhända ända från medeltiden sig förskrifvande barmhertighetsa,nstalt eller med ett fattighus, som efter leprosoriet. · och Helgeanchihu ·ets för vinnande upprättats med enskilda och kommunala medel för att understöda stadens egna fattiga. Vore det förra antagandet riktigt, förefaller det egendomligt, att man från tidigare år icke har någon underrättelse, som bestämdt skulle tyda på tillva,ron af en sådan inrättning. Fagerlund, som väl kan anses ha uttömt alla källor rörancle de älclre ho pi talen i Åbo, har sig därom intet bekant. - En något afvikande förklaring möter man hos Teng ·tröm och Lindman. Enligt den förre var det . ·enare, p[1, 1 670-talet, till Ny -taden förlagda hospitalet en barrnhertigh t sam,talt, som härstammade från for lom tima. De bref han åberopar rörande cl enna anstalt hänföra ·ig emellertid ovädersägligen till Helgeandshu et eller 1 : t  Jörans hospital, om h vilket �istnämc1a, :-;å ·om redan är framhållet, 'J..1engström icke har någon känn dom . Lindman uppgifver, att c1 t hospital , som vi kallat , 1 :t Jöran, · hospital var på en gång ett fattig- och ett ·p täl ·k hu · samt at eft r cl spetäl kes förflyttning till jählö ho ·pi ta let alt fortfarande ägde be tånd som fattighu . ·amt befann �ig I å stora si lan ända till omkr . år 1 675, då det flyttade,' till lilla si lan. Det hospital, som vi möta åren 1 630 och 1 632, vore åluncla int t annat än n fortsättning af lepro ·oriet, men utan spetäl 'ke ·amt lefa-iamma: som vi mot eklets slut möta i Ny · taden . Det torde af det föregående framgå, att man svårligen kan 
1 ) Riksregistraturet 1630 f. 671-672. 
2) N:o XlV. Topografi.ca. Tom. LIX. 
3) Utdrag ur Åbo stads dombok 1626-1632 s. 1 59. 



76 HOSPITAL. erkänna Lindmans tolk11 i 11g för riktig. Vi komma snart att ::::e, hurusom det hospital, som mot slutet af seklet förflyttades t ill Nystaden, före flyttningen värkligen befann sig på stora sidan, men att det alls icke är säkert, att det befann sig där före 1 640-talet. Antagligare vore då, att detta hospital varit en fortsättning af Helgeandshuset, hvars byggnader fingo kvarstå en ticl ,  under det att man bestämdt vet om leprosoriihuset, att det blef uppbrändt och dess kyrka transporterad till jählö. Huru det nu än må förhålla sig, vare s ig att det ifrågavarande hospitalet förskrifvit sig från en äldre period eller icke, säkert är, att det garn,ka snart, bef ans i alt för ringa grad motsvara sitt ändamål. En allmän klagan begynte förspörjas öfver de fattigas nödstälda belägenhet och olägenheterna af tiggeriets tilltagande. :lYian anförde tidt och ofta, hurulede::-; tiggare, så gamla som unga, hemsökte borgarene i deras hem och , ,vräkte sig" på gatorna., de vägfarande till stort men och förargelse. Obehagen af ett sådant förhållande clref naturligtvis stadens myndigheter till uttänka.nde af medel för det ondas afvärjande. Borgarene uppmanades att enhvar efter råd och lägenhet bidraga med en summa, hvarmed de fattige kunde bespisas i deras , ,härbärge" 1 ) .  Då uppmaningar i detta syfte icke kröntes med framgång, föreslog rätten 1 att de fattige blefve roterade som sytningshjon ibland borgerskapet. Detta förslag möttes emellertid af det bestämdaste motstånd och ·ynes icke häller blifvit senare återupptaget. Man bestämde sig då för bibehållandet af den gamla proceduren,  men ock för uppförandet af en ny och rymligare boning för de fattige . Liksom alltid, när det gälcle något märkligare företag, vände man sig till den allhjälpande regeringen med anhållan om nådigt under töd vid det lo:fliga förehafvandet. Redan år 1 636 finner man regeringen afgifva den resolution på staden · inlämnade be"vär, , ,att H. K. 1\1 :t låtit sig nå lig t behaga det hu et, som där uti staden för dem fattige att uppbyggas anordnadt är, till hvilkets forfa,ättand H .  K. :lYI :t sin kongliga benägenhet ock ville lysa låta" .  Som K. M:t emellertid icke visste, ,,h vad slag fattige som staden är-nar därmed att accommodera och e ljest så hospitalet som andra ordningar till bi ·pernes nä -ta sammankom t upp ·kjutna äro", ty ville regeringen framdeles vara betänkt på, , ,genom hvad skälige medel denna stadens intention må kunna fort ·att varda" .  Lika dålig framgång rönte borgerskapet.., 
1 ) Rådst. prot. d .  30/6 l t>40. 



NYTT HOSPITAL. 7 7  anhållan år 1 638 om m del till uppförandet af kyrka, hospital ,  rådhus m. m. Regeringen förklarade, att då den redan tidigare anslagit en summa penn ingar för kyrkan, så kunde den numera i cke bevilja vidare anslag, hvarjämte bnrgarene tillråddes, , , att icke taga flera byggningar i sender före , än att de tillbörligen där med fortkomma kunne och medlen vele förslå" .  Regeringens vägran att lämna den äskade hjälpen och den motvillighet borgerskapet visade vid erläggandet af frivilliga bidrag vållade ständiga uppskof med det påtänkta värkets fullbordande. År 1 638 förfrågade sig byggnadskollegiet hos landshöfclingen, om icke ett omyndige barns- och fattighus af trä skulle uppföras vid lilla bommen framför staden med de medel enskilda borgare erbjudit s ig att lämna och med de besparingar, hvilka möjligen kunde finnas hos de fattiges förmyndare. År 1 643 tillsades borgerskapet att bistå med stockar och dagsvärken vid , ,reparationen och uppsättandet af de fattiges hus". Samma år förmanades enhvar att efter förmåga medvärka +ill de fattiges uppehälle i hospitalet, , , som man af gudeligit betänkande tänkte att uppsätta". Under de följande åren debatterades vid sär kilda råch;tugumöten frågan om ett fattighus och år 1 645 korn. man så långt, att tvänne betydande män, rådmannen Kasper Ekman och handlanden J ochim \Vargentin åtogo ig arbetet · utförande. 11vå år senare, år 1647 , kunde magi8traten ann1äla, att det efterlängtade fattighuset ändtligen stod färdigt och att det numera endast återstod att arn;kaffa medel till de fattige:::; inflyttning och vidare underhåll . Inflyttningen bestämde8 att försiggå efter H enriksmarknaden på . ommaren ·amma år och torde väl ock ägt rum vid den tiden. Om fattighn ·byggna len · belägenh t berättar W xioniu ' (år 1650) , att den befann sig på · tora idan vid ån . I agi ·trat ·prot -kollen bestämma platsen till Peter ' åger · tomt ,  och då d nne åger år 1 646 upptages ::;om , ·katt krifven i Kläi:,tret, ::;ä kan man väl antaga, att ho:::;pitalet låg i :I.etta kvarter. Då, efter n1ig meddelad uppgift, människoben blifvit anträffade vid gräfningar på kommer erådet Rettigs gård vid Nunnegatan, kan jag ick underlåta att påpeka möj ligh ten af, att fattighu:::;et varit beläget på denna plats. Detta antagande, ·om väl öfverensstämmer m d hvad man eljest känner om inrättningens läge, be tyrkes däraf, att fattighuset hade egen kyrka och kyrkogård. När kyrkan kommit till stånd och om den var mer ä!l en anspråkslös träbyggnad, därom kan 



78  HOSPITAL. intet bestämdt uppgifvas. Anmärkas bör, att Rautel ins (år 1 6b9) nämner därom intet, utan omtalar endast tvänne kyrkor, domkyrkan och den raserade Helgeandskyrkan, och att ,Vexionius på tal om fattighuset icke har några ord för kyrkan. Vid de tider, då fattighusfrågan diskuterades, och äfven senare var det också tal om ett lag� barnhus. I det ofvannämda betänkandet af byggnadskollegiet ( 1 638) talas om inrättandet af ett , ,omyndiga barns- och fattighus ' ' .  I kungliga resolutionen af den 8 nov. 1650 heter det, att borgmä 'tare och råd i Åbo anmält sin afsikt att uppföra ett ,, barn- och tukthus" och att regeringen velat för detta ändamål efterlåta åt ::,taden för fyra år framåt alt det danaarf och de högmålssakören, hvilka vid , , stad �rätten" kunde tillfalla konungen. Fyra år senare anhöll staden om amma rättigheter för evärdliga tider, , ,på det de så 1nycket bättre kunde bygga och upprätta ett l arn- oeh tuktehus".  Regeringen åtnöjde sig med att utsträcka förmånen för tio år framåt. Sedan dess var det icke mera fråga om företaget, ·om 'Ynbarligen blef uppgifvet. Däremot finner man, att barn blifvit intagna i fattighuset. Inemot trenne decennier stod fattighm,et på den förra sågerska tomten. Då begynte, af orsaker, som icke finnas angifna, - man vet blott, att vådeld öfvergått byggnaderna år 1 663 1 ) -· öfverläggningar om hospitalets flyttning till en annan plats .  I januari 1 67 1  - förmäla rådstuguprotokollen - presenterade borgmästaren Johan Schäfer en afritning på en ny hospitalskyrka., som borgefäkapet var sinna lt att låta uppföra, samt anhöll om en för Äinclamålet lämplig plat. . ågra månader senare för1 1yac1es framställnig n, hvarutaf framgick, at Schäfer och några, andra åtagit ig kostnaderna för , ,hoRpitalskyrkans tran ·porterande 1 J, lilla sidan ån o · h  bägge · idorna om vägen åt � lo ttet' ' .  Det begärda området b viljade äfv n af rätten. Det n1otsvaras, ·å om tidigare är nämdt, af förra kurhrn,tomten vid Vä 'bra E plana len ( numera forstmä�tar v. Haartman tillhörig). 'l1vå år enare finner man magi traten göra påminnel , r om borger kapet · ·kyldighet att enhvar efter råd och lägenhet kontribuera icke allena, ·t til l kyrkoarbetet , ntau ock till en ny h pital8byggnad vid kyrkan. jälfva fattighu et jämte predikanten, · å samma tomt belägna bostad todo färdiga redan år 1675, då de fattige lämnade sin förra lokal. Kyrkan invegs till sin bestämmel e den 9 oktober 1 677 2) .  Den 
1 ) Rådst. prot. d .  l ö  april 1663. 
2) Puffens Kalender Il s .  30-31 . 



S :T MlKAELSKYRKA1 . 79  tilldelades af  n1enige man namnet Nykyrkan. Dess andra namn S:t Mikaelskyrkan hade väl burit , redan af den äldre hospitals kyrkan på stora sidan , ehurn jag icke funnit någon underrättelse därom. Enligt gammal plägsed förlade inrättningens kyrkogård omkring kyrkan .  På andra sidan om slottsvägen, i södra ändan af nuv . västra, esplanaden, upptogs en åkertäppa, för hospitalsprec.1ikanten och invid åkern uppstäldes senare klockstapeln. �tapeln torde väl tillkommit först under följande ·ekel, då den icke 01nnämnes af Jusleniu · (år 1 700). Dock var man redan under 1 69O-talet betänkt på <1ess uppförande. År 1 693 
f o • l '  o • k S:t Mikaelskyrkan omnä1nne. · örsta gangen , att en nisam 1ng pagic ~ 1 110. ur M. Berg-för anskaffandet af en klocka ti l l  kyrkan. Insam - mans karta. lingen fortfor änun är  1 699. På den nya tomten kvar�tod fattiglnrnet i öfver ett sekel e ller till år 1 782, då fattigvården täldes på en annan fot än förut. Nä1nda år för åldes på offentlig aukt ion samtliga til l  inrättningen hörande byggnad er och löseg ndomen afyttrade något senare. Klockstapeln fick dock kvarstå på sin plats ända in på 1 8-W-talet, t 1å den nedtogs och klockan , "Om använc1ts för brandsignaler, flyttades til l  domkyrkan. Ett icke ringa intre ·se erbjuder frågan , huru fattigvården var anordnad vid denna tid, huru uppsikten öfver den ·amma handhale och huru me 1el insamlades för de fattiges underhåll. Här är <1ock icke plat n att afhandla. dessa frågor, utan böra de upptagas i sammanhang 111 d fram, tällningen om . taden · styr L och förvaltning. Vi lämna därför nn hospitalen för att åt rkomma t i l l dem i en annan af lelning. 



IX. 

Domkyrkan med omgifvande byggnader. 

- , 11.1 1 1 1 1 1  I 1 1 1  " " '  -

!(11'} ! 111 jag, då jag nu går att lämna en beskrifning om 
� ?� I <i.om.kyrkan, skull vara. utrustad med den förmåga 

�
1 

j � I� att ·kryta, hvarmed utländingar ända t ill skyarne t� ''"" · · "' " .... . . -. upphöja  sina täcler, kyrkor, byar och annat, skulle jag lätt kunna öfvertyga hvem som helst därom, att på hela j orden icke finnes något mera utmärkt. :Men c1å det i cke ingår i min plan att påtruga några ovissa uppgifter i stället för hvad som är �ant, vill j ag enda. t mnämna, att jag af äker hand blifvit uuderrättad därom, a t, i h la Sv riges rike, utom i Up ·ala, och förmodligen icke annor täcles häller, finnes någon kyrka törre till ·ina dimensioner, så, väl
0 

till längd o h höj l som bredd : . Det är den vid bo tacl och de s forna m inn n . å vannt fästad borealen Daniel .Jm;l n in  ·, som i . · itt i clet för gåencl ofta cit rade arb te öfver Å bo fä,lt c.1etta entu, · ia ·ti::ika omdöme. Utsagan kan gärna Let, ifi a · och tål nog att m oc.1 ifieras, m n len äger sitt intr s · , em clan c1 n karaktäri.· rar ick all na ,t Ju 1 -nii . krif. ätt ntan jämväl e len al lmänna b nn clran och Yör<1nacl n1an uncl r han ti l. egnade <1 n åldriga kat c1ral 11 . , ' amma, hö6a tanke om kyrkan, om utmärk r Jn._Jeniu , finn r man uttrykt ho:; trenne författare från 1 600-tal t, hvilkas b kant kap lä aren r dan gjort, Mikael W exioniu. -Gyld nstolpe, J ohanne Raut l in o h Samuel Ju._ tand r. D t är att b kla.ga , att cl . ·  ·a akac.1 mi ka loftalare icke närmar motiYerat sina uttalanc1en, utan lämnat åt ftervärld n entu. · iastiska deklamati ner, där n kik1ring efter naturen varit för clem så lti.tt och för nare ticl rs for. kar så yt erst välkommen . RättYisan förbjuder os dock att härför förebrå <l em, ty Rautelius och J ustander vände ig i ina orationer knapt till andra än sina samtida acaclemici, Wexionii arbete är ytterst sam-



B<'.U:WRA FÖR DOMKYRKAN. 8 1  

manträng lt och Juslenius har i alla fall meddelat åtskilliga upp
gifter, hvilka med tacksamhet böra mottagas och bevaras. 

Bland följanc1e  tiders forskare har elen produktive historia
rum och philosophiae practicae professorn Johan Bilmar k i par aka
demiska dissertationer belyst såväl domkyrkans historia som dess 
topografi. 1 ) .  I senaste tider har en utförlig beskrifning af ,,Abo 
domkyrka och dess fornminnen" utgifvits af den flitige samlaren 
Adolf Lindman . Af den trykta literaturen är det i främsta rum
met dessa arbeten, om tjänat till ledning vid utarbetandet af den 
framställning om domkyrkan nnder sjuttonde seklet, som här med
delas läsaren. Viktiga bidrag till än1nets belysande ha därjämte 
hämtats ur särskilda otrykta källsamlingar, främst domkyrkans 
räkenskaper 2) och graflängcler samt kyrkorådets protokoll. En 
konstarkeologisk undersökning af k3 rkan har icke kunnat företa
gas och har icke häller varit af nöden för ifrågavarande sekel . 

* * * 

I älsta tider skall kyrkans basis ägt formen af en rektan
gel .  Den östra gafveln stod då ungefär vid nuv. korsgången . 
Den ne.clrefs i slutet af 1 300-talet och kyrkans murar fortsatte in
till det nuv. högkoret.. Un ler följande sekel tillkomma Helgale
kamens kor, sakristiorna och höghvalfvet. De sist utförda till
byggnaderna äro högkoret, kankasska grafkoret och pruthuset. 
Det för tnämda uppbygdes på bekostnad af den rike köpmannen 
Jakob ,V olle under konung Gustaf II A lolfs reg ring tid och för
seddes med ett litet torn 3) .  Kanka ska grafkoret uppfördes af pre-
id nten Jön Kurck och fältmarskalken Gustaf Evert son Horn 

til l Kanka på 1 650-talet. Spruthuset fan ännu icke på 1 600-ta
l t ;  det til lkom för -t år 1 7 73. 

1 ) De templo cathedral i  aboen. i (respondenter G. to l pe och E. J. Lagus) ; 
De sacel l i  sepulcral ibus in  templo cathedra l i  aboensi obviis (respondens A .  
Lauroou ). 

2) tclrag ur de sa t .  o. m .  år 1G34 rneduelade af R. Hausen i Bidrag I .  
3) Det är svårt att noggrant bestämma tid n för det nnv. högkoret.s upp

byggande, då domk.  räkenskaperna för denna tid tfl. la  om tvänne ,,nya kor", 
det af Wol le uppforua och ett äldre kor, som sedan gammalt nämdes • yko
ret.  I Bidrag I s .  1- 2 ingår en gla mästarerälming af år 1 6 1 5, däri bl .  a .  
upptaga G fönster i " yy choren", som hiir tydligen är detsamma som nuv. 
högk o ret.. Högaltaret fiytta<les hit  först år 1 649. Därfö rinnan användes det 
som graf kor I domk . räk.  lö27 talas om ,,nychor tm net" och i rä.dst. prot. 
1 635 om spetsen pä det nya koret . 

1 1  



82 DOMKYRKAN MED OMG IFVA DE BYGGNADER. Den älsta plantech.-ning af kyrkan man har är den, som förekommer på kartan i ,,Bidrag" I och IL Den företer i det närmaste amma utseende som den äfvenlede · i Bidra6 I ingående och ur D.  Gadolins karta af 1 754-56 tagna , Plan af Åbo domkyrkas ringmur 1 754" och skiljer sig endast obetydligt från kyrkans nuvarande plan. Dimensionerna på kyrkan ha beräknats lika af Juslenius (år 1 700) och Lindman (år 1 869) : läng len 300 fot, bredden 1 27 och höjden 150 fot. Äfven tornets höjd  uppgifve · af dem tämligen lika ; af den förre till 300 fot, af den senare till 3081 /2 fot. Voro sålunda de yttre konturerna af domkyrkan för 200 år sedan i det väsentligaste desamma som i våra dagar, så förefunnos dock många detaljolikheter, skiljaktigheter i de ärskilda par
-
• I 

I I 

tierna af byggnaden. Den enda plansch, som belys�.r detta förhållande, är den som här meddelas. Den är tagen nr Magnus Bergmans tidigare citerade karta af år 1 7 10. Väl är det möjligt, att denna afbildning lider af en och anna.n oegentlighet, då ju tadsplanen varit hufvndsaken och kyrkan afri tatc:: som illu tration till kartan, men elen äger sitt Rtora intresse, då den, åvidt jag har mig be-kant, öfverträffar i ålder alla öfriga t ill 
Åbo domkyrka Ar mo. våra dagar bevarade teckningar af samma slag. Efter hvad samtida handlingar utvi .  a, var kyrkan · tal belagdt rne l . pån. Tornet var betäkt rne l koppar ; des ytt r ta spets förgyld. Ett mindre torn rest sig ofvan högkoret 1 ) .  Det utseende planschen för ter haJe domkyrkan iuk länge ägt. S nast år 1 �1 d n 29 maj had 1 1  n härja  åväl själfva kyrkan som tornet, då, enligt berätt L i kyrkorådet protokoll, ,,kyrkan med klockor, orgor och alt 1et trävärk var innan och utan brann till aska, undantagand akristian med kyrkone lund, ·ilfver och kläder. Och det om är a t ob.,erY ra, att mic1t i Plc1s lågan in i kyrkan blef al. tålhandsk s graf behållen , . om o k finska biblierne, där l ikväl lden fastnade i fanändan och af ig själf slocknade, som ock där biblerne voro brann jälfva dör-

1) I domk. räkn . 1696-97 talas om tornspetsfl.aggans och knappens för
gyl lande äfvensom om de små. torntaken vid den stora kupolen upp i tornet.  



DoiIKYRKAN HÄRJAS AF ELD. 83 ren och ett stycke af brädren, som de lågo uppå, jämte en hop gam la biskopskåpor, me. · ·hakar och mantlar, hvilka hängde rätt ut vid hyllan". Eldens hemska värk, om sträkte sig öf ver största delen af staden, manade kyrkan · föreståndare att, som så ofta förut, vädja till den en kilda offervilligheten och att genom ett allmänt upprop om snar hjälp .-öka återupprätta den grusade helgedomen . fed regeringens bifall ·attes en allmän insamling i gång ; emissarier, försedda med s. k.  ,,stamböcker i' för frivilliga bidrags antecknande, sändes åt olika håll för att i kyrkor och hem mottaga hvad foster- och broderlanden hade att offra på domkyrkans a l tare. Konungens öppna tillstånd ·bref för insamlingens anställande, daterad t den 16 juni 1 68 1 ,  hade följ ande lydelse 1) :  
\V ij Carl etc. Giörom witterligit, at emedan Åbo stadh ähr på 

::; idstledne helge trefaldigheetz ::;öudagh igenom en olyckeligh och beklage
l igh händelse utha f een bäf ftig wådh eeldh till största deelen i aska lagdh 
och der iblandh det kåstelige Herrans huus och tempel domkyrckian der
sammastädes medh dess torn, tack och all inwertes zirat och prydnat alde
les förderfwaclh, h wilken skada och förlust icke rn edh een ringa hielp och 
medel lährer stå t i l l  at reparera och ersättia, och oss uthj wårt konungz
lige ernbete i ngeu tinglt högre åligger ähn på alt giörligit sätt at främia 
ocl 1  befordra alt det ,  som kan lända t i l l  Gudz nampns ähra och wåre u n
dersåtares sällheett och �ahl igheet ; ty w ill iom wij låta oss först och främst 
angelägit wara at sättia Gudz l rnus och kyrckian uthj sin bygnadh igen. 
Och hafwom alt derför uppå wåre trogne under åtare · b iskoppens och con
::; istorij unclerdänigc an. öckiancl e  j ern pte annor h ielp och undsättningh , som 
när warande wåre oeh knappe tijder tåhla och t il låta kunne, förundt och 
bewill iat, at amma aibricinde domkyrckias föreståndare rnåge igenom d ras 
u tl t  ·k ickade ell er fu llmä ·htige icke al lenast på seedwanligit ·ätt wiclh s l ijcka 
o lyckel ige t i l l fä l len få besöckia alle kyrckior och församblingar i heela wårt 
ko11un°·a rij cke om ecn collect, uthan oeh der uthom och särskilt alle an
dre tåmlzper 011er 'i i dhc förnäm 'ie · täder ::iorn på landet ti l l ij ta om h iel p 
och un<l ätningh t i l l  kyrkan rcpc.tratiou ocl1 upbyggelsse igen ; fftersom 
wij och her  m dh oeh i krall't af detta wårt öpne bref gifwe der ti l l  wårt 
nådige låf och t i l lståndh ; dragandes ti l l  alle i gernelm så och h war och 
c u i ·ynn rheet, �om u thj wårt rijke boo och wi tas, uthaf h wadh condi
tion och wärde dhc häl. t wara kunne, den gode och nådige t i l l försieht ,  at 
dhe a f  ett ·hr isteligit medlijdande till een ·ådan stoor olycka · och skadas 
ehrsätt iel::! e up läte sine m ilda händer oeh hvar e ffter s itt rådh och förmö
genhe t <ler til l rundeligen contribuera, fönväntandes derföre w isserl igen 
löhn och wäh lsignel ·c af G udh den aldra hög..:te sampt uthaf oss een nå
d igh ihuo-kommel e och äbrkändzlo . 

Den allmänna maningen om hjälp klingade icke ohörd. Från 
1 ) Svenska riksregistraturet H i8 I ,  pars III f. G72 .  



4 DOMKYRKAN MED OMGIFVANDE BYGGNADER. när och fjärran . trömmade gå fvor i form af penningar, ·pannmål, byggnadsmaterial, nödvändighetsartiklar och prydnader i kyrkan . Icke minst deltogo Åbo stads egna borgare, trots den skada de själfva l idit, i offergärderna. Specielt omnämna bland dem köpmännen J ochim Wittfooth, Nils Kock och Petter 'l1horwöst. Medan insamlingen pågick drefs byggnadsarbetet framåt. Timmermän, murare, smeder, målare och beläthuggare befunno sig i den :flitigaste värksamhet. Ur kyrkorådets protokoll och domkyrkans räkenskaper, hvilka vitna om det trägna arbetet, må följande notiser anföras . I oktober 1 68 1  beslöts att täcka kyrkan delvis med koppar delvis med j ärnplåt. I början på följande året fann man sig i följd af bristande tillgångar föranlåten att ,,i Herrans namn låta betäcka kyrkan med takspån af de bästa slag och på Sveriges maner runda i ändan". Ett undantag gjorde · dock för tornet. I mars 1 682 föredrogs inför kyrkorådet ett af mä ter Jurgen Didrik Wägner uppgjordt förslag till tornets reparation. Ritningen vann allmänt erkännande och tornet förklarades vara mycket irligt och ändamålsenligt uttänkt, då det saknade ,,murga:flar", hvilka funnm; förut och inneburo vid stormväder en , tändig fara för tornets bestånd. Som ,,tornet uppbyggdes till den ändan af våra förfäder, att klockorna skulle hållas där", beslöts att nu uppföra det så starkt, att det värkligen kunde använda för detta ändamål . Olika meningar yppade sig därom, huruvida högkoret skulle få ett torn eller ställa8 ,,under ett tak med öfriga kyrkans tak". Efter hvad plan chen sid. 83 utvisar, segrade den förra å · ikten . - År 1683 hände en -tor olycka vid tornbyggnadsarbetet, då arkitekten Wägner jämte en timmerman ljöto 1öden och några arbetare i l la argades. År 1 685 skall tornet varit färdigt och , ·ex år ·enare h ter let om hela kyrkan, att fon var ,,til l  väggar fön ter, tak, torn, klockor, predikstol och funt mycket härligare än tillförene." 1 68 1  år · ·tora brand var icke den för,-ta olycka un l r detta ekel, som drabbade kyrkan. År 1601 hade len tått i lågor. - Vid biskop Isak Rothovii ankom ,t till in tift kyrka befans denna vara så förfallen, ,,att j blott a l l  inre prydnad, å om org 1 och musikinstrumenter, altare-, kor- och väggornamenter saknade , utan ä.fven taket icke ens skyddade för r gn". Några år nare kunde Rothovius dock inrapportera, att reparationsarbetena fortskridit så långt, ,,att kyrkan denna sommar [ 1630] kan förses med tak af tegel från Holland ; pelarena och väggarna, om förut voro 



DOlllKYRKAN HÅRJAS AF ELD, 85 öfverdragna med mögel, hafva vi låtit putsa och hvitlimma ; des -utom hafva nya bänkar blifvit gjorda". Domkyrkoräkenskaperna vitna om stora rekvisitioner från hemlandet och utlandet. År 1 627 -29 levererades af Johan Knutsson och Anders Merthen öfver 50,000 pannor holländsk taktegel. År 1 629 ackorderades med en mäster Hans Timberman, ,,att han skall förfärdiga tornet med alt trävärk, göra där en spet på tio famnar hög och den 1ned bräden bedraga, så ock det öfversta taket, hvad trävärket vidkommer, förfärdiga". Följande år införskrefs till tornets betäckande 63 rullor ,,plåt bly". Åt från Sverige och utlandet inkallade mästare uppdrogs murareoch dekoration arbeten. Äfven nu vädjade biskopen till den enskilda frikostigheten. I en af kapitlet utsänd stambok antecknades 1 ,7 76 daler -- andra frivilliga bidrag och den officielt påbjudna kyrkobyggnadshjälpen att förtiga. År  1656 den 13  maj hårjade elden åter i kyrkan. Taket, som nu var belagdt med kopparplåt, och kyrkans östra torn blefvo härvid förstörda. Fleråriga reparationsarbeten pågingo åter, innan spåren af e ldens framfart voro utplånade. Efter hvad kyrkans utgifskonto utvisar, täktes såväl ,,ö friga långtaket" som ,,nedre taket" med 8pån . På sina ställen synes dock kopparplåt blifv it åter insatt 1 ) . * * * Hurudan den syn var, som mötte kyrkogångaren, då han genom någon af kyrkan fyra eller fem ingångar 2) trädde in un-
1 ) Så uämnes i kyrkorad prot. 1 680 om ,,koppal'tornet" och ,,koppartaket 

ö fver kapitlet". 
2) Stora ingången b fann ig såsom i våra dagar på kyrkans vä tra sida. 

Så var åtmin tone fallet under 1600-talets enare årtionden, då en med luckor 
och fönster för edd far tnga til l  stora dörren omnämnes. Att så varit förhål 
landet äfven under ä ldre tider, därför talar clet vid kyrkobyggnader konsekvent 
följda bruket att ha högaltaret i kyrkaus östra ända och hufvuddörren midt 
emot. På södra sidan funnos tvänne dörrar, den ena där som nuv. södra in
gången, den andra - som numera ä1· ti l lmurad - väster om wall enstiernska 
grafkoret. De finnas bägge utsatta på kartan i Bidrag II. Den förra kal l ades gemen
ligen stora södra <.lörren, den senare kyrkodörren til l  akademien eller nya dörren. 
På norra sidan fans l ikaledes tvänne ingångar : prästdörren mellan högkoret och 
kankasska grafkoret, afsedd för pri:i, terna, samt norra dörren på samma ställe 
som nuv. norra ingången. För dessa dörrar - st.ora dörren, södra dörren, nya 
dörren, prästdörren och norra dörren - upptaga räkenskaperna under sek lets 
sista årtionden särski lda väktare, en för hvarje dörr. - Til l sakristian fans sä
k erligen ingen yttre ingång. - Invid norra dörren var uppgången ti l l  tornet . 
Om denna heter det i kyrkorådsprotokollen för år 1 688 ,,att en dörr ti l l  tor-



86 DOMKYRKAN MED OMGIFVANDE BYGGNADER. c1er helgedomens höga hvalf, låter sig lättare tänka än beskrifva. Ett antal af kyrkans fornminnen finnas väl i behåll ännu och några ,,gamble monumenter" äro aftecknac1e af Elias Brenner åren 1 67 1  och 1 672, men af något särskilc1t parti af kyrkan - att icke tala om hela kyrkans inre - äger man hvarken någon teckning eller beskrifning. Af den ståt, som under medeltiden blifvit utvecklad, hade väl en stor del försvunnit, sedan Gustaf W asas reduktion upphäft de materiela förutsättningarna för den glans och prakt, hvarmed det katolska prä ·ter ·kapet äl ·kat omgifva Gud, ord förkunnande och förhöja gudstjänstens intryck på det religiösa sinnet. Men ännu fans mycket kvar, , 0111 fängslade främlingens . uppmärksamhet och tilltalade Åboborgarenes lokalpatriotism 1) .  -Vi skola söka att ur våra källor - torra räkenskaper och protokoll - plocka ut, hvad om för nu lefvande Åboboar kan belysa deras tempels inre utseende under n et, sekel; c l å  IsEi,k R.othovins, Johannes Terserus och Johannes Gezelim, ur predikstolen tolkade lifsens ord och manade till sinnets och lefvernets förbättring. 1\1:å läsaren sedan själf i sin fantaBi binda samman till en bil d de spridda drag, som här kunnat lämnas . I nuvarande högkoret, byg lt så om nämde · under seklets första årtionden, stod altaret sedan år 1 649. Därförinnan hade det haft sin plats mera mot midten af kyrkan mellan de runda pelarena. Flyttningen beskrifves af dåvarande studeranden, sedermera kyrkoherden i Bolstad i Wärrnland Petru. J'Yiagni Gyllenius på följande sätt 2) :  , ,Uti majo på detta året [_ 1 649j såsom ock junio bygde de mycket uti Åbo domkyrka och förbättrade henne, ty de nederrefvo det gamla koret och altaret och flytte sedan altaret fram uti det nybygcla koret, 80m J acob vVoel ["\Voll e] lät förbättra år 1 627, och 
net skall upphnggas och muras utom kyrkan i hörnet på norr s idan viu 
Munckens graf [i nnv. ki ikska grafkoret) och den dörren, som är innom kyr
kan muras igen, på det man icke måtte befara sig för tjufvar och omilda 
menniskor, som lätteligen kunde insmyga sig i kyrkan, då klockställa-ren el
ler ringa1·en igenom kyrkan hade sin gång upp i tornet, som ock til l förene 
här i kyrkan skedt ä.r". - Viuare talas icke så sällan om brucldönen, brudars 
l i l l dön, gamla bruddörren, brudtornsdörren . Hvi lken dörr som härmed åsyfta
des måste lämnas oafgjordt. Engång ( 1678) nämnes l edstänger för bruddör
ren ; en annan gång ( 1667) talae o m  reparation af kyrkomuren på södra sidan 
öster om bruddörren och alt inti l l  västra gafveln .  

1) Quod interius, jam ite exornaLum splendet, ut simile pauci in loci s 
reperies ! utropar professorn Mikael Wexionius. 

1 ) R. Hausen, Diarium Gyllenianum I :  143-144. 
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lär sattes altaret främst in till väggen, men det gamla af mun
karne uppbygda och mycket påkostade snickarevärket med de åt
skilliga beläten sattes fram i det nya koret kring om väggarna. 
- - - - -- Frarn. vid korets begynnelse upphängdes högt uppi\ 
väggen under taket det , tora och ganska väl arbetade Kristi kru
c ifix och mycket annat stäldes i ett godt lag" .  

På högkorets smyckande  hade man nedlagt mycken möda. 
På väggarna hängde vapensköldar efter i koret begrafne fram
stående män.  Vid altaret hängde före 1 68 1  års brand en tafla, 
, ,som ibland annat representerade S. Erik, huru han af skatteler ( ! )  
ifrån Danmark vardt i Upsala c lräpen, såsom ock S .  Henrik, trå
dandes under fötterne sin mördare Lalli" 1 ) .  Sedan denna alta.r
tafla blifvit förstörd, beslöt kyrkorådet att , , låta utstoffera S.  Hen
riks beläte och den på altaret imedlertid uppsätta", emedan , ,det 
annars ser något platt ut" 2 ) .  Belätet ersattes år 1 699 med en 
dyrbar altarta:fla, en skänk af J ochim ,Vittfooths arfvingar. En
ligt L indmans beskrifning förestälde den nattvarden, Kristi kors
fästelse och uppståndelse.  ,, Taflan omslöts af en dekoration, som 
bestod af tvenne pelare, ofvantill förenade med en halfc irkelfor
n1. ig list, hvarpå låg ett förgyldt lam med segerfana. Vid pe1a
renes baser "'todo bilderna af Petrns och Mattheus samt något 
högre Wittfooths och hans fru Chri stina Bugenhagens porträtter. 
Målningarne blefvo år 1 8 19  dels renoverade dels med fernissa öf
öfverdragne och förgy1 1ningen å ornamenterne och pelarene ren
gjord" .  

Vid högtidliga til lfällen var altarbordet belastadt med si lf
verkäril, på hvilka kyrkan synes haf\; godt förråd .  :M:å]ade lju, i 
silfverstakar och kandelabrar brunno l å tora helgdagar. I taket 
hängde en ljuskrona.  Ett järngaller s ki lde högkoret från den öfriga 
kyrkan . 

Där altaret förut , tått, , ,vic1 den pelaren, om f· rr var gamla 
korets b gynn 1 ·e i tvärgången till saker. t iet" ,  placerades på som-
1naren år 1 649 den nya, predikstolen e l 1er , ,kanzeln ' ' .  Gy 1-
lenins, 0111. berättar detta, har vidar ant ckna i s in lagbok för 
e len 1 1  november 1 650 : , , Begynte c1 till att uppsätta uti Åbo 
kyrka den nya predikstolen vid nästa pelaren fram fö1 '  den, som 

1 ) Pa1mskö1ds)rn saml .  i U psR l a  bib l . ,  t opogrn.phica tom LIX.  
2) E.  Nervander omta1ar i sitt arbete om , ,Den J,yrk l iga konsten i Fin land 

under medeltiden'' (2:dra h ft s. 13) ett St. Henriks belätes ,1utsnidande" i Åbo 
af mäster Johan Snickare är 1G82. 



88 DOMKYRKAN MED OMGIFVANDE BYGGNADER. 

den gamla stod 1;id 1 ) .  Samma predikestol hafver högborne h rre, 
herr Heurik Fleming låtit göra uti Stockholm och skänkt till 
domkyrkan . Denna stol är mycket kon trikt gjorder. En st.or 
karl (Kri toforus ) tår ock håller honom på itt hufvucl och öfverst 
på hufven [d. v. . på himmeln öfver predikstolen] sitter en stor 
pelikan med sina ungar, som uppslukar hans blod, hvilket han af 
sitt bröst uthackar. Äro ock på samma stol många andra beläten 
kon trikt utskurne med englar, evangelister och apostlar, med fint 
guld utstofferade och med åt killiga färgor målade" 2 ). 

Det är uppenbart, att de sa Gyllenii dagboksanteckningar, 
ehuru förskrifvande sig från olika år, afse samma predikstol. Denna 
predikstol uppgifves ännu finna j behåll, om ock i en helt annan 
yttre skepnad än f ordomtima och på en annan ort - Sjundeå 
kyrka 3) .  Af hvad orsak predikstolen af yttrades, är icke bekant ; 
måhända var den för trång och l iten, är flyttningeri skeode 
finnes icke heller angif vet. 

Vid 1 68 1  års vådeld brann kyrkan , ,med klockor, orgor och 
alt det trävirke var innan och utan till aska' ' .  Bland det, som 
räddades, uppräknas icke predikstolen. Var det då den af Fle
ming känkta kanzeln eller någon annan, som blef lågorna rof? 
- '11vänne månader efter branden ta.lade j kyrkorådet om, att 
, ,den predikstolen, som nu förlorat ( ! )  var uppi:;att i kyrkan, sades vara 

1 ) I domk. räkensk. föt· 1622 omtalas en ny prediksto l s  uppsättande. Bi
drag I s. 97. 

2) Den helige Kristoforus är en i medeltida legender ofta nämd person. 
Ho.n u pptogs både bland den romersk-katolska, och uen grekiska kyrkans hel
gon. Enligt den forngermanska mytologien gick han , l edd af begäret att tjäna 
den starkaste, först i tjänst hos en mäktig furste, sedan hos djäfvulen. Slutl i 
gen egr.ade han sitt l if åt Kristus. Hans namn (-= Kristusbäraren) har u pp
kommit däraf, at t lrnn b lef satt att föra pilgrimer öfver en stöm: S!•ID saknade 
brygga, och dm:v id  en gång bar Kristusbarnet. Den ky rk l iga konst n fram
stälde honom vanligen bärande Kristus på ina skuldror och hål lande en grön
skande staf i handen. Bilder af honom placerades synnerligen i kyrkornas 
förstugor. - Enligt uppgift, som meddelats mig af docenten El iel Aspelin , är 
det icke alldeles sällsynt att i äldre fi nska kyrkor påträffa predik stolar, som 
uppbäras af Kristoforus. Vanligen äro bilderna af helgonet mycket groft. ut-
·nidade . Fo lket., som icke  känner t i l l  Kristoforus, an er mångenst.ädes b i l 
den förestäl la Simson. - Pel ikanen användes ofta på den öfver predi ksto l en 
hängande himmeln och betraktades inom den kyrkliga konsten såsom en symbol 
af Kristus och kyrkan .  Liksom Kristus utgjutit sitt b lod för världen, så trod
des pelikanen ock nära sina ungar med � itt eget hjärteblod . Den karmosin
röda fläcken på pelikanens bröst. l edde naturforskarene till dettR antagande. 

3) Hausen, Antiqvarisk forskningsresa i Vestra Nyland s. 9-1 0. Lind
man, Åbo domkyrka s. 14. 
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för trång 1)",  hvarför biskopen föreslog, att den predik8tol, som 
fans i St. Mariae kyrkofarstuga skulle tagas till låns. På hösten 
samma år fick man veta, att bruksförvaltaren Petter Thorvöst är
nade förära till kyrkan en ny präktig stol .  Kyrkorådet uppgjorde 
då på Thorwösts vägnar det ackord med beläthuggaren eller sta
tuarien monsieur Johan Ulrik Beurle, att denne skul le till följande  
höst förfärdiga en predikstol af  ek, päronträ och lind med mål
ning och förgyllning på bästa sättet för en summa af 6,500 daler 
k. m. Som arbetet till en början skulle utföras i Stockholm, be
slöt kyrkorådet vända sig till  riks kattmästaren Sten Bjelke, som 
tyckes haft namn om sig att vara en kännare af den kyrkliga 
konsten, med begäran, att han måtte jämte några experter från 
Stockholm uttala sin mening om den modell till predikstol, som 
B urle skulle förfärdiga. , ,Och hvad hans omdöme då var, ve ]e  
de gärna vara tillfreds". • 

Kanzeln väntades således blifva färdig till hösten 1682. Det 
drog emellertid ut till år 1 688, innan arbetet var slutfördt. I april 
detta år påmindes näml. beläthuggaren om att ännu förgylla sto
len, för att den kunde anses vara färdig och Thorwöst känna sig 
belåten med sin gåfva. Denna predikstol fans kvar ännu vid 1 827 
års brand. Den skall ha hvilat på en pelare, vid hvilken stodo 
tvänne människofigurer, och varit prydd med de tolf apostlarnes 
bilder. , ,Öfverst på kupolen tronade Frälsaren, omgifven af eng
lar, med en orm vid sina fötter. Vid l i  ten var fästad en tafla, 
på hvilken fans årtalet ] 688 2) och donatorns, bruk l atronen Thor
wöstes namn. Den var i sin svarta drägt med de hvita bilderna 
och cl korationerna både vördnadsbjudande och smakfull". Så be
rättar Lindman efter gamle män minne. 

I sammanhang med högaltaret och predikstolen må nämnas 
kyrkans orgelvärk. Sådant torde funnits redan under me<leltiden och 
år ] 57 6 förmäl s cl t, att staden borgare anhöllo ho. konung n om 
hjälp till ett nytt orgelvärk uppbyggande. r 1 629 omnämna 

1) Var denna må.bända tagen frän sakristian el ler från den s. k. , , l i l l a  
kyrkan" ? Se B idrag I s .  86  o .  följ. 

2) Lindman har 1 668, men detta är tydligen ett tryckfel i st. f. 1 688, så
som af det ofvanstäende framgår. Köpesumman uppgifver Juslenius till 1 ,000 
daler (ant.agl . silfvermynt, sålunda = 3,000 d. k .  m:t) . Angående predikstolens 
placering må nämnas, att vid rådstugusammanträde den 20 okt.. 1684 konfere
rade landshöfdingen med borgerskapet om predikstolens p lats och enade sig 
a l la  närvarande om att den skulle flyttas ti l l  dess förra rum, emedan den fin
ska församlingen var sä talrik ,  att isynnerhet på högtidsdagar hela kyrkan var 
alldeles full .  

12 
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domkyrkoräkenskaperna ett positiv eller mindre orgelvärk. Råd
stufvurättens protokoll för år 1 644 gifva vid handen, att man 
något tidigare öfverenskommit med orgelbyggaren Anders Bruse 
01n en ny orgels inköpande, men att arbetet bedrefs mycket lång
samt. År 1 65 1  fattade magistraten och borgerskapet, med anled
ning af en mellan orgelbyggaren Anders Bruse och organisten 
Michel N achtigall  förelupen tvist, det beslut, att orgelvärket, i en
lighet med ingånget kontrakt, skulle af Bruse levereras till kyr
kan i fullfärdigt skick under sommaren följande år, bvarefter 
Bruse vore skyldig att på egen bekostnad , ,hålla värket vid makt" 
och med eget material utföra nödiga reparationer. Härför lofva
des honom en årlig lön af 200 dalE,r k. m. ,  rätt att oantastad ut
öfva snickareyrke i staden samt att hålla skänkeri både med finskt 
och svenskt öl äfvensom med alt slags brännvin. Ville han, så 
tilläts honom clesRutmn att, jurätt.a ett , ,gårkiökerij " i staden. -
Åt organisten Nachtigall lofvades en årlig lön på 500 daler k .  m .  
samt fri  våning. 

Ar 1 666 omtalas tvänne orgelvärk, det stora och det lilla, samt 
ett ofärdigt instrument, som kallas ndulcian".  Af orgorna befann 
sig åtminstone det större i kyrkans västra ända, någonstädes i när
heten af nuv. orgelläktaren 1 ) .  Ur det kontrakt, som år 1 680 upp
gjordes med organisten , ärlige och konstfarne monsieur Kristian 
Kellner från Leipzig, framgår, att det större orgelvärket använ
des hvar sön- och högtid dag, det mindre hvar aposteldag och 
tredje  dagen i hvar högti :1.2) .  Bägge dessa instrument för tördes vid 
branden den 29 maj 1 68 1 .  Länge b höfde församlingen dock icke 
umbära musikens medvärkan Yid gudstjänsten. Redan i oktob r 

1 ) Domkyrkoräk. för 1655 och 1 665 omnämna köpmännen Jo t Schu l tz'  och 
Jocbim Wargentins murade grafvar som belägna , under orgorna". Gra:fläng
den för lb8 upptager bägge grafvarna , ,under tornhvalfvet" . Enl . <lomk. räk. 
1697-98 Hig wargentinska grafven vid dörren till domkapitlets essionsrum, 
som åt r befann sig i tornets södra ic1ovåning. I kyrkorådsprotokollen för år 
1 6  0 heter det, att man var betänkt  på att uppsätta en af kyrkans större kloc
kor i tornet, men afstod från denna föresats af fruktan för att därigenom 
kada orgelvärket. - En notis i kyrkorådsprot. d. 28 okt. 1 68 1  låter oss sluta 

till , att det mindre orgelvä::;:ket. möj ligen en t id varit ofvanom gezelianska graf
koret. Det heter däri, att kyrkorådet beslöt  uppsätta de efter branden erhållna 
orgorna där det mindre orgelvärket förr varit, sålunda på nyss närnda plats. 

2) Kontraktet trykt i Tengströms Handlingar t. uppl . af Finl. kyrkoh. 
och Puffens kalender för 1869. På bägge ställ ena uppgifves oriktigtvis,  att 
kontraktet gälde de af friherre Arvid Horn och köpmannen Kock år 1681 
förärade orgorna. 
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samma år  anmäldes i kyrkorådet, att öfver -ten friherre Arvid 
I-Iorn och Åbo-köpmannen Nils Kock förärat till kyrkan tvänne 
orgor eller ositiv. Dessa positiv, ·om voro af olika storlek och 
skola ägt tillsammans tolf stämmor, placerades i närheten af 
altaret och predikstolen, ofvanom dåvarande wittenbergska, se
dermera gezeliusska grafkoret öster om sakristian. De användes 
till år 1 727 ,  då domkyrkan genom kommi sarien I-Ians Wittfooths 
frikostighet försecl les med ett nytt och tidsenligt orgelvärk, som 
uppstäldes på skild läktare i kyrkans västra ända. Obegagnade 
och illa vårdade kvarstoclo de edan som vanprydande fornminnen 
på sin gamla plats intill slutet af 1 700-talet, då de ännn återstå
ende bräckliga kvarlefvorna af desamma försåldes på offentlig 
auktion. 

Vid orgorna, har Gyllenius antecknat, uppsattes år 1 650 en 
ny dopfunt, som köpmännen J ost Schultz och J ochim vVargen
tin låtit förfärdiga i Tyskland och skänkt til l kyrkan 1). Den 
skall ha varit 1nycket stor och prydd med ,,utskurna beläten, ko
steligen målade" .  Öfver funten hängde , ,hufvan" fästad vid en 
kedja  i taket. Liksom å många andra af kyrkans dyrbarheter 
förstördes denna dopfunt vid branden 1 68 1 .  Den ersattes något 
år senare af en ännu dyrbarare funt, en gåfva af elen rike köp
mannen Bertil Festing. Juslenius försäkrar efter konstkännares 
vitnesbörd, att i hela Europa icke fans mera än en dopfunt, som 
kunnat täfla med denna : den som samtidigt inköptes af påfven 
Innocentius X II. Enligt en af Lindman gifven beskrifning ägde den 
bägarform, bestod af svart polerad marmor och var sirad med bi
bliska emblem af alaba ter. Den var placerad under nuv. orgel
läktaren, icke långt från kiikska grafkoret, under en himmel och 
omgafs af ett skrank. U ncler stora ofred n fördes denna värde
fulla kyrkoprydnad till v rig , lär l n s dan cl s ko1nmit på 
okända vägar. Rummet, där funten stod, kallas stundom funtkor t. 

Bänkarna voro å om i våra dagar delade genom tora gån
g n i tv änne sidor, kvinnfolks i dan mot norr och mannf olkssidan 
mot söder. De voro för edda med lä ta dörrar och numrerade. 
D n stränga te rangorclning iakttog. vid bänkarnas utdelande, så 
cl n plats en per on innehade i kyrkan b lef ett yttre bevi på det 
anseende samhället till erkände honom. Bekant är, hurusom denna 

1) Tidigare omnämnes (j domk. räkensk.) en dopfunt, som år 1 61 1-1 61 2 
, ,b lef fördt in mooth Sägher choren'' (Bidr. t. Åbo hist. I :  74). Detta kor, där 
kyrkans urvärk var placeradt, befann sig någonstädes i kyrkans västra ända, 
måhända i tornbyggnadens norra sidovåning. 
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rangordning inne i Guds hus, där, om någonstädes, skilnadfm mel
lan öfver- och underklass bort suspenderas, framkallade störande 
uppträden midt under gudstjänsten, huru ordväxlingar och stun
dom handgemäng tillkännagåfvo till den församlade menighetens 
förargelse eller munterhet, att ett brott mot rangrullan var beg;1,nget. 

Högst uppe  i kyrkan närmast högkoret befunno sig de kung
liga bänkarna,  konungens och drottningens stolar. År 1 689 näm
nes ett ackord med beläthuggaren Rosensteen om dessa stolars ut
sirande. - Bakom de kungliga sittplatserna följde embetsvärkens 
och adelsmännens bänkar ; lägre ned borgerskapets och gemene 
mans. Det talas om riksdrotsens bänk, om hofrättsassessorernes 
bänkar, professorernes bänkar, borgmästarebänken, rådman bän
ken, yngsta rådmansbänken o. s. v. I kyrkorådsprotokollen för 
1 678 heter det, att 1 5:de bänken stod vid predikstolen. Samma 
protokoll för 1688 nämna, att , ,gint emot predikstolen" sutto adels
män.  Rådstuguprotokollen för 1 69 1  upplysa, att af gammalt varit 
sed, att adelsmäns och de förnämste assessorers och prof essoren; 
fruar sutto fram om predikstolen. Vi komma i en följande afdel
ning att vidare orda om elen i sin tid så vigtiga frågan on1 bänk
förclelningen. 

Bänkar finnas vidare omnärnda i högkoret och det s. k. borg
mästarekoret (beläget på södra sidan, synbarligen invid stora södra 
ingången) ; vid sakristian dörr funnos tvänne prästbänkar. Vid 
södra kyrkomuren var anbragt en ] äktare, där I lat. er voro förde
lade åt de i staden legaliserade handtvärksärnbetena, snickare- , 
skrädd:,,re-, smed - och skomakare ·kråna. Tvänne uppgångar skola 
ledt hit upp och tidtals omnämnas här tvänne vakter för ordnin
gens upprätthållande. Dörren till den ena uppgången: kallad s 
troligen djäknedörren. 

* * 
* 

Under hvalfven på kyrkan södra och norra ic1or, g nom p -
larene och sidogångarne afskilda från kyrkan öfriga område, lågo 
grafkoren och i en sär kild utbyggnad på norra sidan b fann sig 
sakristian. 

I grafkoren hade en väsentlig de] af den kyrkliga prakt ut
vecklats, som, enligt hvad tideböckerna förtälja ,  utmärkt guds
tjänsten i S:t Henriks och S:ta Marias tempel, innan reformatio
nen slet den finska kyrkan lös från den romersk-katolska världens 
gemenskap och W esterås recess lade för konungens fötter hvad 
kyrkans män under sekel samlat. I dessa kor hade den en ·kilda 
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frikostigheten och den fromma offervilligheten upprättat altaren, 
vid hvilka under dagens alla stunder vaxljusen brunno och böner 
uppsändes till den gudaborne och hans moder om hjälp för de 
själar, som lämnat jorclelifvet och begynt den svåra vandringen 
genom skärselden till de saligas boningar. Inalles aderton sådana 
altaren eller kapell omtalas från medeltiden. De  flesta hade till
kommit under de mäktige kyrkofu.rstarne Hemmings och Magnus 
Tavasts tider. Endast ett förskref sig från katolicismens sista år
tionden. 

Genom reformationen förlorade kapellen till största delen sin 
förra karaktär. Det mesta af deras prydnader togs bort, mässorna 
upphörde, sången förstummades och koren med deras källare för
blefvo allenast förvaringsrum för de döda. I sekler framåt bibe
höll sig nämligen den från 1nedeltiden ärfrla seden att begrafva 
de döda in i kyrkan. Det var föreställningen om att de hädan
gängne hade det liksom tryggare och bättre under kyrkans hel
gade hvalf, som motiverade detta mot våra dagars uppfattning 
stridande bruk. Äfven fåfängan och rangsjukan drefvo dock här 
ofta sitt spel. Hvarje n1an af stånd eller af någorlunda stor för
mögenhet betraktade det som en hederssak att engång få hvila 
under kyrkans vigda golf 1 ). Icke allenast åt rikets ädlingar och 
kyrkans prelater bereddes en hvilostad i kyrkan ; äfven personer 
af lägre börd och rang, borgare och handtvärkare, som samlat en 
förmögenhet stor nog att erlägga de nödiga begrafningskostna
derna, nedsänktes i kyrkans grifter. Särskilda förmögnar e och 
mera ansedda familjer hade låtit inreda åt sig egna murade graf
var, i hvilka släk.tens medlemmar eller ock andra, om till tånd 
därtill medgaf ·, nedlade till den eviga hvilan. De förnämsta fa
miljegrafvarna voro de, hvilka inreddes på de förra kapellens plats. 
De flesta af dem fram tå ännu i vår tid om dyrbara minn n från 
flydda dagar och leda vår tanke icke allena ·t på ky

rkans äldre 
öden, utan ock på flore män, som ristat ett oförgätligt namn i Fin
lands odlingshäfder. Vi skola särskildt för sig betrakta de graf
kor, om hvilka kyrkans handlingar under sjuttonde seklet veta 
att tälja. 

Stiga vi ned från högkoret o ch följa kyrkans norra sida, så 
möta vi först släkterna Horns och K urcks gemensamma släktgraf, 

1 ) Då en  borgare anhöl l  af kyrkorådet om ett lån för att kunna begrafva 
sin svärmoder i kyrkan, fick han ti l l  svar, att han skulle begrafva svärmodern 
efter råd och lägenhet , : och intet så stort slå oppå" . (Kyrkorådsprot. 1677). 



94 DOMKYRKAN MED OMGIFV ANDE BYGG ADER. det s. k. Kankaskoret, som. för närvarande är det praktfullaste af alla kyrkans sidokor. Det uppfördes, såsom. tidigare är nämdt, på 1 650: talet af fältmarskalken, friherre Gustaf Horn till Rankas och presidenten i Åbo hofrätt, friherre Jöns Kurck. Platsen inköptes 1 652 för 200 silfverdaler, arbetet påbörjades 1 655 och afslutades två år senare . Efter 1681 års bran :l renoverades koret m.ed kyrkans medel. På väggarna hängde här kurckska och hornska vapensköldar. I detta kor blefvo dess första egare, Gustaf Horn och Jöns Kurck, begrafna 1) .  Efter Rankas-koret följde det wittenberg8ka. Det försåldes af kyrkan för 480 daler k. m.. till öfversten grefve Arvid \Vittenberg, som. begrofs där år 1 653. I trettioårs tid stod grafven därpå obegagnad, h varför den enligt gällande ordning åter hemföll till kyrkan, som sålde den år 1 683 för 1 00 daler s. m .  åt biskopen Johan Gezelius d. ä. (begrafven här år 1 690). Fram-för koret skall biskopen låtit uppföra ett svart och hvit' måladt skrank. Enligt en till 
Bi ld a.f Katarina Miinsclotter i balftigur af sten .  l!'lyttad 

p, 1 860:talet från tottska grafkorct t i l l  Kank askorct. 

domkapitlet omkr. år 1 750 ingif ven förteckning öfver domkyrkans minnesmärken fans i koret tt  porträtt af biskop Gezelius, hållande i Finnes på väggen i detta kor ti Il vänster om 
ingången. hanclen n bok, hvarpå lä ·te ord n :  , ,verbum. dom.ini m.an t in aet rnum.".  InrE\ gafveln  pryddes af n stor tafla, som. före tälcle Kri ,ti lidande i Get ·emane örtagird 2) .  Huruvida de a målningar funno redan under jut-

1) Bilmark-Lauroons, De sacel lis sepulcralibus. r 1 778 fan i koret ännu 
tre vapensköldar : öfverstarne Evert Horns ( t 1687) och Gabri 1 Horns ( t 1 705) 
samt en utan inskription. Jöns Kurcks kista finnes ännu i behåll ; Gu taf 
Horns saknas. De i grafhvalfven ännu förefintljga kistorna utförligt beskrifna 
hos Lindman. 

2) Presterskapets redogörelser om forntida minnesmärken i Finlands kyr
kor, saml . af A. A. von Stiernman, utg. af R. Hausen ; De sacelHs sepulcrali
bus af Bilmark och Lauroous. Enligt det senare arbetet funnos i den vackert 
utskurna ramen till den sistuämda taflan fyra smärre taflor med följande  de
viser : 1:o Solus, hoc calcando ,  rubesco ; 2:o Ne merganiur, jmmergor ; 3:o Ar-



GRAFKOR, 95 tonde seklet kan icke bestämmas. Ofvanom koret placerades, såsom tidigare nämdes, år 1 68 1  de af Arvid Horn och Nils Kock skänkta , ,positiven". Väster om gezeliusska grafkoret ledde dörren till sakristian. Sakristiebyggnaden var vid denna tid indelad i tvänne rum. Af dem begagnades numera endast det främre som sakristia. Tidtals åtminstone synes här hållits religiösa sammankomster, bibel- eller predikostunder, ty bland kyrkans utgiftsposter åren 1 6 1 6- 1 8  omnämnes uppförandet af en predikstol i sakristian. Bänkar med pallar och biskopsstolen förekomma därstädes ofta omtalade. -Det inre rummet, gamla sakristian som det kallades, tjänade numera som förvaringsrum för k:yrkans dyrbarheter, kalkar, mässskrudar m. m. I något af rummen förvarades Finlands skyddshelgons ,  St. Henriks ben i en kista, som Messenius uppgifver ha varit af silfver. Förmodligen stod här ock biskop Hemmings ända till våra dagar bevarade reconditorium .  Väster om sakristian följer det största af  kyrkans grafkor, det tava stska eller gamla Kankaskoret. Det motsvarar det förra Helga lekamens kor eller kapell, som inrättats af biskop Magnus Tavast och invigts till sin höga bestämmelse år 1425. Under 1 600:talet skall koret undergått en väsentlig förändring dels i följd af de svåra eldsvådorna dels genom de renoveringsarbeten, som dessa medförde. :Många gamla minnesmärken skola då gått förlorade eller blifvit undansatta. Så uppgifves, att vid 1 '18 1 års brand förstördes det epitafium, som biskop Magnus Nilsson Stiernkors (t 1 500) låtit förfärdiga i Flandern och uppsatt på väggen till minne öfver två sina föregångare på biskopsstolen, som jämte honom hvila i detta grafkor : Magnus Tavast och Olaus Magni . Epitafiet utgjordes af en koppartafla, infattad i eu stenram. De latin ka inskriptionerna på detsamma omnämde de tvänne biskoparnes dödsdag och slutade med orden : Bedjen för dem och andra kristtrogne, att de må njuta frid i de sällas boningar 1) .  Bland grafprydnader, som vid samma tider skola förstörts, näm-
deo, sed non consumor ; 4:o V ivificum do viva l iquorem. På taflans öfversta 
kant lästes orden , ,Per passionem tuam, agoniam et sudorem tuum sangvineum, 
l i bera nos Domine'' och på den nedersta Hebr. V: 7-9. 

1 ) Den ful l ständiga ordalydelsen var : ,,Anno Domini MCCCCLll  die IX 
mensis Martii obiit Reverendas in Christo Pater et dominus, D:nus Magnus D.  
G .  Episcopus A boensis, hujus capellae Fundat,or, qui sedi t  annos quadraginta. 
- Anno Dotriini MCDLX die XXI V mensis Febr. obiit Reverendus in Christo 
Pater ac Dominus Olavus, D. G. Episcopus Aboensis. Orate pro istis et cete-



96 DOMKYRKAN MED OMGIFVANDE BYGGNADER. nas vidare en marmorskifva öfver biskop Magnus Tavasts graf samt måhända en kopparplåt öfver biskopen Martin Skyttes graf. Några dyrbara m innesmärken, som föreskrifva sig från medeltiden och erinra om den gamla tavastska släkten, ha emellertid bevarats till våra dagar, ehuru äfven de bära spår af tidens medfart . Vid ingången till högkoret finnes inmurad en till Magnus Tavasts grafvård hönrnde, med tavastska vapnet prydd sten, som ännu år 1 67 1  fans öfver b iskopens graf. I tavastska koret bevaras ännu höfvidsm annens på 'ravastehus slott Olavus Tavasts 

Evert Horns och hans frus Margareta Finckcs grafvård i tavastska grafkoret. 

graf ten. Bägge de a grafstenar jämte det för koret ännu befintliga, af .Magnu Tava ·t uppre ·ta järngallret ha afte knats af Elia Brenner och finnas afbildade i Gottlunds Otava. Namnet ,.,gamla Kankas-koret" bar koret efter den graf, hvari den fräjdade Evert Horn till Rankas och hans hu fru :Margareta F inck bl fvo nedlagda. Efter 1 68 1  års brand :flyttade de i grafven befintliga kistorna till det nya ICanka koret. ·· nnu kvarstå i koret marmorvården öfver makarna Horn samt en till dera minne på väggen fästad marmorta:f:l.a. 
ris Ohristi fidelibus, ut requiem habeant cum beatis. Bilmark-Laurreus, De sa
cel l is sepulcralibus s. 20-21. Om de o l ika beskrifningarna på epitafi et, se 
Otava I .  504-505. 



GRAFKOR .  97 I Helga lekamens kor hvilar ännu en annan af Gustaf Il Adolfs fältherrar i kriget mot ryssarne, skotten Samuel Cockburn (t 1 62 1  ) .  En svart marmortafla på  väggen påminner om de  bragder han utfört fjärran från sitt hemlands bärg. Ofvan grafven finnes en vård af marmor, framställande den aflidne i full krigsrustning. Efter Cockburns död tillföll grafven hans landsman Patrik Ogilwie ,  från hvilken den öfvergick till rådman Tolpo, och från denne till professor Johannes Thorwöst. Invid norra ingången i kyrkans nordvästra hörn hade man ett grafkor, som numera gemenligen kallas det kiikska .  H vem som anlagt koret och huru det tidigast kal lats, har sed an länge varit okändt 1 ) .  I äldre grafförteckningar nämnes det endast , , koret bak funten". Ur domkyrkans räkenskaper framgår emellertid med visshet, att koret under 1600:talet gemenl igen kallades Brinkalakoret 2) .  I en af de gri fter, som finnas här, hvila ståthållaren Hans Eriksson till Brinkala (t 1608) samt assessorerne Anders Gyllenkrook (t 1683) och Elias Starenskiöld (t 1692) ; i en annan graf slottshauptmannen Hans Mun.ek (begrafven 1 9/2 1 637)  och hans son vicepresidenten Johan Munck (t 1663) . Åtskilliga vapensköldar smyckade enligt öflig sed koret väggar. I det nuv. tottska grafkoret, närmast intill högkoret på kyrkans södra sida, stod i forna tider ett åt S:t Laurentius helgadt altare. Benämningen S :t  LlM"S kor finnes använd ännu år 1 6 1 3, då Erik den fjortondes gemål Katarina �lånsdotter blef här begrafven . Tre decennier senare nedlades här kung Eriks dotter Sigrid \Va .. a och år 1 640 hennes son, Gu taf II Adolfs vid tberömda , , snöplog' ' ,  fältmarskalk n Åke Tott. År 1 641  inlöstes koret af Totts arfvingar för 500 tunnor spannmål och afstängd med tt 
1 ) , ,Dolemus omnino fundatoris nomen, ferreis innexum c l athris, vetustate 

o.cleo esse exe um, ut a liquot tantummodo l itterae uper int, ex quibus v ro 
nullus p lane erui potest sen us" siiger Bi lmark . 

2) Domk. räk. 1623-27 upptaga blancl kyrkans inkomster välbördig Hans 
Muncks afgift för n murail graf i Brinkal a koret. Enl . räk. för 1636-37 (för
varade i kongl . biblioteket i Stockholm) begrofs samme Hans Munck jämte sin 
moder d. 19 febr. 1637 ,,in i kyrckian i sin egen graff r i] kh oren baak om clören 
noor". Af okänd anledning tillföl l  grafven domkyrkan, men ä.tergick ti l l  Hans 
Muncks son Johan ,,jure postl iminii", efter hvad Bilmark vet berätta. (, ,J us post
liminiin betecknade i elen romerska rätten rättigheten för en romersk medbor
gare att under vissa förutsättningar efter återkomsten från fångensl ap hos n 
fiende återfå de rättigheter han förlorat i och med detsamma som han råkade 
i fångenskap. Huru detta stadgcmcle kunnat ti l lämpas på Munck, åtager jag 
mig icke att förklara.) 

13 
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järngaller. Bland dem, som senare funnit sin hvilostad i detta 
grafkor, må nämn as friherre Lorentz Creutz, död såsom landshöf
ding öfver Åbo och Björneborgs län år 1 698 . - Då koret, som 
är det bäst bibehålln a af alla kyrkans grafkor, finnes omständligt 
beskrifvet bl. a. hos Lindman, är det öfverflödigt att ingå på 
en skildring af detsamma. Nämnas må blott, att den praktfulla 
marmormausole, som utgör korets största prydnad, blifvit uppstäld 
där år 1 678 .  Något senare heter det, att de genom 1 68 1  års brand upp

komna skadorna botats af 
en beläthuggare Johan Ul
rik Beurle 1) .  Tvänne ol
jemålade porträtt af Åke 
Tott och hans grefvinna 
Kristina Brahe ha gått för
lorll,de under innevarande 
sekel 2) .  

Närmast int.ill tottska 
grafkoret låg korskoret, 
där man väl får antaga, 
att i forna tider det he
liga korsets altare, t i l l  ål
dern det yngsta, men ett 
bland de bäst doterade af 
kyrkans kapell, stått. Eget 
nog möter man hvarken 
hos Bi lmark el ler i präster
skapets redogörelser af år 
1 749 någon uppgift om 
korskor t. Koret innehades 
icke,  såsom t. ex. tottska  
koret, af  en enda släkt, 
utan hade flera Åbofamil
jer här inköpt familjegrif
ter. Om d sa mera i det 

Åke Totts och hans första frus Sigri d Bjelkes mausolo. följande 3 ) .  

1) Kyrkorådets protoko l l  för {68 1 .  
2) De omnämnas i domk. räk .  1689 - 90. 
3) Att korskoret låg mellan tottska och wallenstjernska grafkoren fram

går af den ordning, hvari det i graf!ängderna upptages. Om Josef Pippings 
graf i korskoret heter det i 1 735 års graflängd, att det låg ,,nära grefve Totts 
graf" . - Vid ett kyrkorådssammanträcle 1688 beslöt man att förfärdiga en dörr 



GRAFKOR. 99 Vid korskoret låg nykoret 1 ) .  Assessor Olof Samuelsson Wallenstiernas här befintliga graf, efter hvilken koret i senare tider uppkallats, inköptes från kyrkan år 1687 och var försedt med järngaller. Mellan södra kyrkomurens tvänne ingångar följde trappkoret och borgmästarekoret. I det senare hade under katolska tiden St. Petri och Pauli altare stått. Numera synes det varit specielt afsedt till grafkor för stadens ma-gistratspersoner. Utom biskopen Konrad Bitz ' af Elias Brenner under åren l 67 1 och 1 672 afritade , men numera förstörda grafsten ( afbildad i Otava I) omnäm-nes hvarken i detta remål 2) .  

Järnstaketet framför tottska grafkoret. kor eller i trappkoret något remarkabelt fö-
åt akademien och uppmurn. en  trappa t i l l  l äktaren samt utvidga hvalfvet fram
för W allenstiernas graf. Den enda, som antogs k unnfL invända häremot, var 
herr Fästingen ,,som har s i tt grafstäl le i samma kor, som dörren upphug
ges''. Men äfven han skul le  väl samtycka t i l l  arrangementot,, emedan dörren 
i c ke  sattes på hans graf, utan i hörnet el ler vrån. Enl igt graflängderna hade 
denne Fästing s itt grafstäl l e  i lwrskoret. 

1 ) Li ndmans förmodan att ny koret motsvarade det nuv. k i i kska graf
koret strider uppenbart emot graf-längderna. Då Li n<.lman bestämdt uppgif
vor, att hel iga korsets altare stod i nykoret, så får det måhänc1a antagas, att 
nykoret i äld re t ider innefattade såväl k orskoret som wallenstiernska graf
koret.  

2) Synbarl igen åsyftar Bilmark t rapp- och borgmii t.arekoren, då han efter 
att ha ski ldrat det wal lenstiernska koret och innan han öfvergår t i l i  stålhand
skeska yttrar : S eq uuntur quidem duo alii  chori ampl ioris formae ; verum quum 
nulla intra suum ambitum contineant moni menta, i dcirco & i llos  sicco praete 
rimus pede. (D e sacel lis sepulcralibus). Att döma af den ordning, hvari dessa 
k or uppräkans i graflängderna, var trappkoret det östl igare. 



1 00 DOMKYRKAN MED OMGIFVANDE BYGGNADER. Slutligen ha vi att märka i kyrkans sydvästra ända det i sin tid så praktfulla stålhandskeska grafkoret. Koret inköptes af generalen Torsten Stålhandskes enka Kristina Horn år 1 654 för 900 riksdaler och pryddes af henne med den marmormausole, som ännu i våra dagar påminner om den namnkunnige hakkapelit-höfdingens bragder. Det är redan omnämdt, hurusom detta kor på ett underbart sätt undgick den förstörelse, som den 29 maj 1 68 1  äfvergick kyrkan . Sedan dess ha dock en mängd dyrbarheter - fanor, tafl.or och vapensköldar - gått förlorade.  

Tortitcn Stålhandskes sarkofag. Utom dessa nu uppräknade grafkor omnämna handlingarna namn på, andra kor, under hvil ka hvilostäder beredcles åt de hädangångne. Så nämnes säjarkoret e l ler säjarkammar n ,  där ett upprepad gånger omnämdt säjarvärk förvarades. Detta kor befann sig i kyrkans västra ända, måhända i tornbyggnadens norra sidovåning, där und r detta s k 1 den finska grenadi rskarp -kyttebataljonen hade 'in kyrka 1 ) .  Den södra sidovåningen inrymde nämligen domkapitlets amling lokal ._amt tod g nom en dörr, den s. k. konsi toriidörren (måhända också b iskopsdörren) i förbindelse med kyrkan. Vidare omtalas funtkoret, äfven det i kyrkans västra del , framför Brinkal a koret och invid säjarekammaren 2) .  St. Katarinm kor ( där väl fordomtima St. Katarinro altare stod) 3) ,  St. Jörans kor ( där väl St. Georgs altare 
1 ) Glasfönster omtalas ofta i säjarkammaren. År 161 1 nämnes där en 

läktare. 
2) År ltHl flyttades dopfunten in mot sägerkoren. B idrag I s. 74. 
3) Bidr. I s. 78 o. 189. 



Torsten tålhandskcs or.h Kri tina. Horns mausole. 
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stått), 1 ) St. Mårtens kor 2 ) ,  St. Olofs kor 3) ,  järn koret 4) och krucifixkoret 5) måste anses som antikverade e ller sällan använda benämningar på några af de redan ski ldrade grafkoren . 
* * 

* Det var i cke allenast de utmed kyrkans sidor löpande forna kapellen, som man förvandlat till  grafkarnmare. Det utrymme, som dessa erbjödo, var långt i från ti l l räckligt att fylla behofven,  att upptaga alla de många, som efter den tj mliga döden vil le afbida upp�tåndelsens dag inom kyrkans helgade murar. Heb kyrkan var en enda stor grafkammare. Man begrof under högkoret, på gångarna, under bänkarna, under farstugornas golf och trappor 6) .  Öfveralt, där kyrkogångaren i 
Staketet framför Stålhandskes grafkor. våra dagar stiger fritm,  vandrar ha n öfver de förmultnade kroppshyddorna af män och kvinnor, som under förgångna sekel ] fvat och värkat,_i Åbo .  

1 ) Bidr. I s .  155. 
2) Bidr. I s. 172. 
3) Bidr. I s. 81 .  Hvarken ett å St. Mä.rten eller St. Olof helgadt altare 

finnes upptaget i den förteckning öfver de medeltida altarena i domkyrkan , 
som Lindman uppgjordt. I räkensk. för 1587 - 88 nämnes St. l{ ristofers kor, 
som icke häl ler ingår i Lindmans förteckning. 

') Bidr. I s. 95 o. 195. 
6) Domk. räk. 1655. Samma l�or synbarl igen som i räkensk. för 1637 

kallas , ,koret, som träkorset är [ i]" och i räk. 1636 ,,målade korsets" kor. 
6) År 1676 fann sig kyrkorådet föranlåtet at.t förbjuda den osed: som ,,som

l iga ledamöter af den fiuska församlingen tagit sig att lägga sina döda under 
kyrkotrapporna, så att stenarna aldrig ha kunnat komma i sina förra stäl len 
igen til l  l igga, ej häller så stadiga som de förr varit, hvaraf ofta förorsakat, 
att de, som gått i Gud� hus, stött sig". 
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Det blefve för långt att här genomgå l istan på alla dem, för hvilka 
kyrkans murade grifter och mullgrafvar öppnats. Det blefve 
en förteckning på de stadens borgare, som genom samhällsstall 
ning eller ekonomisk välmåga höjde s ig  öfver den stora mängden . 
Så ha vi antecknat, att t .  ex. under de fyra åren 1 666-69 145 
personer bli fvit begrafna in i kyrkan . Kanhända saknar det dock 
icke sitt intresse för läsaren att se här intagen in extenso 1688 
års grafförteckning, hvarur redan några notiser blifvit hämtade . 
Förteckningen: som synes undgått föregående forskares uppmärk
samhet, då jag ingenstädes funnit den citerad, upptager de fa
miljegrafvar, hvilkas tillvaro man efter 1 68 1  års stora förstörels e  
kunde ihågkomma och konstatera. Fullständig är listan icke ; 
tvärtom kunde man vid noggrant genomgående af begrafnings
längderna ända från seklets början göra flera til l ägg. Vi hå l la 
oRs dock till aktstycket sådant det föreligger oss 1) .  

Förteckning på de grafvar, sorn til 1689 vthi Åbo dornkyrckio äre be
findtelige och oprnurade, nernbl. 

Vthi högchoret ända frarn. 
l .  Erich Anderssons Knapz graff under altaret, hwilcken hafwer bodt for

dom på Heickilä och warit som en vicelandzhöfding. När altaret flyt
tes t i l  öster gafwelen a:o 1649, togz hans steen dädan och l igger 
straxt nedan altaret på. söder sijdan. 

2. Handelsmans Jochi rn vVithfothz graff ock under altaret, den han ärfft 
e tfter sin swärfader Gewerdt Bugenhagen. 

3 . H :r  landzht)fdingens ifrä Österbotn wälb:e Gustaff Grasses graf m it på 
golfwet. 

4. Petter Plagmans graff� hwilcken nu brukas af sahl. Thomas Lejonbärgz 
slächt o�h erfwinger. 

5. Assessorena sahl .  Michael G ullenstälpcs och högw<)l'dige h:r biskopens i 
Lund doct:ri sahl. Enewaldi Svenonij och deras arfwingars grnff, kiöpt 
1 67 1  d. 30 novemb. för 1 50 d:r k. m:te. 

1 ) Förteckningen, underteck nad af kyrkoekonomen O laus I-Iartman den 
20 okt. Hi88, förvarns i clomk. arkiv i �i\.bo och har jämte åtsk i l l iga andra i 
arkivet förvarade handl ingar med domkyrkoföreståndarenes benä.gna tillstånd 
utlånats ti l l  mitt begagnande i Helsingfors . Framför grafvarna n:ris 1, 7, 8, 13, 1 7 , 
18, 26, 37, 44, 45, 4 7 ,  48, 49, 5 2, 55, 50, 57, 62, 63, 66, 67, 79 och 85 finnes ett, 
framför grafvarna n :ris 53 och 86 två kors. Enligt e konomens förklaring be
tyder det ena k orstecknet, ,,att samma graff hörer kyrk ian til igenom gambla  
praxin"i  tvänne lr nrs antyda ,,samma graff af ä.ganderna wara. kiöpt til dom
kyrckian för reua medel". 
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Söder om 1: be:te cohr. 
6. Rådmans sahl. Albrecht Rosskami:iz och dess erfwingars graff, den han 

ärfft effte1· scholmästeren här i Åbo sahl . mag. Marcus. 
7. Der bredwid är en lijten graf vthan steen ; l ijken brunno op i sidste 

brand 1 68 1 .  
8 .  En murat graff, med tegel betäckt, emellan Albrekt Roskampz och San

der vV atssons graff. 
9 .  Assessorens h :r  Nicolai Lietzens, den han äger tilhoopa med borgmästa

ren sahl. Johan Schäffer ; hwilken de a:o 1 668 kiöpte af kyrckian och 
läto opmura. 

10. Rådmans sahl. Alexander Watssons och hans erfvingars graff [hwilken 
är förährt åth landz cammerer Anders Bunge aff arf:e. 1 )] . 

1 1 .  Handelsmans sahl. Jost Schultz, den hans erfwingar hafwa til hopa 
med sahl. Erich Sundels erfwingar. 

1 2. Handelsmans sahl. Anders Merdhens och dess arfwingars graff. 

Norr om i mehrbe:tc chor. 
1 3 . Fordom borgmästarens sahl .  Hans Giötringz graff, hwar vthi 1675 d .  

5 decemb. begrofz biskopens i Wiborg doct. Bångz sahl. hustro och 
hans son a:o 1 685 d. 6 decemb. såsom i kyrckians egen graff. 

[ 13 .  Pastoris doct. Jacobs graf, den kiöpt är af kyrkian 1 69 1  d. - för 
120 d:r] . 

1 4. Fordom borgmästarens sahl. Johan Knuthssons och hans btoders An
ders Knuthssons graff sampt deras erfwingars. [Der vthi är sist bc
grafwen sahl . råclman Johan Olsson 1 672 d. 8 septcmb.J 

15 .  Dcr bredwid in emoth h .  Grassens graff sahl. h:r Erichz Ketharenij 
gralf ; vthan steen. 

l G. Regement.z skrifwarens sahl. Anders Larssons graff med steen, den han 
kiöpt af kyrckian 1 673 d. 31 jan. för 100 d : r  sölf:r m:t. 

1 7 . Der vth med 1 gtaff, kyrckian tilbörig, der forJ.om rector scholac sahl. 
mag. Matthias Rothovius är begraf wen vthi . 

[ 1 8. Cammarer Kempes oeh Biorckegrens graf, <ler uti sahl. eam. blef be 
graf. 1 701] . 

På stoora gången ifrå högchoret. 
18.  En l ij ten graf wid främste pelaren norr om sahL h:r Niels Bjclke , 

hwilcken chrkiännes til kyrckian, emedan han m om 30 åhr är i. ci 
öpnat worden. 

19. H:r inspectorens Dietrich Lejonbergz gratf näst w id kyrckiokellaren. 
[D. 6 sept. 1 708 begrofz mag. Kepleri barn. -] 

20. Fordom burgmästarens sahl . Laurentij Brochj graff, kiöpt af domkyrc
kian 1 672 d. 27 april för 40 d :r  sölf:r m :t. 

2 1 .  Fordom pastoris sahl .  doct. Georgij Alani och dess erfwingars . 
22. Sahl. biskopens doct. Aeschilli Petraei graff ; ingången der til är under 

maufolckz bänckiarna. 

1 ) Hvad som upptages inom k lammer är senare ti l lagdt. 
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23. Sahl. biskopens mag. Erici Erici graff mitt på st. gängen, hwm· vthi 
begrofz sahl. h. J oseph Lethalensis Choralis och hans sahl. hus tro. 

24. Biskopens sahl. mag. Isaaci Rothovij graff der näst. 
25. Der jempte är funnen en graff effter branden 168 1 ,  hwar vthi woro 2 

l ijkkistor med jempna lok ; här vthi begrofz professor ju ris sahl. mag. 
Axel Kempe 1682 d. 5 feb. tillijka med advocatens Prytzens barn 
e ffter kyrckie rädetz bewilning så.som i kyrckians egen graff'. 

26. En murat graff härjempte med stoor steen oppå ; är ock kyrckian til
fallen. 

2 7 .  En d ito kyrckian tilhörig, effter ingen weet, hvem den samma äger, eij 
heller är öpnat i 30 åhr. 

Vnder tornhwalfwet. 

28. Rädmans sahl. Robert Ranckens, handelsmännernas Jochim Schultz 
och J ochim W ergentins graff tilhoopa. 

29 .  Sahl. handelsmans Petter Torfwestz graff vthan för consist. dören. 
30. Handelsmans sahl .  Johan Tolpos och hans erfwingers graff i wester 

norr hörnet [elen han sig tilhandlat a. 1667  af kyrckau för 100 d:r.J 
3 1 .  Pastoris ifrä Föglö h : r  Gudmundi Rothovij graff bredwijd Tolpos. 

Jfrå högchoret på norra gången. 

32. Borgmästarens Berndt Regerdtssons graff fram för den nyja Kanckas 
grafwen, den han ärfft af sin sahl. moorbroder mag. Thoma Florino, 
lectore i Åbo gymnasio. 

33. Rädmans sahl. Hans Hanssons graff, nu handelsman Flege tilhörig. 
[Mich. Hollos graf, köpt af kyrckian 1 696 för 60 d:r.J 

34. Sahl. handelsmans Henrich Tafwastz och dess erfwingars graff; ingån
gen under predijkstohls dören. 

35. Handelsmans Nils Steenssons Käckz graff wester vth om sacerstijg 
dören, den han med sin egen bekästnad låtit opmura 1 6 7 1  och för 
rumet betalt till kyrckian [1 80 d:r k. m. 1 674] .  

[3G . Rådman Joh. Miltoprei, köpt af  kyr. 1 690, 100 cl. k.J 
36.  Posola Clernetz och Henrich Rudhz graff vth wicl fonten norr om.  

[ Henrich Ruuth blef begrafvcn 1 677  d .  1 deccmb.J . 
37 .  Der breclwid 1 graff under jerngalret, kyrckian tilhörig, hwar vth i  iiro 

begrafne chorale sahl. h:r J ohan Carckuen ·is, �ahl .  h:r Johan Sar u iu .  
och sahl. h : r  Pehr Hortelius med deras a fledne barn . 

J chorarne på norr sijdan : 

J första choret if'rå priistdören . 
38. Fordom feldtmar kalckens högwälb. Gustaf Horns til Kanckas graf

ställe och dess erfwingars. 
39. Fordom prresidentens sahl . Jöns Kurckz och dess erfwingars graff; 

hvilcka förnähme herrar sielfwe låtit samma chor opmura och bebyg
gia, men sedan branden är af doomkyrckians me<lel der på kä. tnt. 

1 4  
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J andra choret der näst. 
40. Detta grafställe haf:r fordom öfversten sahl . greff. Wirtenberg kiöpt af 

doomkyrckian för 480 d:r k. m : t, der vthi han ock begrofz 1 653 ; 
och effter den grafwen icke vthi 30 åhrs t ij d  öpnat worden, dy sål
des han effter begiäran äth hogwördige h:r biskopen doct. J oh. Ge
zelio 1 683 d.  23 april för 100 d:r sölf:r m :te, då och sahl .  frw bi
skopinnan, wälb .  frw Gertrud Gutheim här uthi begrafwen blef. 

J gambla Kanckas eller h. leekamens cohr. 
4 1 .  Sahl. h:r Efwerdt Horns graff til Canckas, gammal och förfallen ; lij 

ken brunno op i seeneste branden 1 681 ,  men de lijkkistor, som woro 
af Canckas · familia, blefwo satte i den nyja Canckas grafwen, dä den 
blef färdig . A :o  1 68 . .  begroffz i denne grafwen effter kyrckiorådetz 
behag sahl. öfwerst Mellins sahl. frw. 

42. H:r Patrick Ogilwies graf med vthhugna steenar åfwan på  grafwen, 
den han ärfft effter sahl. öfwerst Cobran. 

43 .  Der breclwid 2 murade grafvar, hwadan l ijken mäst opbrunno, kyrc
kians egne, hwilcka grafställen förährtes bruukzförwalten seig:r Pette1· 
Thorwest til et ringa recompans emoth anseenlige gåf van til kyrckian, 
nembl. cantzelen, dem Thorfwesten sielf lät mura och hwälfwa til een 
graff 1 68 . . Och blef här vthi uthan beta lning effter gamble praxin 
första lijket nedsatt, secret:n i den kongl. hofrätten wälb. Petter Roscn
dahl 1686 d. 30 maij med Thorfwestens skrifftelige tillstädielse. 

44. Mitt i choret något lijtet ophögd fordom biskopens sahl. Magni Taf
wastz, hwilcken är barnfödd i Wirmo sochn, warit biskop i 38 åhr, 
död 1452, då han war 95 åhr gammal . Hans nampn finnes ock på 
jerngalret med desse [ord :] hälp Maria .  J samma graf lät h : r  landzhöf
dingen välb. Harald Oxe begrafwa sin swåger wälb. Natt och Dag, 
då haus tienare och folck sönderslogo den kåsteliga steenen, som cler 
på leegat . 

45. En graff cler brnd wid åth kyrckian med bräder täckt ; weet ingen hwars 
den warit. 

4G. En muld graf bred wid sahl . h:r Efwerdt Horns, gijnt emoth Tafwa
stens graff, hwilket ställe haar waarit mag. Martini Stodij swärfa
ders graff, det profess. mag. Petrreus praetenderar och hans sahl. swär
fålk blef wo här begrafne. 

4 7 .  J öster norr hörn:t är en graf kyrckian tilhörig ; i de:,1ne graf b grofz 
såsom i kyrckians egen graff sahl. Pehr Larsson Oöman och hans 
barn ; jtem assess. W alstenij barn och Rogenbåckz hus tro. 

48. En murat graf wid norr wäggen med munck stijl på steen ; ingen 
weet h wem deu haf:r tilhördt. 

49. N och 1 gammal graf öpen, men nu med bräder täckt, men ingen weet 
hwars den warit. 

50. En mulgraf, sahl. rådmans Mårthen Sigfredsons Salckos, med steen 
och boomärcke der på. 

J choret baak funten. 
5 1 .  Fordom vice praesidentens sahl .  Munckens vtbi wester norr hörnet. 
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52.  Der bred w id  1 graf kyrckia.n tilhörig ; hwar vthi är nedsatt såsom 
i kyrckians egen graf häredzhöfdingen Lillieholm med sin sahl. frw 
och secret. Boetius. 

53. Sahl. probstens i Cangasa[la J mag. Joh . Frisij graf, den hans erfwin
ger försåldt til kyrckian 1 678 för 1 30 d:r. 

54. J öster nore hörnet en murat graf med steen oppå; ingen weetat hvars 
den wari t ;  är inthet öpnat i 40 åhrs [tijdh], hwarföre ock samma 
graf försåldes assessorens sahl . Andreas Gullenkrookz erfwingar för 
250 d:r [1 684 d. 2 7 sept .J 

55. Här näst en graf, hvilcken fordom en hafwer ägdt, som boclt på Brinc
kala [hvilken intet är öpnat innom 30 åhrs tijd, hwarföre den som 
kyrk . egen är säldt till ass. Starenskiölcl 1 690]. 

56. En l ij ten m urat graff; ingen weet hwars den warit. 
57 .  En  murat gra f näst in  til gallerwärcket, kyrckian tilhörig ; hwar vthi 

är begrafwen med kyrckierådetz consens oeconomus sahl .  h :r Gab. 
Laurreus med en sin dotter som ock oeconomi h:r Olai Hartmans 
2:ne barn. 

På söcler sijrlan ifrå högchoret. 

58. Fordom högwälborne h :r  greff Tottz families graff, hwar på högwälb. 
grefwinnan frw Christina Brahe, sahl. Claas [;): Åke] Tottz änckiefrw, lät 
ähr 1 688 [;) : 1 678] opsättia ett kosteliget och anseenligit  epitaphium af 
marmorsteen. 

Vthi kors choret. 
59. Sahl. cammarerens wälb. Engelbrecht Eeneskiöldz graf; på steenen är 

en frw vthhuggen. Sidst blef här i begrafwen 1 678 d 10 martij 
wälb. Johan Eenskiöld r-;åsom i sin egen arfgratf. 

60. Han delsmans Bertold Festingz graf med 2 steenar oppå ; lätit sielf op
mura och gif:t för stället 250 d :r k. m: t  [1 687 d. 30 junij]. 

6 1 . Der bred wid innan åth kyrckian assessorens sahl. Anders Anderssons 
graff [köpt af kyrckian för 1 20 d:r k. rn. 1 677 d. 20 april] .  

62. J hörnet under nyja dören en graf, den kyrckian kiöpt af sahl . Petter 
Hollenders änckia för 50 d:r sölf:r m : t. I denne grafwen är begraf
wen oe onomus sahl . h:r Henrich Hasselgreen såsom i kyrckians egen 
graff 1676  d. 18  maj .  

63.  ahl. Henrich Teetz graff här bred wid, kyrckian tilhörig. Här uthi  
är begrafwen notarien i den kongl. hofrätten sahl. Henrich Carlsson 
Greek 1 675 .  

66.  Fordom assessorens sahl .  Pehr Eekenbergz och dess erfwingars som 
ock sahl .  Gullenstokens graff; en dör på. sielfwa muren, hwarest in
gången är. 

Vthi nyja choret. 
65. Fordom assess:s sahl. Oloff Samuelssons W allenstiernas graff med j ern 

galler före ; kiöpt s ielfwa stället af kyrckian för 7 00 d:r k .  m:t 1687 
d .  19  martij och sielf med sin egen bekåstnad låtit opmura. 
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Vthi trapp choret. 
66. Fordom pastoris här 1 staden mag. Joachim i  Stutrei graff under bänc

kiarna wester vth. 

Vthi borgmästar cohret. 
6 7 . En murad graf i öster hörnet ; är kyrkian tilfallen. 
68. Borgmästarens sahl. Petter Jesenhauses graf med 2 stenar på.. 
69. Handelsrnans sahl. Jochim Wolterstorpz erfwingars graf. 
70. Profoss .  sahl. mag. Simonis Kexleri och dess erfwingars graff. 
7 1 . Borgrnäst:s sahl. Henrich Schefers graf under fönstret. 
72 .  Sahl. Philip Åhrapääs och de s erfwingars graff; i samma graf är for

dom en biskop Conradus Bitz be:d begrafwen, hwilckens wapn, en bäck 
och biskopz hatt, finnes på. steenen . 

73.  Carl Bilsteens graff [betalt 1672 d. 30 octob. 1 80 d:r k. m:t]. 
7 4. Räd mans Hans Plagmans graff. 
7 5.  Borgrnäst. sahl. Johan SknSers och hans sahl . broders rå.dm ans H en

rich Schefers graff, kiöpt tilhopa af kyrckian för 25 <l:r sölf:r rn : t  1 6 7 1 .  
76 .  Sahl. feldtmarskalckz Torsten Stählhanskz graf och heela chor wid l ijk

huset med ett skiönt vthhuggit af marmor epitaphium .  

Vnrler bänckiarna på manfolckz siJdan .  
7 7. Sigfrid Salckos och Erich Johanssons graff; halfwa stenen är  under 

bänckiarna och den andra halfwa pä lilla gongen wid den 3:die pe
laren. [I denne graf är s i<lst begrafwen Wächteri Grcels 1683 cl .  8 
jnnij ; j tem Lars Kuppar].  

78. Fordom häredzhöfdi.ngens sahl. Lillieholms graff under profess:s bänc
kiarna moth lilla gongen. 

79.  BorgmästA.rens sahl . Hans Olofzsons graf. Stcenen är mäst un�er 
manfolckz bänckiarna modh stora gongen [ ne ]dan om den 4:de pela
ren, hwar vthi är begrafwen krigz [au]diteurens Jacobi Munsel ij 2 
sahl. hustror. Lofwat för denne grafwen godwilligt ehrläggia 100 
d:r k. m:t. 

80. Assessorens , ahl. Petter Te slefz graf under bänckiarna moth stora 
gången in till biskopens Ericus Erici graf. 

Vnder bänckiarna på qwinfolckz sijclan . 
8 1 .  Hans Mattssons Käkenhause grafT emellan den andra och tridie peh

laren, hwilcken för tijden äger rädman Jacobus Jacobi och handels
man Matthias Teet. 

82. Emellan den 3 och 4 peblaren norr om biskopens m:r Erichz graff �.r 
en murat graff, h wilcken fordom haar tilhördt rädmannens sahl. Hans 
Plagmans hustros fader h:r Henrich Finno ; och emedan nyligen af 
slächten skal der wara begrafwen, dy brukas han än af samma slächt 
som Hans Plagmans swåger, feldtskären sahl. Albrekt Sichtz änckia, 
hwilcken är rädrnans hustros syster dotter. 
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83. Under sam ma bänckiar är sahl. Petter Sägers graIT, til hwilcken räd
mans sahl. Roskam pz erfwingar är berättigat til. 

84. Emellan Petter Sågers graf och sahl. Tafwastens graff moth norra sij 
dan åth lilla gången finnes en  steen huggen på  en  mull graf och 
pä steenen dessa ord : Gunbara Pauli Duorum Rectorum Scholre 
Ahoens. legitima et electissima conjux. Obijt VII Aprilis A:o 1 623. 

85. Näst framman för Petter Sågers graff är en murad graf. Har i för 
tijden hördt en til, som haar heet Bengt Gråä, hwilcken warit kiemb
när här i staden. En tijd  var samma graff brukat af professoren 
rnag:r Johannes Flachsenio, men sedan hans sahl. swärfaders W allen
st iernas graff blef färdig, optogos lijken här uthur och nedsattes i pro 
fessorens arfgraf; men denne grafven är för tijden aldeles toom. [J 
denna graf begrofz boktrykiarens Johan Winters hust . 1691  d. 2 
aug. och kiöpt af kyrk . för 1 20 d:r k.J . 

86. M itt gijnt emoth jern galren för gambla Kanckas choret, stenen synes 
l ij tet vndan bänckiarna, är sahl. mag:ri Claudij Holstij föräldrars graff 
wid l illa gongen norr om, hwilcken af erfwingarna försåldes 1 687 d .  
1 4  junij til kyrckian för 60 d:r k .  m:t. [Den yttermera rådman h:r 
Johan Miltopreus lätit uthwijdga och kiöpt af kyrkian för 100 d:r k. 
m :t. d .  1 4  jan. 1689] .  

* * * Angående kyrkans inventarier möter man rikliga notiser i de af kyrkans ekonomer förda hushållskontona och inventarielängderna. Om altaret, pnidikstolen, orgorna och dopfunten har det redan varit tal . På altaret och predikstolen glänste s ilfverstakar ; timglaset på predikstol en påminde prästen om, när församlingen kunde anses ha fått sin tillbörliga ration af själaspis. Ljuskronor nedhängde från högkorets och skeppets hvalf. Pelarena, hvitmålade l iksom kyrkans väggar, pryddes af vapensköldar, porträtt af kyrkans stormän och religiösa taflor . B land taflorna nämnes en som förestälde ytter ta domen och som förära,ts till kyrkan af skräddare- och skomakareämbetena år 1 688. Öfver dörren till sakri tian hängde väl redan nu , ,en gammal munkebild, som representerar St. Henrik, trampande på Lalli' ' och som omnämnes på denna plats i prästerskapets redogörelse till domkapitlet år 1 749 1 ) .  För att komplettera kännedomen om kyrkans dyrbarheter meddelas här den ena te inventarielängd öfver kyrkan, som mig veterligen bevarats från sjuttonde seklet 2).  Den lyder in extenso som följer : 
1 ) Enligt Lindman ett skåp med utskurna bilder. Månne samma bild, 

som efter 1681 års brand placerades öfver altaret? 
2) Ingår i en i domk. arkivet i Åbo förvarad volym mecl t itel : , ,Oeconomi 

Hr Gu<lmundh Rothovij Åbo Doomkyrcko Rächningar ifrå Anno 1654 til l  1670" . 
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1655 åhrs inventarium wedh Åbo doomkyrckia 
Twå förgY,lta kalckar med patener sampt twå ärmekläder och ett fyrkantught 

duuke, som dageligen brukas på altaret. 
Dito 1 monstrantz, såsom och dageligen brukas, förgylt. 
Dito 2 monstrantzier i kistan, förgylta. 
Dito 2 monstrantzier medh teinna (!) trääbullar, nogot aff longa, infattade 

1 kopar förgylta. 
Dito 2 aff kopar, förgylta. 
Dito 2 kalckar medh patener och ärmkläden, som klockarna dageligen bruka 

til de siukas besökningar. 
Dito kalckar medh patener 4 st:r, af huilcken 1 är länt til Kustöö cappel. 
Een stoor silfkanna, som dageligen brukas på altaret. 
Dito 1 si lfkanna om 102 lodh aff Erich Knaape förährt, hvilk:en sölfkanna 

byggemestaren mest: r Jörgen, som förfärdigade kyrcketaket 1 656, be
kom på sin löön 1 ) .  

Dito 1 om 60 lodb, förährt af Bertilä Simons enckia. 
Dito 1 om 53 lodh, förährt aff Zach. Sim . enckios arfuingar. 
Twä cantige silfz flaskor och canterna förgylta ; förährta effter h:r general 

Stälhansken aff hans frw w. Christina Horn. 
4 st:r förgylte silfuer knapper, som brukas vndertij den på altaret. 
Dito 4 st. hwita, som och brukas på altaret ; aff Tottens greffuinna sal. 

förährte. 
1 liten rödh sammetz låda med 8 silfbookstäfuer, förgylta och 3 silfz wa

pen vthi. 
2 silfuer liusestakar, der och huar förgylte ; förährte af wälb:ne sal . h:r Jöns 

Kurckz kärelskande lijfzarfuingar ; huar wäger 1 24 lodb. 
1 silfuer liussarm på predickestolen med 2 pipor, donerat aff h:r generalen 

wäll> :ne Gustaff Horn på Kanckas, wäger 1 24 lodh. 
1 teen kanna, som brukas i kyrckio kcllaren. 
2 små tecnflaskor, som klockarna ·bruka i sochnabudh. 

Niesse klädher : 
Nogrc gamble och nldeles obrukelige. 
1 messe hake aff rödt sammet med h:r Arfw. Forbus wapn. 
Dito 1 rödh från Kanckas med h:r Effuert Horns wapn. 
Dito 1 rödh af sammet medh Trommelens wapn pä. 
Me se hake aff hwijt gyllenduuk, aff frw Brita Delagardie förährt. 
Dito een aff blomerat bruntygh, aff Caspar Eekman förährt. 
Dito 1 af blåt sammet, gammal, länt till Kustöö . 
Dito 1 af brundt sammet, wälb. Stälhanskes och hans frws vapn och narnpn. 
Dito 2 st. kårkåpar, brukota. 
Dito 3 st. messesercker, nya ; een af s . biscop m. Isaaco Roth[ ovio ], an

dra af her Claas i Corpo, tridie af Casper Hörningh gifuin. 
Dito messesercker 6 st. gam bla. 
Dito stooldukar 3 st. 

1) Detta senare til lagdt . 



INVE TARIER . 

Dito 1 gammal rödt sammetz hyande, brukeligit pä altaret 
Dito 1 gammal grät sammetz hyande i consist. eccles. 

1 1 1 

Dito 1 l ithen suart sammetz himmel med frantzar omkring och wapn 
uppå och åhrtalet 1 6 19.  W apn och ährtalet förgy lt. 

Een a ltar duuk af grof deel, som dageligen l igger på altaret. 
D ito 1 altar kläde effter sal . Effuert Horn pä Kanckas, af rt)dt blommerat 

sammet, som dageligen brukas på altaret. 
Dito 1 brunt altarkläde af sammet med Stålhanskens och hans k. frws wapn 

och nampn. 
Dito 1 vthgammalt suart samrnetz kläde ; är brukeligit vndertijden pä altaret. 
Dito 1 altarkläde af swart kläde, huilcket köptes, när enckedrotningen dödb 

bleff. 
Dito 1 st. swart kläde af samma slagh på predikestolen. 
Ett swart bärkläde efter sal. Wittenberg med frantzar omkring och tafft 

vnderfodrat. 
Dito 1 med sammetz kors pä med frantzar omkringh, vnderfodrat med rask 

och medh kyrck. pngr kiöpt . 
Dito 1 nytt, grofft. 
Dito 4 st. grufua, aldeles vtbslitna. 

2 st:r punger medh klockor i swänska försambl. 
Dito 2 st. sembre nogot i finske försambl. 
Een stor kista med 3 hasper före. 
Dito een lång gammal kista. 
Dito 2 små skrijn, af huilka et brukas 1 consist. ecclesiastico. 
Liuse cronor 1 i högh choren med 1 6  pijpor, doch 1 pij pa borto. 
Dito 1 l ius crona med 16 pijpor för främste bencken i kyrkian. 
Dito 1 med 1 6  pijpor, förährt af regementsk. Suingen. 
Dito 1 med 1 6  p1 1por, förärt aff rådhmannen Räbert Rancken. 
Dito 1 med 1 0  pijpor, förährt af Aufuas Hausses enckia. 
Dito 1 med 10  pijpor på lilgongen, af Lars Palicka förärt. 
Dito 1 med 4 pijpor, gammal. 
Dito 5 små rnessingzarmar i sakarstigan u tan pijpor. 
Messingz arm medh 3 pijpor på predickestolen . 
Dito 1 l iusestake på altaret med 3 pijpor ; begge af w:t  Fhilip Belkow förärte . 
Dito 2 messingz ärmar på pelarna ; af m. Phalantijn adel makare förfö-ta. 
Dito 1 geent moot predikestolen ; af Christian Keding gifuin. 
Dito 2 gambla ärmar, srnåä, bortto i kyrckian på pelarna. 
Gammal blyy een hoop i sakerstijgen, som af lilla toornet är nidfallitt . 
Een kopar ketill. 
Dito 1 kåpar blåk medh een järn dobb igenom. 
Dito 1 lågh koper liusestaake medh 2 pijpor ; dageligen om wintern pä sa-

kerstijgz boordet. 
Klåckernalm een deel i iurige saker tijgen. 
Gambla järn liustaakar med omgååande p ijpor. Obruukelige. 
Dito een gamm al vtsleten järn plååt med 2 pijpor. 
Dito een lång stå.ek med några järnpijpor påslagna. 
Dito 1 gammalt sägerwärcke med 1 lijten kläcka. 
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Dito jäärn stänger - 7 stycker. 
Dito 7 st:r anckar, tagna af den gambla muuren pä nårre sijdan i det 

gam bla steenhuuset, huilcka togos effter branden till kyrckoheerde 
gärden 1656. 

Dito gamble oblate jäärn - 3 st:r. 
Ett lijtet skep med sijna fulla segell, baak widh orgorna. 
Till fönster glaas - 41 / 2 skäf. 
Een biskoppz hatt medh een lijten spijra. 
Een lyckta, som klåckarna bruuka at lyysa prästerna medh, näär dee besökia 

dee siuka höst, wintter och wåår. 
1 dulciau medh lä.åda omkringh och jäärn beslagh. 

Libri templi cathedr. aboensis a:o 1651 6 maij. 

In folio : 

Biblia haebrrea Eliae Huttheri sine cubo.  
Biblia V atabli, tomi duo,  curn annotationibus .  
Biblia svecica, duo exemplaria. 
Biblia finnonica. 
Biblia Lucae Osiandri 2 tom. 
Biblia danica. 
Divi Augustini Aurelij tom .  in 5 voluminibus. 
Basilij Magni opera omnia vti eett bandh. 
Historia ecclesiastica Magdeburgensium, 13 centuriae m 5 voluminib. 
Lutheri Tom . Wittebergenses in 7 voluminibus. 
Tomus J. Brentij 2, 4, 5, 6, 7, 8, in sex volum inil.ms ; 3 v. tomus 

non reperitur in bibliotheca eccles. aboensi . 
Brentius, In Lucam. 
Clavis scripturae Flac�j Illyrici 2 tomi  in uno volumine. 
Marloratus, In N ovum tcstamentum. 
Flacius Illyricus, In Novum testamentum.  
Thesaurus Vogelij tom 1 ,  2 ,  3 ,  4,  5, 6 ,  7 in  4 voluminihus. 
Rodolphus Gvaltherus, In evangel ia dominica.lia et festorum · per totum an-

nurn in duo volumina. 
Moses Flaccherus, In evangel. et epistolas per totum annum . 
Dedekenni conci liorum volumina duo. 
V estmerus, In psalmos. 
Hospinianus, de origine festorum.  
Colerij calendarium perpetuum. 
Historia mundi Plinij Secundi, uno volumine .  
Calepinus Ambrosij octo lingvarum. 
Historia virorum illustrium Pantaleonis. 
Rationale divinorum officiorum. 
Polyanthea Dominici N ani .  
Theatrum orbis terrarum Orthelij . 
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Liber concordiae. 
N ovum testamentum finnonicum. 
Decretum U psaliense. 

In quarto. 

Een förähringz book, förgyltt på brädden och blaadhen. 
Manuale svecicum et finnonicum, uutgamble . 
Li ber precationum J ohannis Both vid i. 
Manuale nyytt, på swänska, förgyllt. 
Manuale nyytt, på finska, förgyllt. 
Een book till orgewärckz byggningh. 
Chronica Gislonis cum ordinantia ecclesiastica. 

In octavo : 
Biblia latina 
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Oathalogus Schlusselburgij hereticorum in voluminibus lib. 1 ,  2 ,  3, 4 ,  5 ,  
6,  7 ,  8,  9, 1 0, 1 1 , 12 .  

Manuale finnonicum D. Jonre Raumanni. 
Liber psalmorurn finnonicorum Hemmingij . 
Suensk psalmbook Rubecchij . 
Catechismus curn precationali finnonicae lingvae. 

Gambla muncke bööker m folio . 
Decretalium Gratiani in 4:r voluminibus. 
Calendarium cum miscellaneis, på pergament. 
Libri cantus duo, på pergament. 
Fragmenta bibliorum sacrorum. 
Sexti libri decretalium Clernentis de tortis. 

Fin. ke biblier o inbuundna . 
* * * 

316 .  

I denna förteckning uppräknas icke kyrkans ur  och klockor. 
I ett särskildt rum i tornets norra sidovåning •- säjarkammaren, 
sägar- eller klockkoret kalladt - förvarades, såsom lä aren re
dan känner, ett urvärk. Därjämte omtalas, ehuru icke alla på  
samma tid, par andra urvärk : uppe i tornet, i innersta sakristian 
och i en klockstapel vid kyrkogårdsmuren. Ett ur slog t .  o. m .  
hvar kvart t imme. En ärskild klockställare hade upp ikt  öfver 
urens gilla gång 1 ) .  

1 ) År 1657 talas om ett urvärk, som nedtagits från höga tornet och satts 
i nedersta tornh valfvet vid västra dörren. Åren lö70 o. 1671 förfärdigades ett, 
nytt större urvä.rk och visaren på kyrkomuren. År 1674 nämnes gamla urvar
ket och s tora mrvärket ; det säges äfven, att den nya hammaren i koppartornet 
begynte slå hvar kvart t imme. I kyrkoråclsprotokol len för 1 675 talas om et.t 

1 5  



1 1 4 DOMKYRKAN MED OMGIFVANDE BYGG ADER. Bland kyrkklockorna omnämnas under seklets lopp söndagsklockorna, böndagsklockan, stora ryssek lockan, nya rysseklockan, småklockorna , stora St. Henriksklockan ,  Marieklockan,  (antagl. den samma som Vårfruklockan), Munckens klocka, Jöns Kurcks klocka och Anders Merthens klocka. De sex sistnämda användes år 1 G33 för gjutningen af nya klockor 1 ) .  En sådan omgjutning; som skedde i kyrkans egen värkstad, omnämnes dessutom efter 1 656 och 168 1 års eldsvådor. Ehuru det vid särskilda öfverläggningar på rådhuset och i kyrkorådet medgafs, att högtornet blifvit af förfädren bygdt för den ändan, att klockorna blefve där upphängd&., så dröjde det intil l seklets sista år, innan den af tidigare människoåldrar gifna vinken blef följd.  Några mindre klockor kunna väl ha förvarats i tornet - vid vissa tillfällen användes , ,tornklockan'' - men de större fnnno i särskild klockstapel på kyrkogården. En sådan stapel var bygd på eller vid det i kyrkomuren uppförda skolhuset, väster om kyrkan 2). Orsaken till denna placering var tornets svaghet och fruktan att skada orgelvärket. Vid kyrkans grundl iga restaurering efter branden 1 6  1 fann man tiden ändtligen vara inne att göra tornet så starkt, att klockornas dallrin g  icke kunde vara farlig för dess säkerhet. År 1 69 1  uppgifva dom. kyrkoräkenskapern a, att klockorn a flyttats från klockstapeln upp i tornet .  År 1 700 voro här 5 klockor upphängda. 
* * * Vid letandet e fter klockornas förvaringsställe ha vi omsider kommit ut ur kyrkan och befinna o 8 p å  kyrkogården. Lik8om kyrkan i sitt sköte gömmer talrika lägerstäder för de döde, så ock den kulle, på  hvilk n kyrkan höjer sig. Kull ns 

af urmakaren Michel Al bert 1671 förfärcligaclt urs r eparation m cl sk ifvans 
och vi aren ut sättancle j u  i kyrkan mec.l dess l >i lcler och ti l l hör ' amt om 
,,clet ena gamla urets reparation". (Domkyrkoarkiv t i Å bo). År 1 681 l> slöt 
man sig för att bestä l la  ett urvärk om 3 a 4 sk ppnml från Stockholm och 
att för dess räkning göra en klockstapel på muren bak skolan .  Nä.got senare 
. &.. nckorderacles meu k lockgjutaren Michel Badcr om 2 timklockor, <len  ena 

om 4 den andra om ¼ skeppunds vikt. 1G 2 gjordes visare ti l l  nrvärket i 
k lockstapeln .  

1 ) Des a k lockor vägde : Marioo k locka ' 7  skepp. 3 L'tb 17  �,  Munckens 
klocka 2 sk. 8 L'tb 14 �, stora klockan 8 sk. 4 L'tb 1 llrJi:, Kurcks k locka 1 3  L'tb, 
Merthens k locka 1 L'tb 5 �-

2) Des utom talas om l i lla k lockstapel n och gaml a  klockstapeln .  Rä
kensk. 1 674--75 nämna. k lockstapeln på södra sidnn . Huruvida samtidigt tvänne 
k l ockstap lar användes, kan jcke afgöras. 



KLOC KORNA. KYRKOGÅRDEN. 1 15 sedan länge uästan förgätna namn U nikankari - sömnen:; kulle - anses visa t illbaka på en mycket tidig tidsålder, då platsen redan användes såsom de dödes hvilostad. På själfva kyrkogården finna vi intet, som skulle ådraga sig vår uppmärkRamhet. Här begrofs gement och medellöst folk,  som icke hade råd att tillösa sig rum i kyrkan. Träkors såg man väl i mängd ; grafstenar däremot mindre, synnerligen sedan kyrkorådet år 1 676 dekreterat, att de grafstenar, som redan funnos, väl fingo kvarstå orubbade, men att dädanefter inga stenar mera finge resas på grafvarna. I en särskild del af kyrkogården jordades fattigt folk gratis ; den kallades , , fattiges mull". I en annan trakt låg , , skolans mull" och , ,akademimullen", där djäknar och studenter jordfästes. Tillät ens ekonomiska ställning det; så undvek man gärna att begrafva sina döda på kyrkogårdens norra sicla. J orden härstädes ansågs väl icke som ohelig, men betraktades dock med eu vi s känsla af motvilja och vidskepelse. Under det att man för ett grafställe söder om kyrkan betal ade 1 a ½ daler - beroende på, o m  det var en fullvuxen person eller ett barn, som skulle jordas, - kostade en l ikadan graf på norra sidan endast hälften. - År 1 657 heter det, att de af pesten besmittade eller , ,befängda'' jordades i denna del af kyrkogården. 
* * * I{ring kyrkan hade redan under medeltiden, osäkert under hvilket århundrade, anlagts en med skottgluggar försedd mur, dels af gråsten dels af tegel. Afsikten med muren var att bereda kyrkan större trygghet under dessa oroliga tider, då danska och tyska kapareflottor altjämt lurade i de finska farvattnen och novgorodernas ströftåg när som hälst kunde utsträckas till den finska kulturens hjärtpunkt. Under tidernas lopp uppfördes i omhägnaden boningshus, där rum anslogos clels åt kyrkans präster och betjänte dels åt in titutioner, hvilka stodo i närma te samband med kyrkan. Sedan mer än ett halft sekel äro de yttre spåren af denna byggna lskomplex utplånade. Endast hi torien har bevarat minn t af den betydelse dessa murar en gång ägt. Vid ingången af närvarande sekel uppgifver professor Bilmark murens omkrets till 1 340 fot, dess höjd till 1 2  och tjockleken till 4 fot. Formen var ellipti:;k och längsta diametern 346, den kortaste 320 fot. Genom sex ingångar trädde man in på kyrkogården ; hufvudingången var åt söder, de öfriga portarna åt sydost, öster, norr, nordost och vä ter. 



1 1 6 DOMKYKKAN MED OMGIFVANDE BYGGNADER. Ringmurens utseende och de i densamma uppförda husens plats finnas angifna redan i kartor från 1 600:talet. Tydligare framträda dessa förhållanden i den plan, som här meddelas och som är tagen ur D. Gadolins åren 1 754-56 uppgjorda stora karta öfver Åbo . Som läsaren vid en jämförelse kan finna, företer den inga väsentliga olikheter med de äldre kartorna. Vi skola söka att med ledning af denna plan göra det klart för oss, til l hvilket ändamål ett hvart af de kring kyrkan stående många husen användes. I det hus, som är utmärkt med bokstafven C, befann sig under 1 600:talets början katedralskolan. Utanför detsamma låg en l iten 

I 

trädgård och där bredvid ett litet torg, skole torget, senare hästtorget. När gymnasium inrättades år 1630, begagnades troligen huset fortfarande som skollokal. Det synes vid denna tid befunnit sig i ett < mycket förfallet sk ick. \ I ett på magistratens begäran den 26 nov. 1 638 utfärdadt utlåtande öfver byggnadens beskaffenhet framhåller 
Domkyrkans ringmur 17!)4. A kyrkan . Il kyrkogltrdcn. gymnasiets rektor Geor . gius Alanus följande skröpligheter : För det första var ta] et, hvarpå dock stora utgifter blifvit nedlagda, så illa täkt, att det genast m åste renoveras , om det skulle något durera och varaktigt blifva. Fönster saknad s delvi , andra voro för små eller söndriga, så att ungdomen led mycket af köld och yrväder . Magistraten hade visserligen lofvat bestå glas till fönstren, men då skolans fiscus saknade medel till bågars och karmars förfärdigande, hade man icke haft någon nytta af magistratens gåfva. Vidare saknades bänkar och stolar, , , som uti andra välbestälda gymnasiis äro vackert och ordentl igen bygda" . Som ett önskningsmål framhöll rektor slutligen, att rummen i byggnadens öfversta våning skulle hvitlimmas . .  I detta hus förlades år 1 640 akademien. Det utrymme, Finlands högsta läroanstalt vid denna tid disponerade öfver, var icke 



DO 1KYRKOMUREN. 1 1 7  synnerligen stort. I nedra våningen fan8 tvänne auditorier, det lilla och det matematiska, samt ett instrumentkabinett . Den öfra våningen upptog en hörsal, auditorium maximum, och consistorii academici sessionsrum. Den karta, som åtföljer Franzens år 1 808 utkomna , ,Vita Isaaci Rothovii : ' ,  utvisar dessutom i öfra våningen ett förmak och i den nedra ett spruthus. Vid sidan af akademien låg under seklets senare hälft karseru, m åhända i det hus, som betecknats med D. T idigare synes en akademipedell haft sin bostad här. Prubban eller karsern befann sig då i , ,en liten hvälfd kalkbod norr om kyrkan 1) .  Bokstafven E utmärker akademiens förstuga. l\1ot öster stod ett gammalt hus (F), där under äldre tider katedrals kolan varit inlogerad. H vartill det användes under 1600: talet finnes icke angifvet. Under sjuttonde seklets senare hälft blef det ombygdt och inrymde då akademiens arkiv, anatomisal och laboratorium chemicum. Huset G upptages icke på 1600:talets kartor ; det uppbygdes, enligt Bilmark, först under följande sekel och användes då till benhus. I den stora byggnaden mot nordost (H) höll domkapitlet under katolska tiden sina sessioner. Det skall då varit uppfördt i tvänne våningar. Efter reformationen, då kapitlet fick sin lokal inne i kyrkobyggnaden - på ställe som redan angifvits -, nedrefs öfra våningen och den nedra användes för olika behof, under Juslenii tid som kyrkans smedja. I det ena af de på kyrkans västra sida befintliga husen (I) förlades efter akademiens inrättande , ,den högt prisade katedralskolan, som årligen afsänder till akademien ett antal utmärkta ynglingar". Jordvåningen upptog förvaringsrum för kyrkans förnödenheter samt karser för kyrko betjäningen och akademiens drängar. I domkyrkoräkenskapf.\rna uppgifves, att en klock tapel år 1 679 bygdes på  skolan. Enligt Juslenius förvarade klockorna före hans tid i en bredvid skolan belägeu byggnad, om efter klockornas uppflyttande i tornet förvandlades till likrum för lägre per oner. Det andra huset mot väster (K ) inrymde i trenne salar aka-
1) I oktober 164 l beslöt consistorium academicum, ,,att en af pedel lerna 

blifver boende uti den lilla våningen, som är hardt vid akademien och uti en 
mur". Vid. ett sammanträde i maj 1642 meddelades, att ,,det lil la huset, som 
är hardt fast här i consistorii vägg och Abrahamus cursor nu uti bor", en tid 
stått nästan öde, saknade bord, bänkar och lås samt hade mestadels förrutt
nadt golf. A. G. Fontell ,  Consistorii academici protokoller I s. 37 o. 53. 



1 1 8  DOMRYRKAN MED OMGIFVANDE B YGGNADER. demiens bibliotek, bland hvars skatter Juslenius specielt framhåller alkoranen på turkiska och ett af Hugo Grotius själf begagnadt exemplar af , ,De jure belli et pacis' ' .  En fjärde sal i byggnaden var i tiden upplåten till kyrka åt de i staden bosatte tal rike köpmännen af tysk härkomst. Kyrkan kallades St . Gertruds kyrkan och hade, som vi redan känna, en särskild begrafningsplats på Gertrudsbacken . I h andlingar från sjuttonde seklet har jag icke funnit benämningen St. Gertruds kyrkan använd. Däremot omnämna domkyrkans räkenskaper från seklets första decennier ofta den s .  k. lilla kyrkan, hvarmed man just har att förstå den tyska kyrkan 1) .  Senare användes rummet som akademiens gymnastiksal . För att afsluta skildringen af de kring kyrkan placerade byggnaderna, må det ännu nämnas, att öfver kyrkomurens södra och östra portar funnos inrättade små rum, i hvilka klockarene hade fått sig bostäder tilldelade. Dessutom omtalas i domkyrkoräkenskaperna särskilda stugor och rum, hvilkas läge icke kan uppgifvas, men af hvilka flere väl ingingo i de byggnader, som redan beskrifvits. Så talas om stugor, där korpräster, ekonomen och särskilda kyrkans handtvärkare bodde ; vidare om bispens gamla kanslihus, prosthuset, pörtet, badstugan m .  m .  
* * "' I domkyrkan :firade stadens såväl svenska som :finska församling sin gudstjänst hela seklet igenom . Det var dock en tid fråga om uppförandet af en särskild kyrka för den finska talande menigheten. I sina år 1 569 utfärdade privilegier för Åbo stad hade redan konung Johan den tredje resolverat, att , ,efter uti Åbo stad brukas tvännehanda tungomål, svenska och finska, så hafve vi för godt ansett, att där skola vara två kyrkor i staden, en för de svenska och den andra för det finska folk, och tidegärderna brukas för det svenska folk uti domkyrkan på svenska, men till det finska folk vele vi hafva en annan kyrka uppbygd, där som bästa lägenheten är uti staden, så stor som Vårfrukyrkan är, liggandes utån för Åbo". Frågan om en finsk kyrka dyker sedan 

0 upp under 1630: talet. I resolution af den 9 jul i  1636 på Abo stads besvär anslog regeringen som hjälp vid kyrkobyggnaden 500 aler silfver att utgå under tre års tid af de i landet inflytande 
1 ) Detta framgå1· ur consistorii academici protokoll  I s. 59, 75,  259 m. m. 
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konungssakörena 1) .  Den utlofvade summan motsvarade icke för
väntningarna, hvarför borgerskapet vid följande riksdag år 1 638 
åter ingick med ny anhållan om statsbi drag. Regeringen förkla
rade då, att den ekon omiska ställningen icke tillät densamma att 
vidare utsträcka sin frikostighet, utan ägde borgarene själfva se 
sig o m  efter behöfliga medel för företagets realiserande, hvarjämte 
de vänligen t i llråddes att afstå från byggnadsplaner, dem de sågo 
sig urståndsatta att med egna krafter genomföra.. Svaret innebar 
sålunda en tydlig vin k att icke vidare besvära regeringen med 
ytterl igare suppliker. Påm innelsen synes  äfven haft åsyftad vär
kan och frågan om en ny kyrka dog så småningom bort. 

. 
1 ) Resol utionen lyder : , ,Eftersom be:de H. K. M:ts undersåtar uti Abo 

stad skol e vara sinnade att continuera med elen kyrkobyggning, som för detta 
dersammastädes begynd är, och därför underdånigst begäre någon hjälp där
ti l l  att bekomma, så hafver H. K. M. af synner l ig gunst och nåde dem här
med cfterlåta velat, att cle t i l l  samma kyrkobyggnings fortsättande uppå föl 
jancle tre å rn  ticl årligen 500 daler svenskt sil fvermynt utaf konungs sakören 
clär i l anclet bekomma skole ; och varde de högsta flit använclandes, <lärigenom 
samma kyrkas byggning behörigen må absolverad och ändad b lifva". Då an
dra handlingar icke ha  något att förtälja om en finsk  kyrkobyggnad och man 
vet, att domkyrkan uncler de föregående åren varit underkastad omfattande 
reparationer, så kunde man med skäl anse, att denna resol ution angår något 
fortsatt clomkyrkobyggnadsarbete. Att så iuke var förhål landet, utan att hjäl
pen afsåg en ny kyrka framgår emel lertid af 1 § i kongl . resol. af den 20 

- mars 1638, däri det bl. a .  heter . - - ,,förut1:1,n det hafver H.  K .  M. och så 
mycket den finska kyrkones uppbyggande vidkommer i förleden tid femton
hu ndra dal er si l fvermynt därti l l  gifvet". 
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Vådeldar. 
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IB ekant är, hurusom i forna dagar vådeldar mycket mera 

I I. än i vår tid hörde till l i:v�ts vanliga förete�lser i vårt 
\ � lancl och hurmwm dA cl a 1 regeln kändes v1cla tyngre 
"""""'" ,,,, , , .. . . , , . . . . . för de af olyckan träffade, än hvad som numera blif-
vit fallet, sedan talrika brandstodsbolag beredt den enski lde med
borgaren tillfälle att säkerställ a  sig mot en genom elden vållad 
ekonomisk ruin. Äfven i ett annat hänseende skönjer man en 
skilnad mellan förr och nu. H vad som fordomtima gjorde elds
vådorna så fruktansvärda, var den omständigheten, att de gemen
ligen antogo dimensioner, som man numera, tack vare ett högre 
utveckladt brandväsende, måste räkna till sällsyntheterna. Fick 
elden engång makt med ett hus i stad och gynnades den någor
lunda af väder och vind, så hände det som oftast, att förödel
sen icke tog en ända, innan hela stadsdelar lågo i grus. Äfven i 
landets främsta städer lämnade försiktighetsmåtten synnerligt myc
ket att önska, brandredskapen voro prirnitiva, husen sammangytt
rade och betäkta med lätt antändligt materia.l. 

I öf ver sextio år har bo stad varit skonad för en allmän 
vålleld och under det senast förflutna seklet var den jämför 1 evis 
sällan utsatt för brandolyckor af svårare slag. Desto kraftigare 
påmindes de goda Aboborgarene under 1 600-talet om fåfänglighe-
ten af de skördar, som samlas i de jordiska ladorna, desto oftare 
upp friskades deras hågkomst af eldens förtärande makt. Jag har 
redan i det föregående varit i tillfälle att par gånger omnämna 
den förödelse, som några af stadens monumentalaste byggnader, 
främst domkyrkan, voro underkastade. Återstår ännu att amla 
till ett helt alla de strödda bidrag, våra källor lämna till h istorien 
om vådeldar i Finlands hufvudstad under sjuttonde eklet. De 
utgöra ett viktigt, om ock hemskt blad i stadens annaler och utan 



VADELDAR T. 0 .  M .  1 6 5 6 . 1 2 1 att känna dem kan läsaren icke bilda sig en klar föreställning om de förändringar stadens topografi under ifråga varande sekel måste ha genomgått. Vi skola krönikevis redogöra för h vacl som i ämnet kunnat inhämtas 1 ) .  År  1601 härjades domkyrkan af eld. Den 4 juni 1 603 uppbrann större delen af Klosterkvarteret ända upp till Fätullen samt Mätäjärv i . År 1 6 1 8  timade en stor brand vid Kyrkogatan. På sommaren 1 624 gick större delen af Mätäjärvi åter npp i lågor. Nittio gårdar lades i aska ; enda::,t hälften af detta antal fans kvar, när branden upphörde 2) .  Den 30 juli 1 655 rasade, enligt i Palmsköldska samlinga.rna förekommande ur pgift 3 ) ,  som jag icke funnit annorstädes återgifven, en mycket häftig våcleld, hvarvid ,,en god del af staden uti aska lades�' .  Söndagen elen 1 3  maj l 656 mellan kl .  5 och 6 på morgonen, medan den finska gudstjänsten pågick i domkyrkan, kom elden lös i finske borgaren Henrik Paturs hus vid Skolgatan. Innan brandmanskapet ännu blifvit allarmeradt, hade elden trängt ut genom taket, hvarpå den,  gynnad af ett starkt stormväder, kastade sig med sådan häftighet öfver de angränsande husen , att inom kort alla försök att genom segel och nedrifvande af hotade byggnader dämma dess framfart visade sig vanmäl tiga. Från husen vi l Skolgatan spredos gnistorna först till ö friga trakter af Kyrkokvarteret och till Mätäjärvi samt vidare till Klö tret. Branden fortfor hela dagen ända till k l .  9 på aftonen , då den upphörde vicl bodarna i Katinhäntä. Förfärlig var elen �yn, som i den lju a vårafton n tedc1e sig för de af ansträngningar och förtviflan utmattade staclsboarnes blickar. Så godt ·on1 h la •tora ·iclan n,f staden, me l undantag af ett fåtal hm; bakom kyrkan, lJå Bi kopsåkern, RysKback n och läng t borta i Mätäjärvi, var en en c la rykande ruin. Tuian räknad , att 450 gårclar bl ifvit l ågorna. ·  rof, nitmligen 1 42 i Kyrkokvarteret, 1 33 i Mätäjärvi o h 1 7ö i Klöstr t. De utom ett tort antal fällbodar, rior och vä<lerkvar-
1 ) Underrättelser om e ldsväuorna möter man i G. Wall cni i  ,,Om vådel

dars 1·ä l ta ursprung. etc". A .  0. Rhyze l i i  ,,Brontologia thcoJ ogico-histori ca", 
gamla p a lmböcker, kyrkorådets- och råustugurättens protoko1 1 ,  stad ns Lesvär 
m. m.  

2) Bakugnspenni ngelängtlcr 16:�4-25 ; fin. ka statsark ivet n :o  250-251 . 
3) 'ropographica, tom LI X .  
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nar på Vårdbärget, Lybecksbacken och vid Tavasttull. Af all
männa byggnader voro rådstugan, accis-, våg- och vakthusen, 
kyrkoherde- och kaplansgårdarna samt akademihuset förstörda, dom
kyrkans östra torn och öfra tak hade fattat eld, trävirket förstörts, 
kopparbetäckningen nedfallit och kyrkan i allmänhet blifvit så 
skadad, att man en t id framåt icke vågade hålla gudstjänst i den
samma, utan nödgades anlita slottskyrkan . De af stormen kring
förda gnistorna hade antändt ett antal utom staden befintliga fäl l
bodar, fylda med proviant och spannmål, samt på sina ställen an
stält skada på en fjärdedels mils väg från staden. Äfven några 
människolif skola i elen allmänna förvirringen gått förlorade 1 ) . 

Hvilket hemskt intryck branden gjort på den allmänna sin
nesstämningen och huru stor fruktan för att elden ånyo skulle 
låga upp ännu en god tid efter olyckan . var, därom vitnar föl
ja,nd e  ti lldragelse, som skildrats af ett åsyn::i, vitne j studeranden 
Petrus Gyllen ius. 

,,Den 24 [juni 1 656] , J ohannis Baptist::B dag, predikade bispen 
i Åbo kyrka. Miclt uti predikan kom elden lös på lilla sida,n och 
brann upp ett hns, och då bud kom i kyrkan härom, begåfvo de 
sig ut i en stor hast, som voro ytterst i kyrkan, hvar utaf de an
dra fingo en stor förskräckelse .  En part mente, att hvalfvet föll 
neder på det ställe ; andra, mente, ryssen skulle hafva belagt kyr
kan (ty han hade då nyligen begynt kriga på  Finland och inta
git hela Narven) . Och var en stor confusion , så att elen ene hade 
så n är trampat i hjäl elen andre, förr än de kommo ut igenom åt
skilliga c lörrar, så att man sådant icke väl kan beskrifva. När vi 
kommo ut, :fingo vi veta, huru det ti llstod. Dock var en synner
l ig lycka, att elden blef utsläkt af bönderne, so1n voro elit stämda 
att anamma gevär emot ry. · en". 

Stor var <1en allrnänna bedröfvel sen och misströstan i ·taden. 
Men man hade icke lång tid att hängifva s ig åt sin smärta. På 
ruin rna af de sköflade husen måste med det första nybyggnads
arb tet vidtaga, såframt de husvil la i cke ville se sig prisgifna åt 
den kal la  årstiden . På alla hål l ,  såväl inom stadsmyncligheterna 

1 ) Borgaren Henrik Patur, i hvars gårc1 e lden begynt, drogs sedan ti l l  
ansvar för att han genom s in  vårdslöshet varit val lanue til l o lyckan. Fåfängt 
bedyrade han sin oskul d ;  den 6 febr. 1 658 ålades han att med tolfmannaed be
styrka sin u tsaga, · men då han icke k unnat skaffa sig t i l l räckl igt antal v itnen , 
b lef han den 27  febr. s. å. dömd t i l l  döden. Domen hänskjöts t i l l hofrätten ,  
där den väl  b lef förmildrad, eftersom i rådstuguprotokol l en ingen np�gift om 
Pat n rs afrät.tn i 1 1g  förel igger. 
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·om blcl,ncl borgarenc, ntvocklaL le;:; ock en ra8tlus värlrnamhet. Re
dan cl n 1 8  jnni 1 65G var landshöf din gen Erik von der Linde fär
dig med en förordning om de nedbrunna kvarteren::; återuppbyg
gande i öfveren stämmel ·e med den på Per Brahes initiativ några 
år tidigare utarbetade stadsplanen. ,,På let att all olycka och vi
dare brandnöd, hvilken sig igenom de för detta när, trångt och 
oonlentligen bygda gårdar, gator och gränder esomoftast yppat 
hafva, må så mycket möj ligt förekommas", föror lnade , att Ta
vasttull och I{atinhäntä skulle förbindas genom en gata, elen 
redan nämda I{onungs-Tavastgatan. Från domkyrkans ·ödra port 
skulle en ny gata, Nya Kyrkogatan, dragas til l torget. I de för
nämsta kvarteren 8kulle tomterna utvidgas och förses med nödigt 
utrymme för ekonomibyggnader och trädgårdar, så staden kunde 
,,däraf hafva sirat" .  De skulle sedan til ldelas de mera förmögna 
borgarene, och de fattigare fingo sig anvisade plat er i a:fläg1:,nare 
delar. Förbudet mot rökpörten skärptes ytterligare. 

Då borgerskapets tillg&ngar visade sig otillräckliga för arbetets 
utförande, vändo man sig till den vanliga hjälparen i nödens stund, re
geringen. Redan samma månad, som olyckan skedde, hade borgmä
staren Nicolaus Lietzen och handlanden Henrik Schäfer d. y. blif
vit utsedde att ho · styrelsen ann1äla 0111 sta 1ens nödstälda belä
genhet och anhålla om nå ligt bistånd till dess uppbyggande. Bri
sten på 1nedel till resekostnadernas betäckande gjorde emellertid, 
att r san ännu i mars 1 658, då de utsände arvode fixerades, icke 
blifvit företagen, och osäkert är, huruvida Lietzen och Schäfer nå
gon · in  utförde ·in m1ss1on . Först vid riksdagen i Göteborg år 
1 659 har jag funnit, att n anhållan om brandhjälp blifvit in läm
uacl till regeringen.  G enom sina deputerade borgmä taren Lauren
tius Brochius o ·h rådmannen P tter J esenhau anförde då borger
skapet, huru ·om 1oras stad i följd af d n timade olyckan råkat i 
n så ömklig boläg nh ·t, att f�ira vor , ,,att en så, urgammal huf

vud- och stapel tad i torf1rr ,teu lömet lätteligon uti en :fläck och 
land stad förväxlas kund ", såframt elen icke komme i åtnjutande 
af konungens synnerliga hägn och beskydd. Bland de förd lar, 
som clo deputerade fingo i uppdrag att anhålla om, må nämnas 
tull- och licentfrihet på någon tid för alt till staden importeradt 
salt, rättigh et att för alla ut- och ingående varor få erlägga tul
len i kopparmynt, förlängning på den vid sena.-t hållna land kaps
möte i Åbo borgerskapet beviljade friheten för ko�tributionen och 
krig hjälpen, frihet på någon tid för mantals- och bakugnspen
garna, 1 / 3 del af accisen m. m. I särskildt underdånigt be vär, som 
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framlämnades genom fullmäktigen Jöran Sonni (den 27 dec. 1 059), 
anhöll _ det · finska borgerskapet i staden om :f:l.erehanda eftergifter 
och lindringar i kronoutsky ldernas utgörande. I resolution af den 
9 1nars 1 660 beviljade förmyndareregeringen ett års tullfrih.,t för 
alt det salt, som på stadens eget skepp infördes, med vilk r l ik
väl, att de in:f:l.ytand< medlen användes till stadens återuppbyg
gande och magistraten afiade redovisning för dem ; vidare ett års 
frihet för bakugnspengarna, en viss lindring i det dubbla båts
manshållet samt rättighet för dem, hvilka ledo förlust genom gatu
ri fningarna, att åtnjuta något understöd ur de staden tillfallancle 
salttullsmedlen. 

Knapt hade staden begynt hämta sig efter branden 1 656, in
nan en ny stor olycka inträffade den 13 maj 1 664. Öfver 300 korn
och saltbodar, hvilka stodo något afsides, åtminstone en del vid 
Katinhäntä, de öfriga antagligen något högre upp på Klösterbär
get och utmed ån , uppgingo denna dag i lågor med alt sitt inne
håll. Äfven denna gång kom regeringen de nödstälcla borgarene 
till hjälp. Tullfrihet 1ned :le lades för alt det byggnadsmaterial ,  som 
infördes för bodarnas reparerande och återuppbyggande. Åt sta
den afstods för två års tid konungens andel i de vid råd tugu
rätten fallande sakörena och bland de af olyckan hårdast träffade 
lofvade regeringen fördela hvad accisen för ett år kunde inbringa. 
Rådstuguprotokollen upplysa, att denna hjälp blef distribuerau. 
år 1 667 . 

I januari 1670  omtalas en mindre eldsvåda, då den ryktbare 
professoren Enevald Svenonii hus nedbrann och profe soren on
dast med största nöd undgick att blifva lågornas rof. 

Den 23 septerr1ber 1 678 hemsöktes domkyrkosidan åter af en 
förhärjancle vådeld . Elden bröt först ut hos krigs:fiskalen Alexan
der Andersson i Filip Belckous arfvingars gård _ vid Kyrkoågatan 
och spred sig med sådan hastighet, att inom 4 timmar hela 0111-
riidet mellan kyrkan och torget samt mellan rå :lstugan och Fätul
len stod i ljusan låga. Lik om den 1 3  maj 1 656 blåste äfven nu 
en tark storm, så elden n:f:l.ög som en fågel" och ,, lopp å väl mot 
som med vädret", såsom åsyna vitnen intygade. Det hände sig, 
att gnistorna först antände fle ra bodar och boningshus vid I{up
pis och Fätullen, hvarpå ,,elden mot alla männi kors förmodan 
kom mot vädr�t" och antände de närmare torget belägna gårdarna 
vid Fägatan. Äfven till Aningaisbacken :f:l.ögo gnistor.._ utan att 
dock anställa någon synnerlig skada. Lyckligtvis skonades kyr
kan och akademien med dess bibliotek, hvilka, enligt hvad Wa1-
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lenius förmäler i ::;in afhandling om vådeldar, ,, uti elJ.slågan lika 
som en semicirkcl el l <=ff half måna inväfda voro" .  Vidare rädda
des hofrättshuset, rådstugan och alla köpmansbodar vid torget. 
Inalles 243 gårdar, 68 i Kyrkokvarteret och 1 75 i Mätäjärvj , blefvo 
lågornas rof. 

J ågon t id efter branden hö l ls en träng undersökning rö
rande brand- och rotmästarenas samt enskilda borgares förhållande 
vid olyckan. Det framgick då, att släckningsarbetet i ke bedrif
vj ts med tillbörl ig kraft, att :flere personer vi ·at en klandervärd 
tröghet och bristande hjälpsamhet samt att icke ens alla brand
redskap blif it använda. Stränga förmaningar gåfvo · därför om 
större ömsesidig hjälpsamhet för framtiden, om nödiga brandred
skaps anskaffande och eldfarliga bo.:;täders nedtagande.  Magi ·tra
tens medlemn1ar fattade den ordning, att framdeles själfva per
sonligen ransaka om påbudens strikta efterlefvanc1e o .  s. v. 

En min lre eldsvåda, som förstörde några gårdar vid Slotts
gatan, omnä1nnes år 1679. �1en ännu var den af eldsvådor så 
ofta b emsökta stadens olyck ·mått icke rågadt. Ännu förestod en 
brand, den fruktansYärdaste, som hemsökte staden nnder 1600-talet. 

:Medan len svenska aftonsången pågick i kyrkan den 29 maj 
. 1 68 1  ko111 underrättelse, att elden brutit lös i asses or Lietzens 

hus vid Slottsgatan. Några gossar hade roat sig med att skjuta 
med . k. nyckelbössor eller buffertar och dervid g nom någon 
oför ·iktighet kommit att antända huset. Det måtte åter varit 
storm väder, t r många timmar hade icke förflutit, innan hela norra 
::;idan af stad,en från Lietzens hus intill Multavieru och Aningais
tull var ett H.'tgancle elclhaf. Från norra ' iclan :flögo gnistorna öf
ver ån, antände först han Handen Fästings gård i IGöstret och 
sprodo sedan föröc1el e ända till Ryssbacken och Bi::;kopsåkern. 
När eldens h<emsl a arbete var slut, räknade 1nan 7 a 800 I rivat
hu ·, ·om blif vit lågorna · rof. Af n,lhnänna byggnader hade ·tad -
bron , hofrätts;huset med Htörr cl lon af c1 · arkiv, rådstugan p1 cl 
en del af c1 1 akter och tvänn ti111klockor hemfallit under den 
allmänna för. ·törelsen. H vilka förlu::;ter dom kyrkan le 1, känna vi 
reclan .  Af c1 e d n ·amma omgifvan le byggnader räddades ,, un
clerligen mot männi8lrnrs förundran och utan männi kohjälp" 
akad mie- oc h bibliotekshusen, det senare dock 1ned förlusten 
af sitt tak .  �Ian beräknade, att endast 1 / 6 del a( sta len skonats 
från förödelse n.  

Vi hafv a os redan bekant, huruledes med regeringens be
gifvande en allmän insamling pågick i riket för domkyrkans 
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återupprättande och hurusom gåfvor strömmade frJ,n när och fjär
ran. Däremot synes det understöd, som kom sjä lfva staden och 
dess nödstälc1a borgare till del, icke varit synnerl igen stort. Re
geringen intog en tämligen passiv hållning och afslog det mesta 
af den hjälp och de skattelindringar, om hvilka staden vid 1 682 
års riksdag anhöll .  ,,Här utinnan skul le Kongl. :Majestät i nåder 
dem ej ogärna soulagera, men tidernas tillståncl efterlåta nu intet 
vidare" var hnfvudsumman af elen re olution , ·taclens deputerade 
bekomma på sina ·uppliker. Antagas får väl, att den enskilda 
hjälpsamheten i l andet var större än den styrelsen ansåg sig kunna 
bevisa. 

E fter branden år 1681  var Å bo för återstoden af seklet be
friadt från större brandolyckor. Endast en vådelc1 ,  som år 1 684 
förstörde några hus vid Tavastgatan, finnes omnämcl . Huru ofta 
eldsvådor, som inskränkte s ig till ett el ler pa,r h trn, förekomm it 
under denna och den föregående tiden, därom har man icke någon 
kännedom. Det fans icke någon tidningspräss, som i sina spalter 
intagit redogörelser för sådana händelser och bevarat deras minn e  
til l  eftervärlden. Att sådana smärre våcl eldar emellertid icke hörde 
ti l l  sällsyntheterna, därpå tyda cle täta påminnelser om förfallna 
murars och byggnaders iståndsättande, a,f hvilka rådstuguprotokol
len vimla. 

Det väcker metl skäl vår förvåning, huru så många och så 
förödande eldsvådor inom loppet af ett århundrade kunnat ti1na i 
en stad, som bort vara ett möm,ter för andra orter i fråga om ett 
ordnaclt branclväsencle .  1\1:an ledes lätt till tanken på, att de ti
made olyckorna till stor del berodde på bristan le omsorg och 
förtänksamhet h m; stadens ::ityrelse, till hvars åligganden det ju 
hörde att vaka öfver eld och brand. Utan tvifvel ligger det en 
viss grur n l  för denna förebråelse, men säkert är, att borgerskapet 
själft bar den största kulden. Magistraten befa,1Jn sig i en stän
dig fäjd med borgare, som icke hörsammade dess föreskrifter, och 
clet passerade intet år utan att påminnelser gåfvos om vissa säker
hetsmåtts iakttagande. Påbud gåfvos sålunda nog ; en annan sak 
är, huruvida magistraten var kraftig nog att förskaffa sina befall
n ingar til lbörlig åtlydnad . Hvad om gjordes till brandolyckors 
förekommande hör emellertid icke til l planen för denna af delning, 
utan afstå vi från redogörelsen för brandvärkets ordnande till ett 
annat ti l lfälle.  
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En utflykt utom stadens staket. 
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ag har nu saml at till ett helt de strödda upplysningar man 

I Ji 
nr t11lgänghga källor, trykta som otrykta, kan hämta om 

�; Åbo sta<ls yttre under det sjuttonde seklet. Den bild jag 
Eui:lll'll�'!ti1 , ålunda lyckats uppdraga gör icke anspråk på att vara 
helgjuten och fullfärdig. Vissa partier däraf ha endast i stora 
drag kunnat tecknas, i a,ndra åter äro d etaljerna af denna anled
n ing måhäncla för myck t framträdande. Bristen på fasta minnes
märken från d n tid, som förelegat oss, jämte luckorna i det historiska 
material et ha främst vållat ojämnheterna, och ringa utsikt förefin
nes för, att man i en framtid skall ur arkivens och bibliotekens 
göm1nor framdraga fynd, som i vä "entligare mån skola fylla luc
korna i vår känneclon1 om stadens topografi . Men hvad som än 
bri ster i den topografiska framställning, som nu af. -lutats, så har 
den clock .'att lä ·ar n i tillfälle att göra ig förtrogen m d cle vä
sentligaste drag n af taden yttre fysionomi, att följa n1 d de 
stora förändringar staden genom utvidgning af d ss mråde, ge
nom härjand vådel clar och öfverhetligt påbjudna regl ringar var 
nncl rkastad. Vi ha �tröfvat omkring i ·tad ns centrala te och 
afiägsna ·te parti r, iakttagit kvarter ns och gatorna., läge samt, i 
L lysningen af cl t lju våra }�ällor kasta, b skådat de offentliga 
byggnader vi nnclor vår färd komm it att pas ra. Vi ha gjort Ptt 
besök i domkyrkan , det förnäm ta af stadens monumentala bygg
nadsvärk, b traktat cles prydnader och grafkor, lä ·t ,luiften på 
grafstenarna och gjort en rund genom skolans och akademiens 
lärosalar. Sist ha vi tt scener ur de stora vådeldarna pa era 
förbi vår blick. Vi kunna nu öfvergå ti l l  en betrakte] af sam
häl l �,förhål] an fl ena, af d t brokiga, idoga lif, som rörde R ig inom 
de hu och 1nurar vi r .dan b ·kådat. Men innan vi göra cl tta, 
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skola vi för en stund lämna stadens buller för att göra små ut
flykter till de närmaste omnäjderna. Äfven här finna vi tt och 
annat, som det kan intressera oss att taga i ögnasikte. 

Först styra vi kosan till slottet. 
Innan vi kommit till lilla bommen, där den slutligen place

rades, passera vi slottskyrkogården , där ett år 1 633 uppfördt 
kapell  reser sig 1 ). Sedan vi lämnat tullporten, ha vi strax till 
höger slottsfältet, där militären håller sina öfningar. Till vänster 
ha vi slottsträdgården samt kronomagasin er och en tullstuga, clär 
tullen för sjöledes inkommande och utgående varor uppbäres.  
En öfver ån slagen bom hindrar farkosterna att undandraga sig 
den föreskrif na skatten. 

Om slottet förtäljer Juslenius, att det fordom varit befäst 
med en tredubbel vall och en hög mur mot söder samt en dubbel 
löpgn1,f, hva:rjåmte det varit väl försedt m erl kanoner ocb öfrjga, 
krigsförnödenheter ; att det en tid befunnit sig på förfall, men 
nyligen blifvit med stor kostnad uppbygdt, så att clet åter fram
stod i sin förra glans. En planteckning af slottet igenfinnes på 
den karta, som åtföljer Bidrag IV, samt på den i slutet af detta 
häfte bifogade stadsplanen. Bägge ritningarna öfverensstämma i 
det närmaste med hvarandra. En dubbel löpgraf, hvaraf tydliga 
spår ännu kunna skönjas, förstärkte försvaret mot landsidan. På 
en af ingeniören Hans Hansson upprättad och den 4 oktober 1 G0G 
daterad fästningskarta 2) ser man en kring hela fästet gående vall ,  
som, enligt uppgift på teckningen, blifvit afstucken på hö ,ten 
1 656. Om det vid motsatta stranden af ån belägna Korpolai:::ibär
get nämnes det, att dess befästande vore t i l l  stor fördel för s lot
te�, hvarför man i händel e af krigsfara borde n1ed det första om
gifva det •amma med några rader spanska ryttare, inom hvilka hä
ren kunde ·lå läger. Planen til l  sl ottets ytter]jgare befä ·fa,n c 1 e  
framgick ur  de o äkra krigiska tid rna, då riket som bä t b faun 
sig i strid mo l Ry land och Polen, men, åvidt man kan finna, 
blef projektet icke utfördt, åtminstone icke i större ut träckning. 

Själfva lottet företer den dag so1n är i det vä ntl io·a. t 
samma ut eende som under 1 GOO-talet. Då dess öd n ick höra 
till området för vårt ämne, har jag icke velat inlåta mig på n 

1) Åbo slottsräkenskap för 1 635 . E. Jnl in p lacerar en kyrkogårcl , som 
en ligt hans förmenande begagnades för hospita l ets hjon och sl ottets  :wrestan
ter, i närheten af nuv. bomul lsfabrik en .  

2) I krigsark ivet. i Stockho lm . 
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noggrannare undersökning af dess byggnadshistoria, dess yttre och 
inre skick. Jag har dock trott mig göra läsaren en tjänst genom 
att här upptaga en tidigare icke känd förteckning öfver de till 
slottet hörande och med detsamma förenade rummen och byggna
derna. Förteckningen är uppgjord efter en i Åbo slotts räken
skap för 1 635 ingående inventarieförteckning 1) .  Räkenskapsboken 
upptager visserligen tvänne inventarielängder, hvilka förete några 
smärre differenser, men vi följa endast den ena, uteslutande där
vid uppgifterna om de i hvarje  rum och stuga befintliga dörrarna, 
fönstren och bohagen. 

Inventarium efter 1634 års räkning. 

Uti slottets våningar. 
Drottningens klädkammare. Öfv0rsta h valfka.LOwaren. Sölfkammaren. Privet. 

1 
Tapetkammaren. Panelsalen . .F'örstugugången. Stora konungssalen. Konungens för!Ilak. Konungens sängkammare. Kammare ofvan på sängkammaren . Drabantsalen. Lång kyrkosalen öfverst på södra byggninge.n. Räntekammaren under västra stora tornet. Nya räkningekammaren. Privet. Mörkbodan eller ,,macklööss" under räntekammaren . Två små kamrar innan för hvarandra. Gammalt skafferi och spannemålssalen .  Gamla räntekammaren öfverst på trapporna på södra sidan .  Gamla prästkammaren pä kryddgården. 
Gamla kyrkan. akristian ibidem. 
Karnapskammaren. Förstugan. Kyrkan ofvan på fångtornet. Förstuga. Fångtornet. Boda neder i trapporna. Källare ytterst på södra sidan sunnan under väster tornet . 
1) Förvarad i finska statsarkivet. 
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SLOTTET. 

Kalkbodan utanföre. Trappa på södra sidan i gamla slottet. Proviant..,bodarna pä södra sidan. Källare under norra byggningen. Stora vakthuset i västra källarehalsen . Mjölbod i stora hvalfvet. Tre bodar [ under J konungssalen. Gamla rustkammaren. Vid stora portgången på gamla slottet vaktmästarens skafferi. På gamla bagarstugan tre våningar, uppförda 1 633-34. 
Nedra slottsens borggård : 

Gubernatorens våningar. 
Vinden ofvan på  hofrättss::i,len. Privet. Förmaket fram för matsalen. Emot norra tornet ett ann::it. Två kamrar under själ fva tornet. Gubernatorens matsal. Gubernatorens egen kammare 1) .  Lilla hvalfvet. Herrens klädkammare. • Frustugan. Fruns egen kammare. Brädkammare gentemot. Jungfrurnas kammare. Brädkammare. Spolegången. Små junkrarnas kammare. Innersta · kammaren. Salen framför. Stora rundeln. Privet. Öfversta k::immaren på tornet. Gamla underfogdekammaren . Gamla kanslikammaren. Gamla räkningekammarcn. Brädkammare. Försal . Slottsskrif varekammaren. Brygghuset med en liten kammare. Arklikammare. 

1 3 1 

1 ) Det.ta rum jämte de följande t. o. m .  ,,Salen framför" nämnas icke med 
samma namn i den andra förteckningen . Denna upptager i stäl let :  kammare , på stora s lottsporten, andra kammaren sunnanföre, salen sunnanför, 3 kamrar 
innanför landshöfdingens matsa] , kammare öfverst på stora slottsporten, kam
mare på sidan österut, södersalen ut på samma redd , kammare på sidan vä- ,. 
sterut o. s. v. 
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Knektekammare. 
Gamla slottets kryddgård , där nu lands fogdarna innehållas. 
N edra kryddgården .  
Fogdarnes kammare. 
V aktmästarekammare. 
Ståthållarens kök. 
Gammal bagarstuga. 
Ståthållarens sällskapskammare . 
Gubernatorens spannmålssal under gamla hofrättssalen . 
Gammalt skafferi bredvid tornet norr i uppgången . 
Tre källare. 
En kammare ibidem. 
Gubernatorens karlstuga. 
Gamla bagarstuguförstuga. 
Bagarstugan därnäst. 
G ubernatorens kök. 

Ståthållarens 1 åningar. 

Kammare på norra köket. 
Vinden. 
Nästa kammaren östan för. 
Brädkammare. 
Tredje kammaren östan för. 
Försal. 
Brädkammare. 

Slottslofvens ti'llvist. 
Förstuga. 
Privet med förstuga. 
2 brädkammare. 
Slott · lofvens tillvist. 
Brädkammare iunanför. 
Lilla matkammaren. 

Slottets träbyggningar. 

2 vallportar. Vedgård. Stora konungs tallet. Nytt tall gentemot, 
bygdt 1 633. Litet tall på sidan. Nytt fähus innanför. Ståthållarens 
stall. Gamla oxestallet. Gamla slaktareköket. L itet fähus. Gamla fi
skarestugan. Gamla badstugustugan. Gamla badstugan. Slottslofvens och 
kamrerarens stall. Stallstugan. Brädkammare. Förstuga. Prästestugan. 
En stuga gentemot prästestugan. Brädkammare. Kammare på sidan. Natt
stuga. Liten kammare . Kammare neder i förstugan. Bomvaktarekam
rnare. Litet fähus. Herrens badstugustuga Herrens badstuga. Snickare
stuga. Brädkammare. Förstuga. Vaktmästarekammare. Litet fähus. Ne
derfallen stuga framför. Nederfallen bagarstuga framför. Underfogdens 
stuga. Förstuga. Kalkbod. Slottets smedja. Smedskammare. Kolhus. 
Stora tullstugan. 4 förstugukamrar. Förstuga. Ny sjöbod, gjord 1632. 
En svala bredvid. 2 proviantsnattstugor. Bomvaktarekammare. 7 sjöbo-
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da.r: med stora vedboden. 4 landbodar. Ny sjöbod, bygd 1 633. Stora 
bommen. Gammal vedsknta, Kryddgården mellan _j slottet och staden. 
Slottets kyrkogård . Nytt kapell. 

* * * Utanför slottet utbreder sig stadens hamn, slottsfjärden. Juslenius, hvars Åbo-patriotism läsaren redan väl känner, ställer denna hamn bland de yppersta i världen. nDen kan inrymma den största flotta och är omgifven af bärg, så att äfven den starkaste storm af dem hindras att intränga i det inre af hamnen och där göra någon skada på de därstädes för ankar liggande skeppen. Ej heller går där någonsin en våg af farlig storlek, emedan hafvet här icke är öppet, undantagandes emot söder, hvarest det vidgar sig något, dock icke öfver 1 800 fot, ehu!'u äfven denna vidd icke bildar något öppet haf, och hindras här vågsvallet dessutom äfven af klippor'' .  Slottsfjärdens vågor bryta sig mot det mångbesjungna Runsalas stränder. Naturens skönhet på denna ö, jordens fruktbarhet, ekarnas lummiga kronor, de omgifvande fjärdarnas blåa skimmer ha städse väkt åskådarens beundran och hänryckning. För W exionius och Juslenius med deras samtida stod Runsala höjdt öfver alt beröm. Med dess fägring kunde icke ens grekernes beprisade Tempedal uthärda en täfl.an. Detta jordiska paradis var under sjuttonde seklet::. slut anslaget till boställe åt landshöf dingen i Åbo och Björneborgs län. Väster om stadsgrafven se vi Stor-Heikkilä ladugård samt Puolala, Pitkämäki, Kähärlä, Kastu, Ruohonpää, S:t Jörans och Raunistula byar och hemman. Pitkämäki och Kähärlä äro anslagna hospitalet i Sjählö till underhåll, de ö friga byarna lyda under Åbo, Puolala sedan år 1 630, Kastu, Ruohonpää, S:t Jörans och Raunistula sedan år l 6f>0 ' ) .  Ett stycke bortom Heikkilä kunna v i  skönja Pahaniemi by. En källa på byns område, Muhkori källan kallad, var ännu i början på  innevarande sekel föremål för gemene mans vidskepliga vördnad. Midsommaraftonen plägade man vallfärda till källan för att offra däri pengar e ller annat af värde för kommande lycka. Gummor kommo med kaffepannor och brännvinsflaskor och slogo sig i ring kring källan. Karlar, ungdom och barn trängdes med dem kring den undergörande platsen. Slutligen tog polisen saken om hand och förbjöd på 1 8 1 0:talet alla fol ksamlingar vid käl-
1 ) Abo stads acta. 
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lan 1 ) .  Dessa vidskepliga vallfärder har jag väl i cke funnit o:in
nämda i 1 600:talets akter, men då plägseden icke kunnat taga sin 
början under senare tid, är det alt skäl att antaga, att Muhkori 
källan lockade till sig midsommaraftonen skaror af det sjuttonde 

0 I 

seklets Aboborgare, hvilkas hjärnor vist icke voro tillslutna för 
skrock och vidskepelse. 

* * * 
När man från Stortorget styrde kosan längs Fägatan och pas

serade Fätullen, kom man efter en kort promenad till Kuppis rykt
bara källa, där i långt aflägsna tider helge biskop Henrik påstods 
ha vattenöst skaror af hedniska finnar. Förr hade ett kapell, hel
gadt åt S:t Henrik, stått vid denna källa, men numera återstod 
däraf endast nedersta stenraden. H vad grund sägnen om dopet 
än må haft, ännu omgaf en nimbus af religiös öfvertro källans 
namn. Sedan gammalt var det bland gamla och unga sed att 
midsommaraftonen vandra ut till Kuppis, anställa där lekar och 
upptända eldar samt offra i källan, som gemenligen äfven näm
des S:t J ohannis källan. Ännu vid seklets m.idt hade vallfärderna 
icke helt och hållet upphört, ehuru de blifvit af myndigheterna 
strängt förbjudna på grund af den stora folkskockning, som tid
tals ägt rum 2) .  Måhända gick de godtrognes väg hädanefter of
tare till Pahaniemi källan. Dock upphörde färderna till Kuppis 
ingalunda med ceremonierna midsommaraftonen. En promenad 
till Kuppis rekommenderas af Juslenius som ett synnerligen an
genämt nöje.  Här i naturens grönska kunde stadsboarne hvila 
sig ut efter dagens ansträngningar och i ett litet värdshus stärka 
sina trötta lifsandar. 

Mot seklets slut kommo äfven de klentrogne underfund med, 
att Kuppi källan värkligen ägde en undergörande kraft, ehuru 
denna kraft icke behöfde frammana genom signerier. En af hög
skolans främsta medicinska auktoriteter vid denna tid, prof soren 
Elias 1'illandz, fann vid undersökning af vattnets kemiska beskaf
fenhet, att det värkade hälbrägdagörancle för vissa sjukdomar. 
Denna upptäkt, hvaraf profes oren väl med fördel begagnade sig 
i sin enskilda praktik, ledde till tanken att vid källan inrätta en 
brunnsanstalt för sjuklingar. År 1 688 ingick landshöfdingen Lo
rentz Creutz till  konglig maje tät med hemställan om, att viJ 

1 ) E. Julins anteckningar. 
2) Diarium Gyl l enianum r: 1 38. 
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Kuppis en byggnad blefve uppfönl, där spetälske, hos hvilka juk
domen ännu icke antagit en svårare karaktär, kunde härbärgeras 
för att under ledning af doctores medicinae genomgå en tids brunns
kur, innan de  förvisades till Sjählö. Framställningen vann nådigt 
bifall och inom de närmast följande åren blef inrättningen färdig 
samt begagnades ända till stora ofreden 1 ) .  

Omkring Kuppis utbredde sig åkrar och ängar, bland dem 
flera tillhöriga enskilda stadsboar. På fälten såg man sommartid 
skaror af borgarenas kreatur, kor, getter och svin, vanka omkring. 
Isynnerhet var get- ock svinskötseln gouterad. I otaliga påbud 
finner man magistraten påminna borgarene om att afhålla sina 
fyrbenta gunstlingar från promenader på stadens gator och att för 
den varmare årstiden afhysa dem från staden. 

Närmast till stadens mark i söder gränsade Lill-Heikkilä ladu
gårds och Sotalais bys ägor. Hurusom en del af detta område la
des under staden vid seklets midt, är läsaren bekant. 

Sist må nämnas Hallis kvarnar, belägna på inemot en mils 
afstånd från staden och väl kända för hvarje Åbobo. År 1 635 be
viljar regeringen åt borgmästare och råd Hallis kvarnställe, som 
de må uppbygga och upprätta sig till godo. År 1 643 efterskänker 
regeringen åt staden en vid Hallis by belägen skvaltekvarn, som 
magistraten anmält sig sinnad att låta inrätt� till sämskmakeri. 
År 1691  nämne sämskmakaren Paul Voigts stampkvarn i Hallis. 
År I G95 tillsätter magistraten en mjölnare för de , ,bägge kvar
narna' '  i Halli . 

1 ) Fagerlund,  Fin lands l eprosorier I: -18-50. 
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Sida 1 1  uppgifves, att det bref icke anträffats, hvarigenom Åbo 
stad år 1640 tilldelades besittningsrätt till Mättälä och Huhkala 
hemman. Detta beror på en lapsus calami. Brefvet, som utfärdats 
af Per Brahe den 28 april 1 640 (således samma dag som det s. 1 1  
omnämda) , finnes i afskrift bland Åbo stads acta i svenska riks
arkivet och har följande lydelse : 

Wij Pedher Brahe, gre:ffwe till Wijsingzborg, frijherre till Rydboholm 
och Lindholm, Sweriges rijkes rådh, general gouverneur vthöfwer stoorfur
stendömet Finland medh Åland och bägge Carelerne sampt lagman öf wer 
Wässmanneland,  Bergzlagen och Dalarne etc. Giöre witterligit, att. efft,er 
såsom Hennes K. M:t  aller wår nådigste vthkorade drotningh giärna seer 
och åstundar städernes vpkompst och förkofring och icke vnderlåter något, 
som till dess befordringh och fortsättiande synes wara aff nöden, och för
denschull staden Åboo till godo och vthrymme låtit giöra eett byte öfwer 
dee twenne bönder eller bonde gårder medh wälbördige Erich Boije till 
Jssnäs och Jöran ClaP.sson Boije till Gännes, nemligen Mättälä, eett hem
man, räntar vthi een stadga åhrligen medh alle partzellar vthi wist och 
owist : rogh 6 t :r 15 cappar, korn sex tunnor 15 cappar, malt een tunna, 
haffra een tnnna, smör tw L'U, slachtnöth hal:fft annat st. , få.år half annat 
st. , wallmar nijo allnar, fläsk een sijda, dagzwärkz penningar 6 �' weede 
penningar nijo �, förssle penningar 3 d . ,  löper alles vthi penningar räck
nadt femptijio twå dal. tiugutwå öre sölfwermynt, och Huchola, eett hem
man, räntar åhrligen medh alla partzelar vthi wi t och owist : rogh sex 
tunnor 15 capp:r, korn sex tunnor 15 capp . ,  malt een tunna, haffra een 
tunna, smör tio L H ,  fläsk een sijda, slacht nöth eett st., fåär halfft annat 
st., wallmar nijo allnar, dagzwärckzpenningar 6 � ,  weedh penningar nijo 
�' försslepenningar tree d. ,  löper alles vthi penningar rächnadt femptijio 
dal. tiugutwå öre sölfwermynt, eemott lijka jembngådt wederlagh, som wäl
be:te Boijer der eemot igen allredo bekommit hafwer ; och emädan H. K .  
M : t  genom dess hijt ankompne breff hafwer allernådigest befallnt samma 
twenne gårdar staden att inrymmas, dy wele wij härmedh och vthi dette 
breffz krafft welat staden och dess magistrat sättia vthi wärckelig posses-
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sion öfwer be:te twenne godz och dess ägor, som innan om den nyia vpka
stade grafwen belägne äre, både vthi åker, engh, mulebete, quarnställe, 
fiskie och fischiewatn, intet vntantagandes aff thet, som till samme gårdar 
lyda och nu innom graffwen, som förbe:t ,  beläget ähr, jemväll dee trettijio 
twå daler och twå öre silfwermynt vthi tomptörer, cronan aff Boijerne vp
dragne, effter som bytes lengden det specificerer, ewärderligen och oklan
drat att innehafwa och behålla. Och emädan samme gårdz byte till cro
nan aff wälbe:te Boijerne ähr enkannerligen där hän anseedt, att staden 
schulle kunna der igenom vthwijdgas, bebyggias och tilltagas medh hwss 
och gårdars a:ff nyio fundation ; derföre ähr och opå H. K. M:tz wegne 
och nådige bebagh för god funnet och såwijda effterlåtitt, att bådhe dhe 
aff ridderschapedt och adellen sampt andre cronones förnemme tienare, som 
någor tompteställen der sammestädes vthsee, emottaga och bebyggia wele, 
schole niuta dem alkleles frij bådhe för tomptörerne och annat sådant, men 
dhe a:ff borgerskapet, som vnder stadzens jurisdiction lyda och någor tomp
ter där vthtaga, schole wara sådana tomptörer vnderkastade, så wijda som 
borgmestare och rådh finna godt huariom och eenom thet att opå läggia. 
Biude och befalle fördenschulld opå Högstbe:te H.- K. M:tz wegne dem, som 
wederböhr, sigh här effter vthi alle motto att rätta, icke tillfogandes för
be:te stadh eller dess magistrat huarcken nu eller i framtijden här emot 
något hinder, quall eller intrångh i någor motto. Till wisso hafwe wij 
dette medh wår egen vnderschrifft och secret bekrä:fftadt. Gifwitt på Åboo 
slott, åhr e:ffter Christi bördh eett tusendh sex hundrade och på thet fyre
tijionde den 28 dagh aprilis. 

Kvarnbärget, som s. 3 1  antages ha betecknat Ryssbacken, torde med 
större skäl fä. identifieras med St. Gertrudsbacken. I fjärde häftet af K G. 
Leinbergs Bidrag till kännedomen af vårt land, som utkom efter det tryck
ningen af detta arbete framskridit till öfver hälften, förekommer näml. (s. 1 3) 
ett bref af är 1580, däri fråga är om en åkertäppa, , ,liggendes östhan för 
Quarnnbäcken [ �= Quarnbacken J vidh Sanct Gertrucltz kirckegärd" . 

-----�-----
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I . 

K o n u n gsm ä n. 

S 
tadsförvaltningen kan betecknas såsom resultatet af t:7änn_e samvärkaude faktorers, kommunens och statens, 1ngnpande. Dess tyngdpunkt var förlagd till rådstugan, som var såväl härden för lagskipnings- och förvaltningsarbe-tet som medelpunkten för det kommunala lifvet, sådant detta kunnat utbilda sig under skråväsendets, monopolens och prohibitivsystemets gyllene dagar. På rådstugan debatterades de mångskiftande ärenden, som afsågo stadens fromma och välfärd ; där faststäldes och inskärptes i menighetens sinnen Je allmänna grundsatser, som hvarje  rättskaffens medborgal'e borde följa i sin timl iga vandel ; där gafs förhållningsregler för nästan alla fall, som kunde hända en borgare under hans vandring från vaggan till grafvon ; där gafs råd och rättesnören att iakttaga vid köpenskap och handtvärk ; där vakade rättvisan ,  straffaude de onda och skänkande de lygdige upprättelse ; därifrån ntgingo s lutligen många af de impulser, som gåfvo ny när ing och kraft åt det kommunala, lifvet och hindrade detta från att stelna i former, som gjutits i kung Orres t ider. På rådstugan delades, såsom sagdt, vii,ldet af represontanterne för den kommunala själfstyrelsen och ombuden för elen hela samhällslifvet kontrolleranJ.e statsmakten. ·Kommunen företräddes här af borgmästare och råd, samfält kallade magistraten. Staten fullmäktige innehade mycket olika rang och värdighet, men vi kunna, med accepterande af ett under denna tid ofta användt epitet, kort om godt kalla dem konungsmän. Det var genom konungsmannen, som regeringens andel i dot kommunala utveckl ingsarbetet förmedlades. Han framstod inför menige man såsom konungens vikarie, såsom den lokala manifestationen af statsmakten. 



144 KONUNGSMÄN. Regeringens deltagande i stadsförvaltningen var af olika slag. Främst var regeringen en kontrollerande högre instans, som vakade öfver att ingEm stad fick utvecklas i andra riktningar och efter andra lagar än de som skulle vara bestämmande för hela samhällskroppen. Regeringen var en moralisk och rättslig instans, som ständigt sväfvade öfver rådsfädren , som påminde dem om dera� ansvarighet redan inför jordiska domare och som mottog klagomål öfver förseelser i deras tjänsteutöfning. Men regeringen var icke endast en sådan a:flägsen öfvervakande, kontrollerande myndighet, som stiftade lagar för det statliga lifvet och som angaf de allmänna dragen af den kommunala utvecklingens gång, utan den ingrep ständigt, altjämt uti stadsstyrelsens och det kommunala lefvernets hvardagligheter. Såsom en rättande, ordnande och manande makt kastade den sig in i det borgerliga lifvets enskildheter. Den gaf sig tillkänna icke allenast, när borgmästares och råds haudliug�sä.tt gaf anledning til l  missnöje, när borgerskapet försummade sina plikter, synnerligen plikter af :finansiel art. I de minsta detaljer rörande hushållningen, byggnadsordningen, renhålluingen m.  m. fingo borgerskap och magistrat röna prof på regeringens vaksamhet och aktiva, än tillbakahållande, än framåtdrifvande, värksamhet. Regeringens medvärkan i stadsförvaltningen kunde under sådana förhållanden i allmänhet icke vara direkt. Endast i undantagsfall har monarken själf ingripit i stadens angelägenheter. Den kontinuerliga uppsikten öfver staden och det aktiva deltagandet i dess styrelse var af konungen anförtrodd åt i Åbo stationerade högre och lägre, militära och civila ämbetsmän, hvilka vid 1:sidan af sina öfriga åligganden skulle fungera såsom statsmaktens representanter på rådstugan. Myndigast bland dem var gubernatoren eller generalguvernören, centralregeringens högtbetrodde, men tillfällige ombudsman i }?inland. Näst honom följde i rang och värdighet ståthållaren och landshöfdingen, de beständige chef erne för de lokala styrelserna. Under desse lydde ett a,ntal underordnade tjänstemän, som under seklets förra hälft vanligen företrädde sina öfvermän inför borgmästare och råd och därför framstodo såsom de egentliga, synliga länkarna mellan stadsmenigheten och högsta makten . I stadslagen fans  ett stadgande om en konungens fogate, som på konungens vägnar skulle närvara på rådstugan vid val af borgmästare och råd äfvensom vid domars fällande. ,, Ingen dom måge borgmästare och rådmän döma utan fogaten eller hans bud 



FOGATEN. 1 45 är clär när, uch fogaten ·kall skipa, u11 for · ig, som rätten ·kall ·itta och alla råd ·tugadagar timelika till rådstufvu komma" ,  heter det i rådstugubalkens andra kapitel. Fogaten skulle vidare jämte rådet utfärda stämning till råd ·tugan ; hade någon förbrutit ·ig mot konungen eller hans råd eller försmått konungens ämbetsmans bud, kunde fogaten ,,med råclmanna råde" be tämma, huruvida elen �kyldige skulle in ättas i torn, c1. v. s .  på konungens slott, eller i · tadens gömma. Han skulle des 'utom deltaga med borgmästare och råd i kommunala förordningars utfärdande i en mängd 8tadens ekonomi och politi angående förrättningar, i uppsikten öfv r stadens handels · ,  handtvärks- och byggnaclsförhållancleu, stadsinkomsternas förvaltande m .  m.  Fogaten var sålunda i allmänhet befogad och förpliktad till deltagande i rådets flesta administrativa och judiciela funktion er. Han var en medlem af stadens öfverhet, men i egenskap af konungens man på samma gång höjd  öfver denna, u töfvande en kontrollerande myndighet öfver borgmästare och råd 1) .  Den kungliga fogatens ärn betsåligganden, hvilka under medeltiden i allmänhet handhade af lottshöfviLl mannen, tillkommo under 1600-t<lilet ståthållarene och lanclshöfdingarne. De motsva•• rade stadslagens fogate. Då såväl stads tyrel ·en som landtregeringon i allmänhet genomgick en brytningstid under Gustaf II Adolfs och Kristinas regeringar och ståthållarne därigenom kommo att intaga en i vissa hänseenden föränclracl ,-tällning mot förr, böra vi för tydlighetens kull i kronolog isk ordning följa med cl växlingar konungsmannens förhållande till borgmästare och råd unclergick und r seklets lopp. I spet en för landtregeriugen, regeringen i landsorterna, stod inti l l  år 1 634 ståthållaren , som i ·iu hand förenade den civila och mi litära myndigheten . Med borgmä tnr och råd deltog hau ob -· tri<.lt i utöfning n af den kommuuala förvaltningen och lagotiftningon. Däremot rönte hans ingripande i lag 'kipningen mång nstäde · stark ovilja hos städerna , borgerskap, och regeringen fann sig däraf föranlåten att något begränsa denna del af ståthållaren · värk amhet. I rättegångsordinantien af 16 L 4, som införde hofrättsinstitutionen, förekomma särskilda föreskrifter rörande ståthåll arens domarekall .  tåthallarene ·åväl som landshöfclingarne och 
1 l Stadslagen. J emfr. Odhner, Bidrag t.  vcnska stadsförfattningens histo

na 1 Arsskrift utg. af kungl . vetcnskapssocietetcn i Uppsala, andra årg. s. 
1 30 följ. 



146 KONUNGSMÄ fogdarne voro enligt orclinantieu skyldiga att hål la uppsikt öfver att borgmästare och råd icke försummade sina rådstugudagar samt att af magistraten fälda domar blefvo efterkomna och exekverade, ,,dock hvarjom och enom lagligt vad uti de ärenden , som efter lagen vädjas må, förbehållet" . I vissa fall skulle exekutionen följa omedelbart efter rådstugudomen, nämligen om någon begått kätteri i den upp- och nedstigande linea och uti den första och andra graden lineae ineqvalis, tidelag, våldtäkt, barnamord, uppenbart mord, öfverfall på allmän väg, dråp med hemgång el ler på  kyrkooch tingsväg. Ville konungsmannen deltaga i domars fällande på rådstugan ,  var det  honom icke förmenaclt, men då var han skyldig att a.flägga c1omareed 1) .  l\Iec.1 rättegång orclinantiens grundsatser öfverensstämde deu instruktion, som den 15 maj 1 6 16 gafs åt ståthållaren öfver Abo samt Tavastehus slott och län Johan De la Gardie . När viktiga sake1· förehades på rådstugan i Åbo, skulle han vara personligen tillstädes, och när domar fallit i ofvannämda grofva mål äfvensom i ringa saker, skulle han hålla hand öfvor deras ti llämpande. Missgärningar af mindre grof natur än de i ordinantien upptagna  skulle han hänskjuta till konglig majestät 2) .  Den maktbefogenhet i kommunala ärenden, som tillkom ståthållaren, innehades också af de tvänne finska gubernatorer, som förekomma under Gustaf II Adolfs regeringstid, Nils Bjelke och Gabriel Oxonstierna . Skilnaden var blott, att gubernatoren uppträc1 c.1e med mycket större kraft och eftertryck samt att ståthållaren, pä samma gång han uppfylde sitt ämbetes plikter, handlade som en gubernatoren underordnad och hans befallningar mottagancle ämbetsman. På, grund af sin höga samhällsställning och sina nära förbiuclelser med centralregeringen kunde gubcrnatoren handla rncd · törre myndighet och själfständighet samt med större tillförsikt hemHtälla hos regeringen om nödiga åtgärder till stadens förkoi'.ran. l:-- Ians befallningar mottogos ock af borgerskapet med större u ndergifvenhet och lydnad. l\Ien i sitt deltagande i lag�kipningen var han, på samma sätt som ståthållaren, bunden af rätt0-gångsorc1inan tien. Under Gabriel Bengtsson Oxenstiernas tid tillkom en särskild konungsman för rättsskipningens öfvervakande. Rådstuguprotokol-
1) Schmedemann, Kongl. stadgar m.  m. ang .  justitie- och executions äh

render s. 1 35-140 . 
2) Styffe, Samling af instruktioner för landtregeringarna s. 99-103. 



. . 
8TATIIALLAHE OCH GUBEH�A TO RER. 147 let för den 3 oktober 1 632 förmäler, att nnderståthållaren Erik Andersson Knape företedd8 en af k. m : t  erhål len fullmakt ,,till ståthål l arskap och burggrefskap öfver stä derna i Åbo sl ottslän , att deras förmän skola honom lydno bevisa och att borgmästarne skola hvar dom, som afsagd blifver, honom se och underskrifva låta'' 1) .  Man finner ock från denna tid burggrefven eller någon annan konungsman i regeln närvarande vid rådstugumötena, och när han någ0n gång är frånvarande, står det stundom i protokollet antecknadt, att emedan konungsrnannen icke kom tillstädes, kunde inga ärenden företagas . Vanl igen tilläto sig dock borgmästare och råd att afhandla m indre betydande löpande ärenden rörande ekonomien och politien , anställa ransakning och förhör ; någon gång ha de t. o .  m .  fält dom, men det kan tagas för gifvet, att domen i sådant fall understälcles konungsmannens bepröfvande . 1 634 års regeringsform införde en märklig förändring i den lokala tyre] sen. Ståthållareskapen afskaffades och ersattes med landshöfdingein t itut ionen .  Lanclshöfdingarnes befogenheter blefvo öfverhufvud desamma som ståthållarenes hade varit, men inskränktes därigenom, att landshöfdingarne fråntogos befälet  öfver mi litien äfvensom rätten till cleltagande i lagskipningen. Deras judiciella myndighet inskränkte sig till en kontroll öfver lagskipningens gilla handhafvande. Ur den år 1 636 utfärdade aJ lmänna landshöfdingeinstruktionen låna vi följande punkter, som närmare belysa landshöfdingarnes förhållande till stadsmenigheterna 2) .  Näst den allmänna bestämm ls n, att landshöfdingen i egenskap af ,, land ·ens hufvud el l  r höftling" i konungen stad och ställe skulle i alt söka befrämja undersåtarnes bä ta, stipulerar instruktionen, huru han skall förfara i al l c1,  de olika ärenden , som t i ll komma hans ämbete. Utan att ingripa i det andliga ståndets j urisdiktion och admiui " tration . knllc- han ha noga upp ikt1 att G ud ord blifver i alla församlingar endr:tkteligen ,  rent, oförfal-· luidt och flitigt lärdt och preclikarlt, akramenten blifva värtleligon adrninistr rade, en ifrig kyrkodi scipli n i akttagen , kätter, ka o h Rchi ·matiska lärdomar förkväfda, skolor och bo  pital nndorhållna. Med justitiesakers afgör::tnde skulle landshi)fclingen i cke mera befatta sig, men tillhålla borgmästare och råd att en hvar i sin stad n t.an försummeh,e, våld och orätt göra sin plikt,. Fann han n ågot 

1) Bidrag t,. Åbo stads historia, första :,;er. I V :  1 57 .  
2) Styft'e s .  19 1-2 17 .  



1 48 KONUNGSMÄN. fel begånget, skulle han befordra den skyldige till laga ansvar. Han skulle  vidare tillse, att domarna ordentligen upptecknades och domböckerna levererades till honom i tvänne exemplar, af hvilka det ena stannade i landskansl iet och det andra l evererades til l  hofrätten . De i rättegångsordinantien specificerade dödsdomarna skulle han omedelbart bringa till exekution, öfriga domar först efter mottagande af hofrättens eller konungens resolution. Öfver krigsfolket till lands och vatten hade landshöfdingen intet att befalla, icke häller öfver slotten och slottsbesättningarna.  Men han skulle tillse , att knekteutskrifningarna på landet och båtsmansutskrifningarna. i städerna utfördes i laglig ordning och utan underslef. Äfven ägde han att tillse, det leveranserna till krigsfolkets behof inflöto på behörigt sätt, och när arbeten erfordrades på slotten, skulle han ha  uppsikt öfver deras rätta. utför3,nde. Vidare tillkom det honom att beifra alla de brott krigsfol k  och krigsbefäl kunde begå mot borgerskapets privilegier och rättigheter, dem han i allmänhet var skyldig att vidmakthålla, så att borgarene ,, sina rättigheter oturberade njuta och sin redeliga näring, hushåll ,  köpenskap, gemena lefverne fritt anställa, ohindradt bruka, njuta och öfva må'' . lVled iakttagande af innehållet i stadslagen: senare förordningar och städernas enskilda privilegier borde landshöfdingen vinnlägga sig om, ,, huruledes all god ordning och politi må föras på  banen och sedan vidmakthållas" i städerna, hvilka borde vara riksens stöd och rikedom och källan till landsortens förkofring. Enkannerl igen borde han befl ita sig om, att goda och beskedl iga män förordnades till borgmästare och stadsskrif vare, att stadens inkomster blefvo rätt uppburna samt använda til l  al lmän nytta och icke till enskildes fördel .  Alla handtvärkare ägde  han att drifva från landet till städerna och bistå ämbetenas förmän i skråordningarnas upprätthållande. H an skulle ti llse, att, ingen borgare eller handtvärkare dref mera än ett slags näring, och i samråd med borgmästare och råd ägde han afgöra, huru många köpmän och handtvärkare städerna nödtorfteligen behöfde.  Den olofliga näringen med ,,tappande och snappande" skul le han beifra och inskränka krögeriet till vissa krögare och tavern are. För olaga skjutsfärders undvikande skulle han vaka öfver gästgifveriordningens ti l lämpande så i stad som på landsbygd. Löst fol k  och lättingar skulle han a.fhysa från staden, förpassa de arbetsföra till tukthus, <le sjuka och bräckliga ti l l hospital. 



LA DSHÖFDINGE [NSTRUKTIU ER. 1 49 
Öfver kronans räntors och inkomsters, tullars och kontributioners indrifvande skulle landshöfr1ingeu ha noga uppsikt, ty räntorna utgjorde ,,fundamentet och grundvalen, hvarpå alt det öfriga står,, . rrretton år efter denna förordn ing emanerade en instruktion för landshöfd ingarne i Fin land, utfärdad af generalguvernören Per Brahe och dagtecknad Åbo slott den 13 september 1 648. Den till kom med anledning af det ekonomiska betryck grefven funnit råda i landet och utvecklade i detalj den värksamhet landshöfdingarne hade att utöfva såsom det ekonomiska framåtskridandets väktare. Nära på hälften af instrnktionen upptages af föreskrifter, som l andshöfdingarne ägde att ställa sig till efterrättel se i sitt förhållande til l  stadsmannanäringarna. De utvidgade icke landshöfdingarnes värksamhet, utan innei:rnro blott ett inskärpande af äldre stadganden. Landshöfdingen skulle främst förmå alla städernas innebyggare att egna sig åt en viss näring och handte-ring Hamt aflägsna all a arbetslösa lättingar. Med rådets bistånd borde han arbeta för inrättandet af goda och dugliga brygghus, genom hvilka kronans inkomster förökades och den utl ändska importen af öl  förminskades. Han borde vidare hämma det olofliga landsköpet och göra slut på det s .  k .  maimiseriet och de små onyttiga kyrkomässorna el ler marknaderna på landet och i stället upprätthålla i städerna vissa torgdagar och en frimarknad m.  m .  1) .  Ännu en allmän landshöfdingeinstruktion ha vi att framhålla, den som konung Carl XI utfärdade elen 28 j an .  1687 och som gälde hela riket 2). I denna instruktion upprepas i det väsentligaste, ehuru med särskilda förtydligand n och tillägg, samma befogenheter och skyldigheter, som ingåti, i 1 635 års instruktion . Dock tillåtes det landshöfdingen numera att i undantagsfall, om han ansåg rättegångsordinantien det fordra, ,, itta med i någon dom och åsom domhafvande äga sin mening",  men då måst han först vära domareeden. Ingen straf fdom, i cke ens för gröfsta brott, fick han bringa ti l l  exeku1, ion ,  innan hofrättens utslag fal l i t ; däremot kunde han uppskjuta exekutioner på någon tid, edan han för t meddelat konungen eller hofrätten or akerna till uppskofvet. Äfven efter år 1634 finna vi Fin lands förvaltning par gånger anförtrodd åt en gubern ator, först åt Per Brahe åren 1 637-1 640 
1 ) Styffe s. 240-249. 
2) s. 300-33G. , , 
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1 50 KONUNGSMÅN. 

och 1 648-1 654 och sedan åt Herrnan F leming 1 664- 1 669. Om 
dem gäller det samma som tidigare anmärkts om Nils Bjelke 
och Gabriel Oxenstierna. Såsom man af den åt Per Brahe år 
1 648 gifna instruktionen finner, skulle generalguvernören, frånsedt 
det direkta ingripande i stadsförvaltningen ,  som var honom med
gifvet, i allmänhet utöfva kontroll öfver landshöfdingarna och, när 
dessa befunnos försumliga, påminna dem om, hvad deras pl ikt och 
ämbete kräfde 1 ) .  På de rättigheter, som e nl igt lag til lkomma 
borgmästare och råd, utöfvade generalguvernörens tillsättande intet 
intrång. Icke häller tillkom det generalguvernören att taga del 
i lagskipningen. 

Genom 1634 års regeringsform upphörde, så�om nämdes, 
länets höfd ing att vara medlem af rådstugurätten. Dock afsade 
sig regeringen icke därigenom deltagandet i städernas lagskip
ning. Regeringsformen bestämde, att en af konungen förord
nad stadsfogde ständigt skull e presidera på rådstugan. Hon om 
tillkom det att uärmast vaka. öfver att borgmästare och råd i cke 
bröto mot l ag och rätt, liksom han ock ägde att deltaga i domars 
fällande .  Lagbudet iakttogs mycket noggrant på råcy,tugan i Åbo, 
där under en lång följd af år slottsfogden eller underlandshöf
dingen i egenskap af stadsfogde närvar vid mötena. Var han 
borta, antecknades detta till protokollet, hvarpå rätten nog kunde 
vidtaga förberedande undersö kningar och ful lgöra åtskill iga ad
ministrativa göromål, men uppskjöt med domarna til l  konungsman
nens ankomst. I flE:ra vid denna tid utfärdade stadsprivi legier var 
stadgadt, att stadsfogden tillkom afgörande rösten, om borgmäRtare 
och rådmän icke kunde komma till enighet 2) .  

Mot slutet af 1 640-talet upphörde stadsfogdens judiciella 
värksamhet. Redan under föregående decennium hade regeri ngen 
i f lera städer ersatt stadsfogden med en s. k. kunglig borgmästare . 
Denne ti l l  attes icke efter föregående val såsom stadslagen pclbjöd, 
utan utnämdes direkte af regeringen. Utnämningens lagl ighet har 
försvarats sålunda, att den kunglige borgmästaren likstälts med 
stadslagens fogate och regeringsformens stadsfogde 3). Den förste 
borgmä ·taren af detta slag erhöll Åbo ur 1 647 i Gudmund Krook, 
svensk ti l l  börden. Redan i början af 1 648 märker man följderna 
af de nya utnämningarna. Borgmästare och råd afkunna domar 

1) Styffe, s. 225-237. 
2) Odhner, Sveriges jnre hist. und. dr. Christinas förrn. 8. 1 83-184. 
3

) " 8. · 184. 



STA DSFOGDE . N ILS B.JELKE. 1 5 1  och c:1,fgöra ti l l  rtitten inkommarn1e mål och förvaltuing8ärenL1en fullkomligt omedvetna om den förre kouungsmannen frånvaro. Väl infinner ig till en början landshöfdingen, underlandshöfdingen eller någon annan konnngsman, liksom för att pröfva värkn ingarna af det nya sy temet, tämligen ofta på radstugan, men besöken blifva så ·måningom alt fäta ligare och magistrat n handlägger sina mål utan att någon spörjer efter konungsmannen . 
* * * Sedan vi  nu lärt känna de pri1wiper, enligt hvilka stadsstyrel::,en var orduad, och inhämtat, hYad lagen stadgade. om konungsmannen plikt r och befogenheter, återstår för oss att se, huru <.le personer, som på regeringen::; vägnar vakade öfver lag och rätt, fullgjorde sina åligganden. l?ör att ära den, som äras bör, göra vi början m d gubernatoren , för:e 1 634 äfven kallad landshöfding, senare gemenligen nämd generalguvernör. Finlands förste gubernator var riksrådet ils Bjelke, om den 1 5  jun i 1 623 utnämdes till president i O bo hofrätt samt tillika till gubernator ell r landshöfding öfver Finland. Han tillhörde en af rikets YI persta ätter och ils Bjel kes namnteckning. räkna le  bland konungern; främste förtroendemän . 0 r 1 6 1 1 hac1o han varit mecll m af förmyudar regeringen och åren 1 62 1  och J G22 förestått rik8::,tyr h,en under konungens vistel e i kriget. I Finland hade hau tidigar utfört 'är k i lda viktiga upr drag i regering n namn. På , in po t ·om gub rnator o h I re. id nt utv k lade hau n upply t och rådig värksamhet amt vinnlade Rig ynnerl igen om dligh t n och 1 n allmänna ordningen befrämjaude samt rättvi "ans oväld iga skipande . I ... bo råd tufvurätt annaler mö r man uppr pade gånger i l s  Bj lkes namn. Väl uppträder han mera sällan i gen hög person på  råd tugan , men de to oftare påminner han _om in tillvaro genom bref till rätten och genom b fällningar, som framföras af underordnade tj änstemän. Oafbrntet b komma borgmästare och råd till ägelse att tillhålla borgerskapet att gifva konungen hvad konungen ti llhörde samt att ställa sig ti l l  hörsam efterrättelse de 



152 KONUNGSMÄN. kommersi8la påbud och plakat, som vid denna tid emanerade i så riklig  måtto. Äfven meddelar han tidt och ofta föreskrifter rörande stadens ekonomi och politi. Från honom härstammar, såvidt jag har mig bekant: det första förbudet mot rökpörten, ett förbud, som förnyades och skärptes seklet igenom. När borgerskapets gensträfvighet icke upphör, infinner sig Bjelke någongång själf på rådhuset med register öfver borgarnes synder och råder till bot och bättring. Rådstuguprotokol let för den 30 juli 1625 upptager tolf särskilda punkter, rörande hvilka Bjelke, själf närva

i ls Bje lkes sigi l l .  

rande, ,,hårdeligen besvärade sig". De flesta punkterna rörde felande kronoutskylder ; tvänne angingo byggnadsarbeten .  I slutet af år 1625 ledde han vid tvänne sammankomster ransakningen med en borgmästare , som åtalats för groft tjänstefel ,  och vid en arfsprocess, som behandlades vid rätten från den 22 till den 29 november 1628, är han antecknad som närvarancle 1) .  Men, Gom sagdt, i regeln använde han ståthållaren, underståthållaren eller slottslofven såsom språkrör. År 1 63 1  entledigades efter upprepade ansökningar Bjelke från sina höga befattningar i Finland.  Han hade aldrig känt sig husvarm i vårt land,  som han karaktäriserade som en ,,ond och barbarisk landsort, hvars egensmn1ga befolkning alt fortfarande vill hålla sig vid sina gamla o eder" .  Däremot rönte hans reformarbete erkännande hos det folk, som han dömde så strängt, men för hvars bildande och upplysande han under många år egnade sig med allvarligt nit och ansträngdt arbete. . r 1 737 betygar Åbo magistrat, att Bjelke ännu då betraktades som den, ,, hvilken betagit här i landet a lt öf vervåld " .  2) 

1) Bicl r. t. Åbo his t .  första ser. II :  133, 137-141 ,  Il [: 40-.J:2. 
2) Lagus, Åbo hofrätt.s historia. 



NIL . UJELKE OCH PER Bf tAl lE .  1 53 Bjelke efterträddes ::-;om gnbernator af l+abriel Bengtsson Oxenstierna, kusin till rikskanslern. Om hans ingripande i stadsstyrelsen ha rådstuguprotokollen intet märkligt att förmäla. Till rättens sammanträden synes han aldrig infunnit sig . Endast en gång finner man honom mottaga ett större förtroende frå,n borgerskapets sida. Det var vid afresan till Sverige i början af år 1633, då han af magi ·traten ombads att värka för nådigt uifall till stadens och magistratens i en lång förteckning upptagna önskning mål. Följande år 1 634 indrogs gnbernatorsämbetet, då Oxenstierna kallades att bekläda riksskattmästareämbetet och att intaga en plats bland den minderåriga drottningens förmyndare. Oxenstierna var känd som en stor hushållare och ännu efter sin öfverflyttning finner man honom hårdt ansätta några gäldenärer i Åbo 1) .  Tre år senare begynner ,,grefvens t id" 
1 Finlands historia. ,, Grefvens", Per Brahes, bild är läsaren al tför väl bekant för att den kulle tarfva en belys ning på  detta ställe. Likaså känner enhvar de nya, friska impulser han gaf vårt samhäl ls- Per Brnhes namnteckning. skick, c1e ansatser till ekonomiskt framåt träfvande ocb intellektuel utveckling hans tyrel 'e föranle.dde. Åbo tads innebyggar ha lyckan att invid den kri tna bilrln ingens märkliga te minne .. märke i vårt land, domkyrkan, ständigt för sina ögon so de i brons gjutna dragen af den ä lle grefven, i hvilken vårt folk hyll ar en bland de främste förkämparne för flydda tider, • b i l<lningscirbete. Men de b höfva icke bevara rahes namn allena. t å om ett all miint fosterländskt minne ; äfven ur lokalpatriotisk ynpunkt kunna de h lra <l tta minne ·å om erinrande otn ett b ty<lel efullt kede i <leras egen stads utveckling historia. Ur det föregående har lä 'ar n redan funnit, hurusom Per Brahes generalguvernör ticl gifvit upp 'lag till stora föränclringar i stadens topografi, hurusom vid denna tid 011 helt ny stad begynner växa upp på Aningaissidan och stora s idan · utseende på flera 

1 ) Bi dr. V I :  70-72, 79, 142, 1 43, 2 10. 



1 54 KONUNGSMÄN. punkter undergår en förvandling. De motiv ,  som ledde re8taureringsarbetet, voro sträfvandet att åstadkomma större ordning och symmetri i byggnadssättet, större säkerhet vid el dsfara samt större bekvämlighet, renl ighet och sundhet. Vid rättens sammanträden har jag icke anträffat Brahe mera än en gång, men man finner hans budbärare ticlt och ofta på rådhuset erinra om de öfverhetliga på-

Grefvc Per Brahc. Efter orig. i K. bibl ioteket  i Stock ho l m. buden,  om den nya tad planen · noggranna eft rl fnad, om gatorna , enskilda och offentliga byggnaders förbättrande m .  m. tad8-vakten söker han förbättra genom enskilda föreskrifter och 1utligen genom en allmän vaktordning för staden. Torghandeln reg-1 rar han genom allmänna ::stadgar, som b fordras till tryck, och tvingar köpmännen till handelsordinantiernas ofelbara efterföljd. I handtvärkerierna ingriper han och utfärdar år 1 640 stadfästelsebref för ett alla handtvärksämbetens gi lle. Öfver magistraten" ämbetsförvaltning och ärendena fördelning efter moderna prin ciper vakar han och utöfvar någon gång påtryckning på valen 



PER BRAHE. 1 55 

af rådspersoner. På det kronones höghet och rätt blefve desto 
bättre företrädd i staden och bättre oraning och disciplin jn förd i 
näringarna,  ingick Hrahe år 1G39 till regeringen med hemstäl lan om 
t i l lsättandet af en burggrefve öfver staclen .  Detta förslag blef 
emellertid afslaget af förmyndarene, hvilka ansågo det ifrågasatta 
ämbetet onöd igt, då de med detsamma följande åliggandena enligt 
deras mening väl kunde handhafvas af landshöfdingen och magi
::;traten, synnerl igen om borgmästare och råd på ett förståndigt 
sätt delade ärendenas mängd sig emellan 1 ) .  

Vi komma framdeles att nu och <lå omnämna de åtgöranden 
och reformer, som grundat sig på Brahes initiativ. Nu må blott 
t i lläggas, att hans generalguvernörstid äger s i n  betydelse icke alle
nast genom de förbättrade förhållanden , som därunder såga dagen, 
utan ock genom den nya anda den ingjöt i förvaltningen under 
följande tider. 

Finlands s ista generalguwffnör under i frågavarande seke l ,  
Herman Fleming, friherre till Libelitz ( 1 6G4-1669), finnes i råd
stugurättens protokoll endast par gånger omnämd. I Å bo stad 
historia har hans värksamhet icke efterlämnat något spår. Tidi
gare känd såsom en energisk förfäktare af reduktionsprincipen och 
för dessa i nt ntioners skull stött från den plats i nom Carl XI:s  
förmyndareregering, som Carl X Gustaf bestämt åt honom, kom 
J?l ming med af motgångar brutet sinne t. i ll Finland,  där sjukl ig
het och mi . nöje  mecl det rådande systemet förlamade hans hand
l ings kraft .  

* * * 

Vid a  oftare än gcnoralgnvernörernc i 1 1grflJ? O ståthållarene och 
landshöf c l ingarno i . tad ns angclä0• u het r. Områ let för d ra. 
förval tn ing var trängr· , de 1 öpnn <lc är r nleua  mängd mindre och 
t i l l fällena till öfvervägan cle af styrelsen cl taljer därför fl ra. 
Uncler vissa år b ivi ta.de de i medeltal en �ång i månaden och äfven 
ofLare magistratens sammankomst r, men i reg l n  inskränkte sig 
be · öken til l  några gånger om året och omellauåt har hela året 
fått förgå till ända utan att stad skrifvaren kunnat i protokollet 
anteckna länets höfd ings närvaro. Han infann sig vanligen när 
viktigare frågor rörande stadens förvaltn ing förehades, såsom å 

1) K .  K.  Tigerstedt, Handl ingar rör. Vinlands historia kring medlet af 
17 :c.le å.rhuodraclet s. 34 1-343. 



1 56 KONUN GSMÄN. allmänna rådstugudagar och vid val af borgmästare och råd, när han ansåg det nödigt att genom sin personliga närvaro gifva större eftertryck åt flera gånger upprepade, men icke hörsammade befallningar, när han ville taga initiativ ti l l  något för staden nyttigt företag eller när stadens samtycke skulle inhämtas till en af regegeringen äskad bevillning o .  s. v. Stundom voro besöken af rent formel art. Så t. ex. när ståthållaren eller landshöfdingen första gången presenterade sig på n1dstugan och lät för den samlade menigheten uppläsa sin fullmakt eller när han a:flade sitt afskedsbesök och underrättade de tillstädeskomna om sin förflyttning til l  annan ort. Vid sådana tillfällen utbyttes artigheter mellan bägge parterna. Å ömse sidor betygade man sin tillgifv€nhet och sina goda afsikter samt önskade hvarandra en lyckosam ämbetsförvaltning. Så förmäler protokollet för den 29 juli 1 624, att ståthållaren Per Erlandsson Bååt anmälde sin afgång från ämbetet, hvarför han ,,på det högsta borgmästare och råd samt med me-11ige borgerskapet betackade för den hörsamhet och lydno de honom uppå H. K. M:ts vägnar bevj st hafva, eljest och för alt annat, hvi lket han hos H. K .  lYI: t  vill ihågkomma och berömma, såsom ock denna stads innevånare, där så behöfves, til l det bästa, hjälpa och förfordra. Valedicerade ock på det vänligaste ' ' .  På denna ,,valediction" svarade en af borgmästarene, uttryckande i en ,,härl ig sermon" stadens tacksamhet för alt det goda ståthållaren gjort samt tillönskande honom ,, af Gudi en behållen resa och all välmågo". Därefter framträdde den nya ståthållaren och föredrog sin fullmakt å ämbetet. Den 3 december 1 634 höll ståthållaren Henrik Olofsson sin afskedsoration på rådhuset, hvarvid han lofvade ,, tacka och berömma både när och fjärral3." magistratens trohet och lydnad. De tilltalade intygade, att ståthållaren ,,en rättvis saks fartgång uti ingen måtto förhindra velat, utan hvad rättvist i alla saker befans, det alltid gärna med dem samtykt och bejakat. -Summa summarum, de önskade gärna, att hans välborenhet ännu hade velat med sin goda råd och dåd här blifva och denna rätten v idare bisitta. Därmed faarwwäll ! "  1) Det har tidigare anförts, att ståthållarne och landshöf dingarne intogo en något underordnad ställning under de ti der, då en generalguvernör vistades i landet, att de mottogo befallningar af honom och framburo hans budskap till rätten. Den slutsats får dock icke dragas häraf, som skulle de i denna ställning alldeles 
1 ) Bid r. t. Åbo hist. II: 4ö, VI: 222. 



STÅTHÅLLARE OCH LA DSHÖFVINGAR. 1 57 förlorat sin själfständighet. De stoclo undpr kontroll och påtryckning, men den rätt till initiativ, i:;om i nstruktionerna medgåfvo dem, gick därför icke förlorad . Ögonskenligt är dock, att deras handlingsfrihet var större , då de inom landets gränser icke hade. någon öfverman. Hurusom deras värksamhet slutligen inskränkte sig hufvudsakl igast till den förvaltande är läsaren redan bekant. Men på detta gebit hade de ett viclsträkt och för en nitisk höfding tacknämligt arbetsfält. Det är i cke möj ligt att i detalj skildra de kommunala ärenden, som påkallade deras inblandning. De deltogo i utfärdandet af kommunala förordningar och utfärdade äfven själfva allmänna föreskrifter ; de ingrepo mer eller mindre diktatoriskt vid tilli:;ättandet af kommunala tjänste- och förtroendemän ; öfver stadens uppbördsvärk, fattigvård och sundhetsvård hade de trägen uppsikt ; i byggnad�ordningens och gatuunderhållets minsta detaljer inblandade de sig ; de förde ett ständ igt krig mot lösclrifvare, bönhasar och andra, som bröto mot näringsordningarna m. m. Enhvar af dem kunde besanna Nils Bjelkes utsaga, att folket var egensinnigt. · Det fordrades ingen ringa uthålhghet att regelbundet flera gånger om året låta inskärpa i borgerskapets förhärdade s innen påbud och varningar, som i åratal och decennier förut blifvit förkunnade och lika ofta öfverträdda. Det b lefve ett ständigt upprepande af samma sak, om jag inläte mig på en redogörelse för hvarje  ståthållares och landshöfdings ämbe tsförvaltning. Må det vara nog m d en förteckning öfver de män,  hvilka i egenskap af höfdingar öfver Åbo län tillika utgjort Åbo stads högsta lokala styresmän. För det första årtiondet har jag hållit mig till A. A. v. Stiernmans , ,Svea och Göta höfclingaminne", hvars uppgifter rörande åter"toden af seklet åter bl ifvit i många punkter korrigerad . 
Ståthållare och landshöfdingar i Åbo på 1600-talet. 

.Jochim Scheel, i november lf>99 utnämc l til l ståthållare på bo slott ( tiernman ). 
Thomas Beu,rreus, blef i aug. 1 600 fogde och sedermera ståthållar på Åbo slott (Sticrnman). 
Johan Derfelt, kallas i december 1 600 s4-åth . på Åbo slott (Sti rnman). 
Tönne Jöransson till Högsjögård , . tåthållare på Åbo slott l GO l l GOG (Stiernman). 
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1 58 KONUNGSMÄN. Otto Helmer v. Mörner, ståthållare öfver Abo och Tavastehus 1 606 -1609. Dog 1 6 1 2  (St iernman) . . Peder Nilsson, ståthållare och slottslofven jämte Mörner år 1 60G (Stiernman). A.nders Nilsson, var år 1 608 ståthållare jämte Mörner (Stiernman). Thomas Hansson, var år 1 608 ståthållare jämte Mörner (Stiernroan). 
0 • Nils Kijl, första gången ståthållare på Abo s lott 1 604 1 Tönne Jöranssons frånvaro, andra gången 1 609-16 1 1 ;  kvarstod som underståthållare under Johan De la Gardie intill 1 6 1 2  eller 1 61 3 ; död 1 636. Johan De la Gardie, ståthållare öfver Åbo slott och län 1 6 1 1 ,  öfver lbo och Tavastehus län 1 6 16-1 6 1 9 ; senare guvern i>r på Reval 1 626 och riksråd 1 633 ; död 1 642. Carl Oxensfierna, ståthållare öfver lbo, Raseborgs och Borgå län 1 6 1 9, öfver Egentliga Finland och Satakunta 1 620-- 1 623 ; i-ikt:>råid 1625 ; död 1 629. Peder Erlandsson Bååt, ståthål lare öfver lbo, Tavastehus, Raseborgs och Borgå län 1623-1 624 .  Kasper Rottermund, arrenderade år  1 624 lbo län och blef på såmma gång ståthållare, i hvi lken egenskap han kvarstod nominelt inti ll 1 626. Jöns Kurck, ståthållare öfver Abo län 1 626-1 629 ; flyttade 1 629 till V iborg ; senare president i Abo hofrätt ; död 1 652 och begrafven i Abo domkyrka  1). Henrik Olof'sson Stubbe ti l l  Väkijärvi och Sarvisalo, sLåthållare öfver Åbo län 1 630-1 634 2) .  Dog 1 635. Bror Andersson Rålamb l andshöfding öfver södra och norra Finland 1634- 1637 . Dog 1 647 . 

0 O Melcher von Falckenberg, laudshöfcl.ing öfver Abo län med Aland 1 637- 1 642, underståthållare i Stockholm 1 64C, krigsråd 1 648. Dog 1 65 1 .  
0 J(nu,t Lilliehöök, landshöfding öfver Abo l än med lland I G42 -1 648.  Död på 1660-talet. . Lorentz Creutz d. ä., landshöfding 1 648- 1 655. Sistnämda år ntnämd till landshöfding i Dalarne ; sedan riksråd 1 660, hofrättsråd i lbo hofrätt 1662, amiral 1 675, lagman i N orrfinne lagsaga 1676 m. m. Omkom 1 676 i sjöslaget vid Öland. 

----
1) Förflyttades enligt Melander (K uvaus Suomen oloista. 1617-- 1634, I :  

48) år 1627 t i l l  V iborg. Rådst. protokol len upptaga emellertid �honom ni.Lrva
rande på ämbete ts  vägnar i januari och november 1628 samt juli 1629. 

2) Melander uppgifver hans utnämningsår ti l l  1631 .  Rådst."prot. för 1 9  
j ul i  1 630 nämner honom närvarande i egenskap af ståthål lare (Bidr. 1 V :  78) .  
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Erik von der Linde, laudi:,höfdiug 1 G55- l 604. Död 1 66G. 
Ernst Johan Oreutz, landshöfding 1 G6G- 1 6G7 , sedan landshöfdiug \ Vestmanland 1667 , president i Åbo hofrätt 1674 . Afled i Abo 1 684. 
Harald Oxe, landshöfding 1667-l 682. �rvangs att afgå i följd af beskyl lning för särski lda tjänstefel .  Dog år 1690. 
Lorentz Creutz �- y., landshöfding 1683 - 1  G98. Död 1698 och begrafven i Abo domkyrka. 
Jakob Bure, landshöfding 1 698 ; transporterad till Stora Kopparbärgs län 1 706. Död 1 709. Vill man tilldela särskild , ,mention honorable" åt någon eller några af ofvanuämda höfdingar, så bör det först i fråga om ståt-

, 

Johan De l a  Ganlics namnteckning. hållarue anmärka::;, att rå fatugnprotokollon bevarats al lena ·t for det sista cleceuniet af  ståthål lareinstitutionens til lvaro, hvarför en jämföreh,e beträffande lem fal ler sig vansklig. Bland landshöfdingarne fram trä la såsom nitiska kommunalmän i Å bo Lorentz 

Harald Oxes namntcckniHg. 

Creutz d .  ä . ,  Erik v .  d .  Linde, Harald Ox och Lorentz Creutz <l. y .  Den förstnämde, hvarn tjänstetid i det närmaste ammanföll med Brahes andra gubernator ·kap, hade trogen uppsikt öfver värkställandet af grefvens påbud rörand stadens ombyggande m. m.  Under v .  d .  Lindes t id i nträffade l G?':>(j år stora brand, som gaf landshöfdingen ri k l igt ti l l fälle att 1ii l l  borger ·kap ts bästa utveckla 



1 60 KONUNG MÄ - --- -----�in omtanke och organisationsförmåga. Den allmänna förordning angående nybyggnadsarbetet, som af honom utfärdades, har redan blifvit omnämd. I ännu högre grad fick Harald Oxe bispringa borgerskapet, ty under hans tid härjades staden tvänne gånger af brand ,  1678 och 168 1 .  Mest värksam bland alla landshöfdingar under seklet visade sig väl dock Lorentz Oreutz d. y . , under hvan; landshöfdingeskap förhållandena såtillvida voro gynnsammare än un-

Erik v. d. Lindes namnteckning. 

dcr Oxes och Lindes, att staden var förskonad från elden� härjuiugar och landet åtnjöt ett länge saknadt fredslugn, gynnsamma förhållanden, som dock försvagade1:, genom missväxtåren på 1 G90-talet. Oreut:6 var en ifrig vän af bärgsbruk och industri och är grundläggare till tvänne a f  vårt lands järnbruk, Tykö och Kauttua. Om hans afsikt att anlägga en vattenkvarn vid ån har det förut 

Loreutz Oreutz d. y:s namnteckning. 

varit tal. är denna plan strandat, intresserade han sig för en hästkvarn på Aningai sidan, men icke häller denna afsikt real i serade . Öfriga frågor, som synnerligen ådrogo sig Oreutz' uppmärk amhet och hvilkas lösning därför af honom på kyndades, voro brandväsendets förbättrande genom ett fast vakthåll, uppförandet af ett publ ikt kvarnhus och handkvarnarnas af kaffande, inrättandet af ett auktionskollegium, upprätthållandet af en praktisk arbetsfördelning inom magistraten m. m. 
* * * 



LÄGRE KONUNGSMÄN. 1 6 1  I regeln företräddes länet höfd ingar och framfördes dera ' bud af någon slotts- el ler kansl itjänsteman . Under åren 1623-1 628 omtala protokollen synnerligen ofta såsom närvarande vid rättens sammankomster slottslofven Hans Ragvaldsson Ram, hvil-ken år 1 6 14 nämnes underståthållare på bo slott och år 16 16  utnämdes till slottslofven . Åren lö29-H>33 intages hans post af underståthållaren och burggrefven Erik Andersson Knape, därförinnan borgmästare i staden. Upprepade gånger under året 1 633 vikarierar för honom referendarien mäster ils Liurenius, som förekommer året 1 634 såsom "tillförordnad att s itta i konungsmannens ställe på rådstugan med ordhaf'vande borgmästaren och de sex tillförordnade af rådmännen" .  Aret 1 636 sitter vanligen sorn konungsman slottslofven Anders Nilsson 1) ;  1 636 och förra hälften af 1 637 vanligen slottsfogden eller slottslofven Gabriel Berendtsson till Mäenpää, som omnämne redan vid medlet a f  1 620-talet ; under senare hälften af 1 637 i regeln underlandshöfdingen Arvid Grabbe ; 1638--43 förekommer träget slottslofven Jakob Sigfridsson , 1 643-4 slott lofven Elias Andersson 2), 1645-48 underlandshöfdingen Arvid Grabbe 3) . Omkr. år 164 upphörde, såsom redan nämts, konung mannens regelbundna närvaro. Under den följande tiden nämn s någon gång land bokhållaren eller någon annan kronans man i landshöfding ns 8tälle . _}j-,öre denna tid påträffa förutom de redan nämda särskilda andra tillfälliga kronoombud, såsom (len bekante kamr raren Johan Otte ·son, ränt- och proviantmästaren på lottet m .  :fl. 
1 ) Fullm. den 12 nov. 1 634 ålägger honom att jämte sitt ämbete på slot

tet ,,administrera justitien på råclstugan i Abo och låta sig anläget vara, au 
all gocl po l itie där i staclen må ti l lväxa och sig forkofra". Presenterade den 28 
jan. 1635 ::;iu ful lmakt på räclhuseL, men aHado för1-1t ll . 16 dec. s. å. fter hof
rättens uppmaning sin clomaree<l 1 <lärviu lofvaotll1 k iµa rätt ,,efter ytterst.a för
·tåncl och 11mvete ino". Pc �amma ge ng a11atll' Gabriel  Borentlt ·on Ll att i 
And rs i lssons frånvaro ,,n. 1 1  rätt styrka. och ha ndhafva". 

2) Blef enl igt Stiernman sl ottslofvcn först I r 1G44 och omni.imnes i d  nna 
'geuslrnp iinnn 1675. Kallas emel lertid 1 dom böckerna lottslofvon reclan i 

juni W43. 
3) Enl .  Stiernman var Grn.l>bc, e11arc adlad Grn.bl>en k " I cl ,  land böftl ing 

i Åbo län år n lö.J:5-4 , men llcnua uppgift :-;t rillor mot värk liga förhål landet .  



Magistratens funktioner . 

• 
orgmästare och råd bildade, såsom redan bl ifvit sagdt, den 
myndighet, som jämte regeringens representant dirigerade 
den kommunala utvecklingen och vakade öfver borgare
nes väl och ve . l\1agistratens ämbetsåligganden samman-

fattas i en  år 1 6 1 9  författad, ehuru icke promulgerad , , stadga om 
städernes administration och uppkomst i ri ket" i följande uttryck, 
hvilka i hufvudsak återfinnas i särskilda under den följande tiden 
anlagda sfatders privilegiebref: 

, ,Borgmästare och råds ämbete skall enkan nerligen häruti 
bestå, att de sig med högsta makt beiiita och vinnlägga sig om 
stadens gagn, välfär<l och nytta samt tillväxt, att ordning och 
pol i  t i  må blifva vidmakthållen, och där någon oreda kan under
stundom sig inrita genom hvarjehanda tillfälle, det ock är emot 
laga ordiuantien, deras välfångna privilegier eller goda seder, 
att de sådana förekomma tidigt och reda bättre upp, hvarför och 
på det de sådant de to bättre göra kunna, så gifva vi dem rätt 
o ch tillstånd att ordinera och skicka uti �täderna efter som nyttigt 
och godt vara kan, dock icke emot lagen, våra tadgar eller deras 
egna privilegier, utan så ofta någon förordning i så måtto kan 
behöfvas, att det då alt författas och oss till konfirmation presen
teras. Sedan skola ock borgmästare och råd skifta lag och rätt i 
tad en ,  varandes med all åhuga däröfver att tvistiga saker antin

gen i vänlighet eller med laga dom utan process, 'Om långsam är, 
åtskilj es, på  det trätan tidigt må ändas och parterne icke komma 
på fåfä11g om kostnad" 1 ) .  

1 ) Stiernman, Samling ut.af kongl . bref rn .  m. ang. Sveriges rikes com
merce, politie o. oeconomie I :  733. I de år 1642 utfärdade privi l egierna för sta-
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Man gjorde ålnnda i cke, så ·om i våra dagar, en åtskilnad 
mellan magistrat och rådstufvurätt. :Magistraten var på en gång 
en förvaltande och en lagskipande och ,  kan man tillägga, en exe
kutiv myndighet. Dessa olika fun ktioner stodo väl, såsom redan 
är framhållet, under kontroll af konungsmännen, men denna öfver
upp i kt lämnade dock ett vidsträkt fält for magistra tens egen 
�jälfvärksamhet, och denna värksamhet blef desto friare och själf
ständigare ju mera konungsmannens besök på rådstugan inskränk
tes . Borgmästare och råd voro, trots all den betydelse konungens 
befallningshafvande ägde, stadens egentl iga fäder, de me t anlitade 
och värksammaste organen för stadsförvaltningen. 

Skärskåda vi närmare de olika sidorna af magistratens värk
samhet, så kunna vi börja med den förvaltande mynd igheten. 

l\1agistraten ägde för det första att vaka öfver iakttagandet 
af de norm er, som stadslagen, handelsordinantierna och andra 
kungliga påbud föreskrefvo för stadsmannanäringarnas utöfvande 
och utveckling. Den ägde att pröfva, hvilka som ägde rätt att 
bedrifva borgerlig när ing och att åt dessa utfärda burskapsbref. 
Alla., som orättmäteligen och utau att äga erforderlig kompetens 
och lagenligt til lstånd befattade sig med någon näringsgren och 
sålunda inkräktade på andras hälgade gebit, hade den att straffa 
och afhysa åsom bönhasar. l\1agistaten skulle e till ,  att köp
handeln  rörde sig i de banor och inom de råmärken, som ordinan
tierna faststälde, att underslef icke skeclde vid handeln med utländsk 
man och att enhvar köpman in kränkte sig till den pecialitet, 
han låtit anteckna sig för. 

Öfver handtvärkerierna e l ler , , ämbeterna", såsom de kallade , 
hade magistraten uppsikt. Den har meddelat res lution r för cle 
olika  ämbetena och ådömt d sa Löter för underhalt igt arbete och 
andra fön,eelser, utfärdat skrån o h till::,att, å ldermän och bisittare , •  
bestämt I ri et på handtvärkarn s tillvärkniugar m. m. 1 ) .  1agi-

don yen heter det efter orden ,,reda bättre upt' (i Nyens privil . står ,,råda 
böte r upp ") i st. f. återstoden af meningen : ,,att de uj utle och förordna om 
stn t l  ens byggningar, broar, bommar, gator, gr/Lnder, hamnar och annat s l i k t ;  
som staclen och cles i nbyggare anrörer". (Se m·l v. Bonsdorfl', yen och 

yenskan s. 98). -· 'ri l l  go<1 vägl dning vid redogörel sen för magistraten. 
fun ktioner har tjänat Odhners förtrii.fil iga upp::;ab, ,,Bidrag ti l l  svenska stad. -
författningens historia" i V eten. kap socict ten. i psala årsskrift, andra årg. 
s. 1 1 7 -1 98. 

1) B idr. t. Åbo h i .  t. 1 1 : 59-6 1 ,  1 1 �, 14( i ,  V l :  l 7 , 48, 88, rådst. prot. 9 dcc. 
lG:-0 m.  f l .  Ht. 
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straten hade vidare att. ti llse, att ingen skadlig öfverproduktion 
f örekom i ett yrke, men att å andra sidan, såvidt möjligt var, alla 
nyttiga yrken voro på ett tillfredsställande sätt företrädda. I kort
het sagdt, den "kulle så ordna förhållandet mellan producenter och 
konsum enter, så harmoniskt fördela de förefintliga 1:1rbetskrafterna, 
att hela den kommunala arbetsmekanismen befann sig i en jämn, 
lugn och säker rörelse. 

En kinkig gren af förvaltningen var den :finansiella. Borg
mästare och råd bildade stadens drätselkammare. Dem tillkom att 
vaka öfver stadens jordar och annan egendom och att söka göra 
dem möj ligast räntebärande. Af dem uppgjordes budgeten och 
förvaltades alla inflytande stadsmedel. För att inkomster och 
utgifter skulle motväga hvarandra, gälde det att noga se till, att 
enhvar borgare erlade sina afgifter till kommunen och att något 
underslef icke förekom i de anslagsposter, som regeringen bevi ljat 
staden :för särskilda löpande utgifters betäckande . För skatters 
beviljande till stadskassan erfordrades i allmänhet det skattdra
gande borgerskapets bifall, men äfven tillkom magistraten en 
inskränkt beskattningsrätt. 

Till magistratens :finansiella åligganden hörde vidare att vaka 
öfver att konungen erhöll hvad honom tillkom, vare sig i form af 
personl iga besvär el ler kontributioner eller acciser m .  m., samt att 
jämt fördela på borgerskapet de skattebördor staten pålade. Det 
var en ställning mellan tvänne eldar, ty å ena sidan var regerin ·  
gen ständigt otål ig att utfå sina fordringar och, såsom vi  redan 
känna , fann ig konungens representant på orten tidt och ofta för
anlåten att så skrift- som muntligen på kynda skatternas utkräf
vande. Det utdelades då ofta hårda ord, i cke  allenast mot de 
skattdragande, utan äfven mot magistraten, hvilken skulle bära 
ansvaret för de förras försummelser. Å andra sidan klagade bor
ger kapet, vid de påminnelser magi traten å ofta tilldelad d m, 
öfver s kattern as mängd, tidernas dyrhet och staden fattigdom. 

I egenskap af öfverstyrelse för byggnaderna och kommuni
kationerna har magistraten i riklig måtto utfärdat före krifter 
rörande enskilda och publika byggningar, rörande gatorna, broarna, 
ån och gropen ; den har förordnat om förfallna och eldfarliga bo
ningars raserande, ordnat brandvaktshållet och eldsläckningsarbe
tet, därvid bekämpande den af gammal vana, liknöjdhet och okun
nighet härflytande motviljan mot tidsenligare, för sundheten och 
den allmänna säkerheten gynnsammare byggnadsmetoder. För 
uppehållandet af samfärd eln med andra orter tillkom d t magi-
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traten att öfvervaka skjutsförordningen och att i enlighet med 
denna tillsätta gästgifvare eller tavernarr. 

Såsom ordningens, sedlighetens och den allmänna säkerhetens 
upprätthållare har det ålegat borgmästare och :råd att ordna polis
institutionen och att i det enskihla medborgerliga lifvet tillämpa 
den anda af reglementerande, som utmärker tiden. Icke endast 
l ifvet på gator och torg var underkastadt deras kontroll. Ända 
till privatlifvet, till familjelifvet har <leras omsorg sträkt sig. 
Lättingar, fridstörare och lättfärdiga konor ha de förpassat från 
�taden. Stundom ha de låtit anställa razzia efter synderskor och 
u nderkastat misstänkta kvinnor kroppslig visitation. Det har ti 1 1-
kommit borgmästare och räd att upprätthålla förordni ngarna mot 
lyx i klädedräkt och gästabud, mot frosseri och slösaktighet, lik- . 
som de å andra sidan ha haft att förhj älpa stadens fattige till 
cleras dagliga bröd. 

I kyrkans ekonomiska förvaltning har magistraten äfven in
gripit, ehurn dess värksamhet på detta område var af jämförelse
vis underordnad art. Vi göra rättast i att uppskjuta elen egent
liga utredningen rörande denna fråga till framställningen om den 
kyrkl iga styrelsen, och åtnöja oss därför nu med några antydnin
gar. Ur de i första häftet af Bidragens för -ta serie aftrykta ut
dragen ur domkyrkoräkenskaperna t. o .  m. 1634 finner man , att 
me<l.lemmar af rätten tillsammans med biskopen, kyrkoherden och 
·kolrektorn gran kat och vidimerat (lomkyrkoekonomens räken ka
per och utfärdat anordningar ur kyrkans medel. F ·· r  erhållande 
af fri lägerstad i kyrkan och på kyrkogården samt fria klockor 
åberopas än kapitlets och borgmästarenes, än allenar:,t borgmäs ta
renes ·amtycke 1) .  ågon törre andel i kyrkan ' penningeförvaltning 
hade magistraten i dess helhet dock icke. Väl samtykte regeringen 
år 1 G42 ti ll magistratens anhållan att få utse några beske<l.liga 
män, hvilka jämte domkyrkoekonomen hatl13 inspektion öfv r kyr
kan ink m::;ter och utgifter samt nödiga förbättringar, dock så att 
biskopen myndighet därigenom icke 1 d något afbräck 2) .  M n 
då borgmästare och råd år 1654 uppl i ceraJe, att de , ,måtte til l ika 
och jämte bi kop n och consistorial s bl ifva admitterad till dom
kyrkan ' admini:tration och att icke Liskopen o h consi �torial eR 
måtte emellan sig om be : te domkyrkas inkomster och utgifter 
disponera och föror<lna", förklarade regeringen, att d n vi lle bo-

1 ) B idr. I s. 57, 67, 69, 70, 76, 9 1 ,  95, 168, 174, 182 m.  fl . st. 
2) Kongl . rosol .  pft stadens he. ·viir 25 fohr. lGcl:2 \} 1 2. 
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1 66 MAGISTR ATENS FUNK.TIO EH. tänka sig rörande saken 1 ). Huru länge regeringen betänkte sig vet jag icke,  men icke var resultatet sådant magistraten önskad e det. När sedan 1 686 års kyrkoordning utkom , nämdes där intet om magistratens deltagande i räken. kapernas förande. Om ock · sålunda penningeförvaltningen var undandragen magistraten i dP-ss helhet, så ha enskilda dess medlemmar kunnat utöfva inflytande  därpå såsom ledam öter i kyrkorådet, hvarest m agistraten representerades af en borgmästare och en rådman 2). För öfrigt har magistraten flera gånger beredts ti llfälle att afgifva sitt betänkande öfver kyrkliga angelägenheter, liksom dess hjälp upprepade gå.nger bl ifvit tagen i anspråk för upprätthållandet af kyrkans reglementen och föreskrifter 3) .  Vid törre arbetens utförande i kyrkan, synnerligen efter de stora vådelclarna,  har magi straten fått bistå de kyrkliga myndigheterna i deras bekymmer. Den har då uppgjort kontrakt om leveranser och med Landtvärksmästare af olika slag öfverenskommit om utförande af' bestämda arbeten samt t i llsatt kontrollanter öfver arbetenas gi l l a  ntförancle 4). Äfven ärenden rörande skolan ha behandlats inför magistraten. Så förordnade rätten år 1 624 fyra personer att närvara i skolan medan djäknarna annoteraJes ; år 1 639 några borgare att jämte några djäknar påminna borgerskapet om lämnan c1et af arbetsfolk  t i l l  skolstugu byggnaden 5). År 1 638 engagerade magi�traten en tysk skolmästare för tadsboarnos räkning o .  s. v. G) . Till magistratens  förvaltningsåligganden hörde vidare mo< ldC'l andet af uppbucl å, gårdar o h konfirmation å lTöp , utfärdandet a f '  resopass och fräjdebevis, beviljandet af burskap, bl l sättau clet af värderingsmän i bon o .  s .  v. :Mecl förvaltningen sammanhängde vidare rättigheten att utfärda stadgan<len i saker, som rörd ckouomien o ch admi n i st.raL ionen .  I c1e He ·ta frågor lämnade nog <le  kungl iga förfa,ttn ingarna npvly ning och deras innebör<1 var ick borgen:,kapot obekant . När en ny l ag eller författning ernancra(1e, b l ef d. 11 p å  rådstugan npplä, t och öfvorsatt för menigheten, som tlå erhål l i t  särf:k i l d  kal-
1 ) Kongl .  resol .  7 aug. 1654 * 7 .  
2) .Tmfr. Bid i-. t .  Auo hist .  förHtn ser. \' . , 'am l .  Åbo sta , l s  beiwlt r, i n1.yg 

af . f  ohannes Gcze l ins den 3 aug. 1G78. 
:') H,åc l st. prot. 9/ 6 1634., 8

/2 lG45, 2 0/10 Hi8-i , 1 /0 L G90, 3 1/ 1 0 lö91, 23/1 2  1 1 ;% m. rn . 
4

) ,, ,, 
26

/8 1 G35, 27/8 Hi35, 3 1/8 1G-L4, 23/0 16ö3, 2/7 W7 1 m.  m .  
0) " " 

30/1 0 1624 0. 30
/ 10 163�). 

U) >) >l 2/u 163 ' ,  



l•'ÖH VALTNING OCH HEPlrnSL Ti\T ION. 1 67 lelse att inställa sig. Rådhuset spelade sålunda samma roll vid författningssamlingens bekantgörande som kyrkan i våra dagar. l\fen ehuru de allmän11a öf verhetlig� stadgandena lämnade magistraten anvisning, huru den ägde att förfara, behöfde de emellanåt närmare förtydligas för menige man och vid tillämpningen justeras efter förhandenvarande lokala förhållanden. I andra fall åter saknades allmänna bestämningar och för att ingen lucka i den lokala förvaltningen skulle uppstå, var magistraten nödsakad att afgifva närmare föreskrifter. Till de märkligaste författningar, som utgått i magistratens namn och hvilka endast delvis numera äro kända, må räknas brandordningar, skråordningar, instruktioner för stadens betjänte, förordningar rörant1e torghandeln m .  m. Under tider af brist på nödvändighetsart iklar, såsom spannmål och salt, har magistraten utfärdat förbud mot ::stegring af pris n på dessa varor öfver en viss summa 1) .  I sammanhang med den förvaltande myndigheten kunna vi beröra den representativa. Såsom representant för den kommunala själfstyrelsen var magistraten pliktig att ti llse, det stadens privilegier och rättigheter icke i någon mån blefvo kränkta vare s ig af regeringens ombud i staden, af frälsepersoner, af andra kommuner och deras medlemmar eller genom att för staden oförmånliga. kongliga resolution Eff ti lldelades rivaliserande stads- eller land, kommuner . Från Gustaf II Adolfs tid voro vi ·serligen ståthållarene vanligen ti llsagda att vårda ig om stadens rättigheter, och bland de kyldighet r, om uppräknas i de allmänna landshöfdingeinstruk tionerna af 1635 och 1 687, ingick ocl den att vidrnakth.1lla städen1as enskilda privil gier, mon af borgerskapet betraktade" dock b rgmästare och råd såsom privilegierna. eg ntliga väktar . På dc\ra hållning lösh t eller bri · ta11c1 uppmärksamhet sköt man gärnn, · kuld n, om något ofördelaktigt ved.erfarit tallen i g m '11 eller et.t gynn amt tillfälle till privilegi rna utvidgande gcltt förloradt. Likaså ankom det på magistraten att för regering n eller des ombudsman på orten framhålla 'tadon behof och ön kning ·mål samt åvidt möjligt lindra den börda staten pålu.do sinn, unclersåt,ar. Där borger 'kapet ' bifal l i cke ansåg behöfligt, afhandlacle konungens befallningshafvand mecl borgmästare och råd om förvaltningsåtgärder, .. om behöfde vidtaga i kommunen. 'l1 ill rik ,dagon afgick alltid någon medlem af magistraten och innan borgerskapets medvetande om 
1) B idr .  t. bo hi  t. VI :  87, rådst .  prot . 5 maj ,  1 5  juni, 3 nov. 1G38, 4 

mars lGJO, 1 2  okt. 16J4. m.  H .  sl. 



1 68 MAGISTRATENS FUNKTIONER. 

vikten att bl ifva genom sina egna medlemmar företrädt ännu vak
nat: såg man gärna, att stadens representation på riksdagen helt 
och hållet omhänderhades af borgmästare och rådmän. 

I magistraten ombesörjdes de kansligöromål, som på stadens 
vägnar voro att utföra i korrespondensen med styrelsen och andra 
kommuner. Där uppsattes ock fullmakterna för stadens riksdags
män och utarbetades de skriftliga besvär, som desse hade att på 
ko1nmunens vägnar framlämna till regeringen. Innan besvären 
behörigen undertecknades, plägade magistraten delgifva deras inne
håll åt borgerskapet, som van] igen utan vidare godkände magistra
tens redaktion. 

Till magistratens kansligöromål hörde vidare bl. a. författan
det af stadens tänkebok eller protokoll samt inlevereraudet af 

Åbo stacls sigi l l .  

afäkrifter af densamma til l hofrätten och landskansl iet, göromål , 
l:lOm ombesörjdes af stadsskrifvaren e ller syndicus och hvilka där
för skola närmare relateras vid redogörelsen för dennes ämbete. 
Slutligen hade magistraten att i stadens kista förvara privile
gierna och andra viktiga urkunder samt att bevara o ch vid behof 
an vända stadens klämma eller sigill . 

Medförde borgmästares och råds administrativa funktioner 
många omsorger och bekymmer, så aflopp icke häller deras judi
ciella kall utan vedermödor. Såvidt en utan för modernt tingslif 
stående kan döma, var man under forna tider mycket snarare att 
vädja till rättens skiljedom än i våra dagar. Talrika  voro de mål, 
i hvilka en domare i våra dagar skulle fält kärandeparten för 



ANTAL BOf C.M Ä STAHE OC: 11 R /\ l l '\1 Ä N .  1 6! )  rättegångsmissbruk och för besväraud ,} af rätten med bagateller. Men 1 600-talets domare :fingo j cke vara si't nogräknade om in t id och s in värdighet. Rådhuset var ju  centrum i det kommunala l ifvet, där alt, som rörde staden, stälcles under debatt, och en stund utanför rättens krank, vare sig som käranc le eller svarande, innebar intet ovanligt eller frånstötande . Enklare procedurer och mindre kostnader uuderlättade för de rätt ökande tillträdet till domstolen. I vår tid kan en stor del af mänskligheten prisa sig lycklig att aldrig ha behöft stå inför ett domstolsskrank. Genomgår man 1600-talets rättegångsförhandlingar, kunde man med ledning af dem, om andra handlingar skulle saknas, upprätta högst rikhaltiga ,  om också i cke alldeles fullständiga förteckningar öf ver borgerskapets medlemmar. Som en art af magistratens funktioner må ännu nämna"· den exekutiva. Vi få i n ästa afdelning tillfälle att vidlyftigare redogöra för denna myndighet, liksom ock för borgmästares och råds lagskiparekall. 
Antalet af d personer, på hvilka de ofvan cmförda ämbetsgömålen hvilade, var olika under olika tider. Stadslagen föreskref i in älsta redaktion, att hvar stad skulle ha 6 borgmästare och 30 rådmän med rätt för mindre städer att ha färre anta] , , , epter thy han förmår". En senare redaktion nämner 4 borgmästare och 24 rådmän. Att döma af förhåillancl t i andra rikets städer har denna bestämmelse aldrig blifvit till fullo olle1· konsekvent iaktta-gen. Synbarligen har borgmästarnes antal i bo i r geln varit 4, men rådmänn n ha väl aldrig under nyare tiJ kommit upp till 24, om detta ens kett under meclelti tlen. För åren 1 600 - 1622 akna rådstuguprotokoll, ur hvilka rådets antal bäst kulle framly a, mon man torde icke taga miste, om man för denna tid antager i regeln fyra borgmästare. Så var antalet åtmin · tone åren 1600, 1 608 samt 1 6 16-16 1 9. Äfven efter 1 622 och t .  o. m. 1655 har staden i regeln haft fyra borgrn.ästare. Visserligen äro domböckernas uppgifter något varierande, så man anträffar i dem år 1 623 tre , åren 1624-1631  två, ] 632- 1633 fyra, 1 634 tre, 1 635-1639 fyra, 1 640 -164 1  tre, 1642- 1 644 fyra, 1 645-1 646 tre och 1 647-1655 fyra borgmästare. Men dessa fluktuationer bero tydligen därpå, att en borgmästareplats en tid tått besatt eller att någon borg-



1 70 MAGCSTHATENS FUNKTIONElL mästare af ett eller annat skäl uteb lef från rätten. Denna senare anmärkning gäller isynnerhet tiden före 1 638, då, såsom vi strax skola omnämna, endast halfva rådet var skyldigt att tjänstgöra. För särskilda år på 1 620-ta let kan dessutom såsom orsak till den låga siffran anforas domböckernas knapphändiga innehåll. I resolution af år 1 654 samtykte regeringen till borgerskapets anhållan,  att staden icke måtte betungas med flere än tre borgmästare 1). När resolutionen gafs, var staden ännu försedd med fyra borgmästare, men följande år dog en bland dem och från den ti den ända till år 1 683 var antalet tre. Sistnämda år, 1680, blefvo tvänne borgmästareplatser lediga, då Laurentius Broch ius blef pensionerad och Johan Sehaefer afled, hvarefter den ena platsen besattes med Olaus Beck ius, den andra med Sylvester Biugg. Den förre inträdde i värklig utö.fning af ämbetet, men Biugg omnämnes i protokollen endast v id det tillfälle, då han aflade sin ed, och ytterligare en gång par dagar senare, men därpå försvinner han i obekanta öden. Någon efterträdare fick han icke och år 1685 resolverade konungen, att framdeles endast tvänne borgmästare skulle tillsättas 2) .  Vid detta antal blef det sedan alt framgent. Äfven rörande rådmännens antal saknas fullständiga uppgifter. Väl talas år 1 589 on1 , ,de 12  i rådet", som deltogo i domen öfver Arvid Stålarm, A xel Kurck m. fl. 3), men under de följande två decennierna har jag icke kunnat konstatera til lvaron af mera än 7 a 8 rådmän samtidigt . Do1nböckerna från 1623 framåt omtala 7- 1 2, ja t. o. m. en gång 1 4  rådmän under året. Det synes mig emellertid, att n1an med tämlig säkerhet kan antaga rådmännens normala och lagliga antal inpå 1 640 eller 1 641 till 1 2. Detta tal öfverenstämnier äfvcn med 1 638 års stat, som händelsev i s  blifvit bevara l. Från år 1 642-49 omtalas i protokollen regoll.mn c1et t io  rådmän, åren 1650-69 n io. Från år lööO ouh intill ]:Jeriocle11 · -lut är åtta det regelrätta antalet, som äfvel l  förekommer i stadens vanliga utgifts- och inkomstskonto. 
* * * Det vore oriktigt a,Lt antaga, att samtl iga l.Jorc;mä:-;Lar och rå<lmän i regeln närvarit vid mötena, på råcbtugau. En såcla.11 

l )  Reso l .  på Åbo stads besvär d. 7 aug. 1054 § 17 . 
2) Rådst. prot . 1 1  mars 1 685. 
3) Riksclagsacta för 1600 i sv .  R. A .  (Jmfr. Yrjö  Koskinen, Nuijasot.a , 

toinen painos s. 550). 



Äi\lBE'I'SFÖilDEL LNn .  1 7 1  ordning vidtager först vid sek lets m i dt. Tidigar förekom det högst säl lan - vid högtidligare tillfälle11 , c1 å under pre idium af  länets höfding märkligare ärenden afharnllades - att man fann rådet någorlun da fulltaligt v id sammanträd.ena. Isynri erhet under seklet första årtionden b traktades le , l amot kapet i rätten af mången som en kommunal börda, som man gärna såg aflyftacl trån ina axlar, och konungsmfLnnen var icke 8ällan tvungen att påminna c,rn talrikare be 'ök. Mången gäng hände det, att endast en borgmästare ock en eller annan rådman hade besvärat sig upp. 1 U'tlla vi oss t i l l  dessa årtionden, så finna vi i a l lmänhet som maximum halfva rådet tillstädes, och talrikare behöfde domstolen i cke häller vara. Inpå lutet af 1 G30-talet var det öflig , ed att rådet: medlemmar alternerande re j clerade på rådstugan . Vanl igt var, att ena hälften af rådet satt ena året, andra hälften det andra, ehuru äfven undantag förekomma. Åren 1623-38 omtala domböckerna en ·ådan fördeln ing af arbetet. Såsom vi i följan de l · ap itel få ti l lfälle att närmare uppvi. a, får denna fördelning dock icke tagas så, som skulle täncligt an clast ena häl ften af magi traten burit dagen tunga och hetta medan den andra hälften njöt ful l  tändig befrielse från itt offentliga kall, utan må te man väl n,ntaga , att också de permitterade ålogo en v is. begränsad tjänstgörings kyldighet. I slut t af 1 G30-talet begynner arb -tets förcleln ing eft r n ny grund ·at , ·om uttala(1es i flt,ockhol m år 1 G27 ,  men erhöl l praktisk t i l läm1 ning för ·t från år 1 G36. hnl igt denna grun<lsat · skul l e  rådet fön1ela sig l_Jå  fyra koll  gier, m l lan hvi lka de  t i l l  råch,tugurätten hörande målen ·kiftac.1 =-fter cl ra · be kaffenhet. I hvarjo kollegium t::.lkull :itta en borgmästar och tr rådmän. Den för�ta Lorgmästaren m c l  ,· ina kol l  ger kulle förestå jus titi n och rättegång ·väsendet, l 1 a  upp ikt öl-v r cloman; xokution,  kyrk r, skolor, hoHp ital · h  omyrn1iga barn · clet ,m<lrn kol legi ,t hatl att b ., · lälla, mod hand lsvä 'end t, cl t tr <lje m ( l  hantl t värk:ämb tena, hvill-a Hkull af l ?ol l  gi t mottaga krån och t,ax or och i nför borgmii tar 1 1  årligen aflägga räk nskap för hvatl so1 11 inom ämbetet pa serat. Det ±jerde k l legiet had att vaka öfv r . tad n. drätsel, bygg-11at1sv�i s ndet  och bran don1l l i ngarna 1 ). Denna princip för arbetet fönleh 1 ing öfv rförcles småningom fn1n  hufvnc1 ta.den til l  prov in� rna, <lär , len c lock un<l rkastad s 
1 ) Lagerst röm, S tockho lm .  stads on l i nan t icr J :  2G-32 ; (Hlmer, Dr. 'hri 

H l iuns  form. s. l 8li -l 87. 
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0 särskilda, på lokala förhållanden beroende modifikationer. I Abo omnämnes den första ämbetsfördelningen år 1 638 1). I närvaro af konungsmannen fördelade sig rådet på fyra afdelningar. Borgmästaren Henrik Schaefär med två rådmän öfvertog justitiens, borg-. mästaren Hans Guttrie med tre rådmän handelsordinantiernas · <>fvervakancle, borgmästaren Johan Knutson med tre rådmän handtvärkerierna sam t borgm. lVIårten Sigfridsson med två rådmän och stadsfogden stadens drätsel och byggnadsväsendet. Fördelningen godkändes kort därpå af landshöfclingen. Nio år senare omnämnes en ny ämbetsfördelning efter samma grunder. J ustitie- och byggnadskollegien bestodo af en borgmästare och tre rådmän, han<lelskollegiet af en borgmästare , två rådmän och kämnären samt handtvärkskollegiet af en borgmästare , två rådmän och stadsfogden 2). År l G55, då endast tre borgmästare funnos, genomfördes en sådan fördelning, att borgmästaren Nicolaus Lietzen med tre rådmän tog på sin lott inspektionen öfver ämbetenas gille, smeder, snickare, slaktare, dragare, fiskare och h nväfvare, borgmästaren Laurentins  Brochius med tre rådmän inspektionen öfver skräddare, skomakare, bryggare, bakare, form än, krögare och murmästare ; åt elen af ålder och sjukdom mecltagne Henrik Schffifer och två rådmän tilldelades allenast handeln 3). Huru med öfriga ärenden skulle förfarai:;, omnämnes icke. Ar 1 660 nämnes ett kollegium för justitieväsendet, ett annat för handeln och staden intrader samt e tt tredje för byggningar och handtvärkerier 4) .  Ar 1 664 äro justitiesakerna som förut fördelade på, ett kollegium, ämbetena och handeln på det andra samt intraderna, bakeriet, bryggeriet och krögeriet på det trecljc 5). ren 1672 och 1 678 nämnas justi tie1�ollegiet, kollegiet för handel uch ämbeten samt kollegiet för intrader och byggningar <i). I clct förstnämda sutto al la åren ( 1 G60- 78) utom borgmäHLarcn_ tre rådmän, i de ö friga jämte borgrnä  ta.ren år l GGO tre oeh <le ö frjga åren två rådmän. År 1 6  5, då borgmästarene , antal redan förminskats till två, förordnade land höftl ingen, att den ene justitieborgmäs taren, skul le ha uppsikt öfver justitien och byggningarna, den andra, handels- llor ämbetsborgmä . · taren, öfver handC' 1 1 1  och äm bet.ena 7). Vid f'U rnc '>Lr c l < ' l l  1 �) J °<'l . ff. l ( i , ( )  n tt .a l a<k 
1 ) Hådst . prot. 28 apri l .  
2) ,, ,, 17 nov. Hi47. a) ,, ,, 4 sept. 1655. 
4) ,, ,, 16 juni 16ö0. 
6) ,, ,, 4 jan. lö64. 
6) ,, ,, J 2 j uni 1672, 3 jnli 1678. 
1) ,, ,, 1 1  mars lGb5. 
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sig rätten för att justitieborgmästaren sk ull e förrätta de ärenden, 
som rörde justitien, arkitekturen oe;h pol itien, samt handelsborg
mästaren öfvertaga handeln O(;h hvad därmed sammanhängde, men 
några veckor senare vidtages den an ordning, att tvänne rådmän 
öfvertaga byggningsväsendet, justitiarien erhåller till biträde tre 
rådmän och handelsborgmästaren en. År 1 G92 resolverade landshöf
dingen Creutz med anledning af elen oordning, som en tid före
funnits i ärendenas behandling, att handel ·borgmästaren med de 
fyra yngre rådmännen skulle ha uppsikt öfver handeln och ämbe
tena samt justitieborgmästaren med de tre äl ste af rådmännen om
Lesöria justitien, exekutionsväsendet, arrester och arfskiften ,,såsom 
det här af ålder varit och annorstädes allmänt praktiseras 1)(  ( .  

Af de nu nämda borgmästareämbetena ansågs justitieborg
mästarekallet för det förnämligaste, liksom det ock kräfde af sin 
inuehafvBire större l j terär underbyggnad. Där regeringens ful l 
makt icke skickade en främmande till platsen, intogs denna vid 
inträffande ledighet af den närmaste borgmästaren. Rätteligen 
tilll  om justitieborgmä taren främsta sätet på rådstugan och i 
samkväm, men från denna regel gjorde undantag t. ex. då den åld
rige handel borgmästaren Berendt Riggerts on på grund af lands
höfdingens resolution intog plat en framför justitieborgmä. taren 
Bockius 2) .  

1 ) Håust. pro l .  G apl' . 16! )2. 
2) ,, ,, 1 1  man, 1G85 . 

• 
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I I I. 

Huru borgmästare och rådmän val des. 

I
• första kapitlet af stadslagens konungabalk lästes : 

, ,Nu skall man borgmästare och rådmän välja. Då 
� skola al la borgmästare och rådmän alla år åtta dagar före 

sa.nkt Valburgi dag till rådstuga komma,  i ngen af dem 
unr1antagen ell er bortavarande, vid vite af tre mark, fog<l.en o ch 
de borgmästare, som det året äro ,  till tveskifte , konungen och sta
den två mark till tvesk1fte.  På sankt Valburgi dag skal l man 
clem lysa, som valda äro, i rådstugan, efter gammal stadga. Den 
som borgmästare eller rådman skall vara , han äger denna e<l. svärja : 
8å, hed r jag GuJ och de helgon, som jag åkallar, hjälpa mig, �Ltt 
jag skall min konung trogen vara och emot fattiga och rika i alla 
Jomar öfva 1·ätt och al drig emot mitt samvete handla, alc1rig för
vränga lagen ell r st.yrlrn till orätt, ej af rädsl a,  ej af afunc1 e l ler 
illvilja, ej af frändsämja eller vänskap. Så se mig Gud huld r 
�tt, jag Hant säger. Och då rå.Jmän skola vi-1ljas, s kall fogtlen 
närvara" .  

Mecl anc1ra on1 : åtta dagar före ValLnrgidag skn l l e  året.s 
borgmästare och råc1 sammanträda o h utse borgmä. · tare o h råd 
för ett år framåt och på Valburgi<l.agen 8kulle de nyvalu.a installe
ras i s itt ämbete. 

Hade stadslagon, som stadfästes af konung Gustaf II Adolf 
år 1 G 1 8  och samma år utgick från trycket, blifvit noggrant tilläm
pacl , skulle frågan om borgmästare- och råclmansval icke erfordra 
en särskild undersökning, men rådstuguprotokollens uppgifter 
strida flera gånger emot lagens stadgande och visa förty, att i 
detta fall , liksom i 8å många andra. 1 allmän praxis icke öfverens-
8tämcle mec1 lagern; bud. För att utröna, i hvad n1ån . · tadslagen 

- ... 
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fö ljde och hvilka afvikelser . om ske<ll1e f rån densamma, böra vi 
underkasta frågan en närmare utredning. Vi böra då, äfven med 
fara att tröttna vid detaljerna, uppsöka ur rådstuguprotokollen de 
anteckningar, som kunna sprida ljus öfver vårt ämne. Vi äro 
tvungna därti l l ,  emedan ämnet delvis är obearbetadt, delvis be
haudladt på ett, sätt, om tål närmare gran kning. 

H vad nu för t angår den i stadslagen föreskrifna val proce
duren Valborgsmässotiden, så har Odhner framhållit i ,,Bidrag till 
sv. stadsförf attningens hi storia" , att de icke få tänkas som val i 
egentlig bemärkelse, utan som ett sär kiljande af det för året 
tjän tgörande rådet från det som befriades från tjänstgöringsskyl
dighet. Valen afsågo egentligen icke ett intagande af nya med
lemmar i rådet, ehuru sådant ju äfven måste förekomma, icke 
häller rådets full tändiga ersättande med ett nytt råd, utan alle
nast ett omby te af rådets i aktiv tjänst ::stående medlemmar. Se
dan stadslagens utkomst hade den pUg ed utbildat sig, att ena 
året tjänstgjorde eller satt en del af rådet och det andra året d n 
andra delen. Var rådet tillräckligt talrikt, upptog omsättningen 
tre år, så att h var medlem tjänstgjorde hvart tredje år, i annat 
fall omväxlade ledamöterna hvart annat år. I detta senare fall  
var alltid ena hälften i tjänst, den andra hälften åtnjöt permission. 
Talrika undantag förekomma, så att mången medlem kvar 'tod i 
tjänst flera år å rad ; än alternerade rådmännen under det att borg-
1nästarne voro permanenta, än åt r alternerade borgmästarne och 
rådmännen voro permanenta ; än gick borgmästareämbetet i tur 
mellan rådmännen o. s. v. 

nder de för ta decenni rna af l G0U-tal t ägde, ::såsom r dan 
tir anfördt, 

0 

bo stad i regeln fyra boro·mii tare och tolf rådmän. 
Att l a alternerade med hvarandra och att fördelningen k kl · 
på våren framgår tydligen ur några uppgift r i rådstugurätLen · 
pr tokoll från 1 630-tal t. På råcl ·tngrnlng don G juni 1 632 kalla
de I-:Iau ��hrefer och Hans Guttrie t ill b rgmä ·tare, J han Da
venclzb rg, Gewert Bugenha.g n ,  Kasper Ekman, Herman tamer, 
Sigfrid Johan �on och Olof Böril on til l  rfLdmän för ett år framåt. 
D ,  bägge borgmä. tarene och de fyra si tnämda. af rådmännen om
Lalas för ta gången i denna egen, kap och få kan ke därför ans  
för nyvalda. Den 3 juni 1633 afgingo ,,gamle borgmästare och 
råd, som nu i förl iden år hafva kall och ämbeten ärligen förestått" , 
och förordnades följande personer ,,detta i nstigna år ämbetet att 
bekläda : "  I-Ians O lofsson och Johan Knut on som borgmästare , 
Bugenhagen, Ekman och Stam er ( des ·e tre andra året i en fort-



1 76 HURU BORGMÄSTARE OCH RÅDMÄN VALDES. sättning) samt Sten Christersson, Hans Hörling och Robert Rancken såsom rådmän. Bland dem hade Johan Knutsson samt Hörling och Rancken kort därförinnan inträdt bland rådets ledamöter. I juni 1634 förordnades Schaefer och Guttrie åter till . borgmåstare och mottog Guttrie såsom ordhafvande borgmästare nyckeln till stadens kista. Något senare sattes till tjänstgörande rådmän : Stamer (tredje året i en fortsättning), Johan Davendzberg, Mårten Sigfridsson ,  Petter J esenhausen, Olof Börilsson och Hans Plagman. Den 22 juni 1 635 förmäler protokollet : ,, Då uppsade borgm. Henrik Skeper och Hans Gutre sitt ordhafvande borgmästare ämbete, såsom ock de 6 af rådet, och antvardades stad::rnns kistenyckel Johan . Knutsson, som nu i detta ii.ret skall vara ordhafvande borgmästare. Desse sex af rådet skole sitta i detta året : Gevert Bugenhagen, Sten Christersson, K asper Ekman, Hans llörling, Robert Rancken, Lars Borgare" .  I{ort därpå, den 4- juli ;  ,, sättes och utväljes" rådmannen Mårten Sigfridsson ti ll borgmästare jämte Johan Knutson ,,på  ett år, där honom ej behagar li:ingre att kvarstå, och rådmännen förpliktade sig, hvart sitt år gradatim borgmästareämbetet att bekläda" .  Förmodligen blefvo Schffifer och Guttrie följande år utsedda til l tjänstgörande borgmästare, ehuru anteckning därom saknas, ty den 8 maj 1 637 blefvo samma befattningar för ett år framåt jämte nycklarna till stadskistan anförtrodda åt Mårten Sigfridsson och Johan Knutsson. Rådmän blefvo Sten Christersson, Kasper Ekman, Robert Rancken, Lan, Borgare och Hans Hansson (således endast fem). Den 2 maj 1 638 blefvo Schrefer och Guttrie åter tj änstgörande och till rådmän förordnade:::; 6 rådmän, som varit lediga under det förgångna året 1) .  Vi kunna tills vidare stanna vid året 1 638, hvars dombok är den sista, som omnämner valet på våren, och göra ni\gra anmärkningar med anledning af de ofvan anförda fall en. Ehuru uppgifter förefinnas endast för ett fåtal år, så kunna vi dock med . ·töd af stad slagens ord och praxis i andra städer luta till, att intill slutet af 1630-talet värkstäldes i regeln hvarje år på våren en sådan delning af rådet, att turvis tvänne borgmästare och sex rådmän trädde i ful l  tj änstgöring under det att de öfriga försattes i disponibilitet. Så om läsaren vid noggrant genomgående af de ofvanstående exemplen finner, fas thölls dock omväxlingen icke så noga, att icke samma person kunuat sitta 
1) Bidrag t.. Åbo stads hist. första serien IV:  1 19, VI: 56 o. 195 samt 

otrykta protokollen 1635-1638. 



ALTERNERING T TJÄ 1 . 'TEIJTi>F1" LNG-EN. 1 77 flera år å, rad. Emellertid får denna deln ing icke tänkas så som om endast halfva rådet årligen handhaft stadens förvaltning och lagskipning under det att den andra hälften afhöll sig från all befattning därmed. Följer man med rådstnguprotokollens uppgifter öfver vid sammanträdena närvarande ledamöter, finner man för det första, att de för det lö1 ande året utsedde borgmästarne och rådmännen ingalunda regelbundet be ·öka mötena, och för det andra, att ,,det gamla rådet", d. v. s .  de permitterade rådspersonerna, tidt och ofta bivi ta sammanträdena utan att protokollen göra någon ski lnad mellan le två kategorierna 1). Väl kan man finna, att de sis tnämcle. · besök i allmänhet äro ännu oregelbundnare än de ordinarie ledamöternas, men somliga af de permitterade uppträda på  rådstugan fullt ut lika ofta som en och annan af de för året ti llsatte. Dessa mot en konsekvent genomförd alternering talande fall kunna omöj ligen förklaras såsom frivilliga besök, beroende på intresse för justitien och förvaltningen, utan synas mig böra tillskrifvas något slags extra tjänstgöringsskyldighet för det gamla nldet. Skyldigheten att in tälla sig på rådhuset har nu främst ifrågakommit vi l s. k .  allmänna rådstugudagar eller rådhusstämmor, då rätten plägade uppträda nära på mangrant inför borgerskapet, men tog väl äfven i anspråk, när någon eller några, af de för året förordnade voro temporärt förhin lrade från uppdraget::; utförande. Äfveu kunde åc1ana vikarieringar för längre eller kortare tid äga rum utan att egentligen laga förfall inträffade: fter öfverenekommelse mellan de tvänno kontrahenterne och med rättens goda minne. lvlåhända får c1 t autaga , att det gamla rådet des�uto1n haft vi "a kommunala omsorgel' utan att det närmare kan angifva ·, hvari d · a skulle be8tått i). Följden af att alterneri ng princip n ick å ·trängt t i ll ämpad ::; var, att det gamla rådet ick höll främmande för är ncl na8 allmiiuna gång, 01n d t ock var b frialt från ma san af cte löpautle ärontleua, främst lagskipningsärendena. 
1) I in ledningen t i l l  1634 års dombok heter < lct ,  atL t i l l  prot ok o l l ol upp

tag·its så om niirvaramle ,,onlhafvandc uorgmii�t.tren och do sex ti l l föronluc cle 
iitt silta deL året af råclmännon mctl cle andra IJorgmästarno och deras J 'pulo
rade rådmän ch besittare, hvi lka ock t i l l ihi med clo andra ordhafvande til l 
·täde::i varit hafva" . Bi clr. V I :  132. 

2) Oclhnflr förmodar (Bi clrag t. svenska st ii dernas och borgareståuclets 
historia före 1633 s. 29), att ,, elen i egentlig mening administrativa myndighc
tenu varit öf,· er lärnnacl åt L1 m, som icke sutlo i rätten.  



1 75 HURU BORGl\IÄSTARE OCH RÅDMÄN VALDES. Fördelningen på en tjänstgörande och en hvilande afdelning berodde icke allenast på en öfverenskommelse, gjord inom magistraten ,  utan omnämnes äfven ett ingripande af länets höfding. Så skedde fördelningen år 1 632 ,,efter hans nådes gubernatorens vilja och befallning", såsom domboken upplyser 1) .  Detta ingripande får måhända förklaras sålunda, att på en tid en noggrann fördelning i cke ägt rum och att därigenom oordningar och försumligheter yppat sig inom magistraten, hvilket äfven någon gång framhölls af konungsmannen, så att gen6ralguvernören såg sig såsom stadens högste styresman nödsakad att återinföra en regelbundnare arbetsordning . Från de ofvan skildrade tjänsteombytena ha vi att särskiljtt de egentliga borgmästare- och rädmansvalen, hvilka företogos när en ledighet timade inom rådet, vare sig det tj änstgörande eller det permj ttera.de. SR,d�,na va] voro i cke bundna vid en vis,; årst,icl , utan företogos alt efter som omständigheterna fordrade det. Då  v i  gå att redogöra för dem, böra v i  för bättre öfversikt skull skilja åt valen af borgmästare och af rådmän . Först några ord om valbarheten . Enligt stadslagens konungabalk kunde endast den väljas til l  borgmästare eller rådman ,  som ägde ,,liggande gru.nd." i staden . Af samma släkt kunde på sin höjd  fyra samtidigt inneha säte i rådet och af bröder blott två ,,utan att ej är annat val till 2) " .  Såvidt jag känner, har eudast det senare nämd.a maximum blifvit uppnådt, men väl ha flere af rättens personer varit genom giftermål befryndade med. hvarandra. Så anfördes af ämbetsåldermännen år 1 687 klagomål öfver ,, att något långsamt med justitiens förvaltning til lgår, icke för de högtärade herrar nu i rätten äro, som hvarjom och enom sin rätt efter görligheten rättvisligen skipa och utdela, utan för - - - - - att några af den högtärade rättens medel mod hvar andra uti nära släkt och besvågrade äro och sig må Le ab8entera, så att en och annan gång i deras ställe andra sökas måste 3)" .  I Yissa fall åter höll man strängt på afklippandet af släktstråtar i magistraten. När år 1690 rådmannen Johan l\[i ltopams gjorde sig förhoppning om en borgmästarebefattning, gaf 
1 ) Uttrycket förekommer i hofrättsexemplaret. Råclhusexemplaret nämner, 

att ståthållaren och kamreraren ,,gil lade och valde" på konungens vägnar. 
Biclrag IV:  1 1 9. 

2) J mfr. Odhner, Sv. stadsförfattn . h istoria. 
3) Åbo stads acta i sv . riksarkivet. 



VALBARHET. 1 79 landshöfdingen Lorentz Creutz honom vi serligen det vitsord, att han var ,,medelst sina studier och långlig praxin en förfaren domare, den ock om tadsens politi och handel kunnig är" ,  m.en kunde dock icke gifva honom. sitt förord, emedan han var måg till Jen andre borgmästaren . Detta fel ;  som icke kunde förgå före svärfadrens  afgång eller död ,  hade redan ar 1 685 hindrat Milto� pffii avancement 1). Den älsta utsaga om. borgmästareval är från år 1 62 1  2). Den 19 m.aj detta år handlades på rådstugan frågan om tillsättande af en ledig borgm.ästarebefattning och ,,insattes i valet" tvänne per-· soner inom. och fyra utom rådet. En vecka därpå tillsades ,, alla Je t i ll stadens ämbete utvalda äro" att infinna sig på nästa rådstugudag vid vite af 40 mark. Denna dag, den 4 juni, blef ,,efter allas ja och samtycke ärlig och välaktad m.an Erik Andersson Knape (en af de personer utom rldet, som varit satta på förslag) satt till borgmä ·tare kall och ämbete och å lag gjorde sin lifl iga ed" .  Följande borgmä tareval , som omnämnes, är från år I 624 och refereras i protokollen p.1 följande sätt 3) .  Den 2 april tillkännagaf ståthållaren Per Erland son såsom svar på borgerskapets , ,  upplication om borgmästare valet" ,  att gubernatoren il Bjelke, ,,icke föraktandes någon af c1 m borg rskapet själft nämde och därtill hafva ville, vill - - - uppå H .  K .  M:ts nådiga behag och stadsen gagn ouh bästa skull där ti l l :-;atte och förårdet [=forordn tJ hafve, nämligen uti borgmästare kal l och ämbete : Joen Joensson, Peter Plu.gman och Johan K nut -son'' .  Vid ·amm.anträde följande lag, biv istadt af ståthållaren , s lottslofv n ,  rådmän, kämnären o ·h st.ad fogden samt gemene borg rska1 et, ,, b lof efter gubernatorens och ståthållarens [ti llsäg ls ] på K. M :ts vägnar och nåcliga behag Peter Plagm.an uti borgmä tar kall och äm.bet t förorclnatl och till att att före tå, här i staclen bå<l fattige och rike efter <l n eden, om han i dag där nppå sin jäl och sal ighet per onligen gjort och svurit hafver, som l ag förmår, näml .  Peter Plagman, borgmä[-l taren, själf på år o h dag lofvade troligen och rättrådeligen eft, r in  ytter ·ta förmåga fterkom.ma och förestå å myck t honom rnänniskligt ch möj ligt vara kan ; om han sedan längre tjänligare vara kan, vil l han s tg beUin kancle här fter" .  
1 ) Lancl8höfö . i Abo l än  ämbetsbori.Llt I s  r t i  1 1  K.  1 :t i :-,v. r i ksarkivet. 
�) Al.Jo 'ri dningar 1 774 n :o 10. 
•1) BiLl r. t. bo hi  ·t. första ·eri '11 I I I :  23-26. 



1 80 HURU BORGMÄSTARE OCH RÅDMÄN VALDES. Protokollen uttrycka sig icke bestämdare, hvarför deras ord kunna tydas på olika sätt. Nu har Mela,nder i sin akademiska afhandling ,,Kuvaus Suomen oloista vuosina 1 6 1 7 - 1 (534" 1) ur dessa fal l  uppstält den allmänna regel , att när borgmästare skulle väljas, sattes på förslag två personer inom och fyra utom rådet ; af dessa sex föreslagne utsåg gubernatoren (före 1 623 ståthållaren) tre , hvilka han framstälde såsom sina kandidater inför rådstugumötet, som valde en af de tre , och denne, sålunda efter tredubbelt val utkorade, aflade sedan sin ed. Om de vid valet l ö2 1  uppstälde sex kandidaterne säger han, att intet tvifvel föreligger för antagandet, att de två inom rådet föreslogos af magistraten och de fyra utom rådet af borgerskapet. ,,De till stadens ämbete utvalde " eller den församling, som slutligen utkorade borgmästaren, förmodar han att utgjordes af ma.gistrc1ten, de i 1 6 1 9  års stadga omnämda stadens älste och alla med kommunala uppdrag förtrodde personer, såsom kämnär, stadsfogde, skrifvare, brand- och sotherrar m. m. Jag reserverar mig mot den tron, att jag skulle anse min tolkning af dessa fall för ofelbar. l'.\1en jag måste afgjordt förkasta Melanders uppfattning, både hans bestämda påstående och hans förmouan, såsom grundande sig på för få prejudikat och på en för mycket teoretiserande tolkning af vissa ord i protokollen. För det första berättiga protokollen för den 1 9  och 26 maj 162 1  med intet ord oss att utan någon tveksamhet antaga, att magistraten uppstälde på förslag inför ståthållaren tvä af sina medlemmar och borgerskapet fyra af sina, och allraminst får man af detta enda fal l  draga några slutsatser för öfriga val. Hvad sedan beträffar Jem, ,, som till stadens ämbete utvalde äro" och hvilka vid vite af 40 mark kallades at.t närvara viJ det tillfälle, då Erik nJcrsson valdes, så, behöfver man icke unJer dem inbegripa anJra än rådets medlemmar, ty att Jessa tredskades att infinna sig till mötena och Järför hotades me 1 böter för utevaro, det är en omständ ighet,, som förutsattes redan i stad:::ilagen och bestyrkes af upprepaJe exempel från den tid vi nu behandla. Hvad nu för t angår valet l ö2 1 ,  så är min tro, att borgerskapet närvar vid mötet, ehuru detta icke finnes be. tä1ndt uppgifvet, att det vidare förordade några af sina medlemmar samt att magistraten därptl. uppgjorde en förieckning öfver dem, mella1 1 hvi lka en omröstni ng skulle företagas vid följande möte, cl.\ magi-
1 ) s. 72--74. 



BOH.GMÄSTAREVAL 1 6  2 l OC J  I 1 6 2 4- . 1 1 . 'traten var ful ltalig. Att borgerskapet eller de älstes korporation -om en sådan fans, hvilket är högst problematiskt - äfven då bivistade sammanträdet och fick uttala sig, medgifver jag vara högst antagligt, men den egentliga omröstningen anser jag ha inskränkt s ig till magistratens ledamöter, hvilka fästade vid borgerskapets uttalanden den vikt de behagade. Att äfven konungsmannen var til lstädes kan man sluta till af den om ·tändighet, att Erik Andersson gena t aflade sin borgmästareed. Protokollens utsaga om valet 1624 har alldeles blandats bort genom antagandet af det dubbla förslaget. Den enkla tiJ lgången synes mig ha varit den, att tre borgmästareplatser stodo lediga 1) och att, sedan magistrat och borgernkap framstält sina kanclid,1.ter, utnämde I i ls Bjelke till platserna Petter Plagman, J oen J oen -son och Johan Knutsson. Tu behöfrle endast en träda i tjänstgöring, emedan borgm. Erik Ander:::;:::;on var det förut, och denne ene, Petter Plagman, aflade sin ed, lofvande att kvarstå ett år. De två andra fingo bida på sin tur, ::;om skulle komma nästa Valborgsmässotid. Väl räkte det betydligt längre innan denna tur värkligen kom, och detta förhållande synes tala mot min tolkning . .Joen J oensson förordnades visserligen i maj påföljande år till tjänstgörande borgmästare , men protokollen omtala honom närvarande först år 1628 2) .  Johan Knutsson ailade in borgmästareed först år 1 633. Detta sakförhållande förklaras sålunda, att hvarken J oen J oensson eller Johan Knutsson voro böjda för att mottaga tlet dem visade förtroendet och gåfvo mec.l sig först efter förnyade uppmaningar 3). åsom vi framdeles skola se, var det vid denna tid ingalunda något ovanligt, att burgna män vägrade att 
1) Efter Jöran Lindu, Bertil M,.rtensson o · h  igfrid Simonsson. 
2) Han kan dock väl ha fungerat å om bonrinästare redan 1027, emedan 

< lomuok n för , r t underlåter att namngifv1i rättens ledamöter. 
•1) Ett l iknande foJl iuträffacle ar 1625. Protokollet för den 1 1  maj 1 625 

förmäler, att ,,efter nu nägra f las uti stads�imb terna, ty b lefvo desse fter:n ' 
satte och utvalde : t i l l  borgmästare Erik O lofä on och J oen J oen son , ti l l  
råd.män M ärten Sigfriu son, l ians H örliug och Lars Borgare". Samma dag 
uppsacle Petter Plagman sitt 1Jorgmä8tarekal l ,  rnen satt jämte Erik ncl ri-;s011 
forb,ättningsvis hela året och inpå lö2ö, då hnu dog. Uppgiften åsyftar tydl i
gen nyval och vi ar förty, att . J oen Joen on andra g· 11gen kallades i råu t . 
Såsom redan är framhål let, inträdde han icke häller nu i utöfningen af borg
mästarefunktionerna, och samma synes förhål lanuflt varit med de öfriga valde. 
Erik Olofsson, rådman sedan 162 1 ,  förekommer i samma egenskap iinnu lG28 
ock så om borgmästare först 1G29 ; Mårten Sigfrid on upptages som råLlman 
för ·t 1G28, Hans Hörling H i33, Lasse Borgare upptages som rådman 1623 och 
Hi35 - 1 654. 

24 



1 82 HURU BORGMÄSTARE OCH R ÅDl\lÄN VALDES. till skada för sina affärer åtaga sig bördan af den kommunala styrel sen . .Ifrån valen 1 62 1  och 1 624, vid hvilka jag dröjt något länge, emedan de äro de enda, som hittills blifvit föremål för utläggning och det för en mindre tillfredsställande sådan, öfvergå vi ti l l  de fall ,  som dom böckerna för den följande tiden omnämna. Den 20 juni 1 632 blef Henrik Tavast nämd och utvalcJ ti l l  borgmästare af gubernatoren, ståthållaren samt borgmästare och råd. Men emedan en Hartvik Guldsmed på gemena borgerskapets vägnar protesterade mot utnämningen , anhöll Tavast, att st[thållaren samt borgmästare och råd måtte befria honom från kallets mottagande . Vid ett senare möte tillsade ståthållaren enl igt gubernatorens befallning honom att aflägga sin ed, men ehuru borgerskapet förklarade sig villigt att antaga honom,  protesterade han dock häremot och synes äfven fått sin anhållan beviljad. D·en 9 maj 1635 förestäldes för borgerskapet ,,fyra gode män i valet till borgmästare ämbete" och anhölls, ,, att de en af desse fyra utvälja skole'' . Protokollen upplysa icke, hvem borgerskapet, utvalde, men den 4 juli s. å. blef ,,efter gubernatorens befallning så väl som hela rättens och med gemena borgerskapets enhäl l iga samtycke� Mårten Sigfridsson, en af de fy!·a föreslagne ,  satt och utvald till borgmästare . Efter borgmästaren Guttries död 1 645 ,, stämde" magistraten enhälligt att hos regeringen utvärka fullmakt å ämbetet åt as�essoren Georgius Sylvius 2) .  Af orsaker, som äro mig obekanta, erhöll Sylvius icke befattningen,  utan utnämde regeringen därti l l  först Gudmun d Krook och sedan Nicolaus Lietzen. V id allmän rådstugudag den 23 januari 1 650 föredrog Per Brahe muntligen för borgerskapet, att han dimitt,erat från borgmästareämbetet den ålderstigne Mårten S igfricls ·on och b vilja.i. honom under hans återstående lifstid särskilda materiela förmåner. Då sålunda en plats i rätten var tom ,  stäld0 borgmästare och råd ,,efter lag och stadens välfångna privilegier" fyra af sina meclmemmar i valet och ,,eligerade" därpå Laurentius Brocbius, ·om blef af Brahe 00h lanclshöfdingen ,,konfirmerad" i. ämbetet och genast aflade sin ed. 
1 ) Prot. 19  maj 16-:15. Bland Abo stads acta i Sv. R. A. förekommer en 

sk.rifvelse från magistraten til l  l and höfc.1. Lill iehöök, däri magistraten anhål ler 
om landshöfdingens understöd samt uppgifvcr sig ha skrifvit angående samma 
ii nme ti l l  Ko1 1g l .  .Mnjestä.t och t i l l  öfv cr&tåthal l are11 i Stock l t o l m  Knu1. Pm,se. 
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AT::iKI LLCGA BOJWM ASTAH IW L. 1 83 Vid allmän rådstugudag den 9 maj H 360 underrättade m agistraten borgerskapet om borgmästaren Henrik Schrefers död och att ,,man därför stält rådmännen Peter J esenhausen , Robert Rancken och Ham; Plagman i valet" .  Som de två sistnämda undanbådo ig förtroendet, ,,altså var beslutet, att han [J esenhausen J skulle blifva borgmästare, det borgmästaren wäl :t N icolaus Lietzen sade välborne landshöfdingen på K. M:ts vägnar konfirmerat hafva·' . J esenhausen aflade strax därpå sin ed. Efter Lietzens befordran til l assessor i Abo hofrätt uppkallades advokatfiskalen i samma värk Johan Sch::,efer en dag i november 1 G63 i rätten och meddelade honom borgmästare och råd, att de för hans faders långliga och trogna tjänst samt hans egen skicklighet enhälligt gifvit sina vota åt honom. Efter en tid mottog Sch::,efer kallelsen och ,,antogs" i närvaro af landshöfdingen och magistraten till borgmästare 1) .  Litet senare ankom en skrifvelse från Per Brahe, däri den ädle grefven, som fortfarande med intresse följde händelserna i sitt förra höfdingeclörne, sökte intervenera till förmån för kanslisten Kasper Ekman, hvilken var Abobo och förfaren i finska språket. Brefvet kunde icke mera l eda til l  någon åtgärd 2) .  Om det val, som anstäldes år 167 1  efter Petter J esenhausens dödliga frånfälle, förmäler protokollet för mötet elen 1 0  maj ,  då både landshöfdingen och gemena borgerskapet instälde sig, att ,, välborne h rr landshöfdingen tillika, med magistraten efter lag, · tadeus välfångna privilegier och gammal sedvana varit betänkta på någon i tället igen, och hafva trenne varit satta uti consideration och valet, närnl .  rådman Han · Plagman, akademie sekreteraren <l.ominu Ericus Falander och �veno Rydnniu ·. Hvad Plagman vidkommer, så hade han fuller ±ör s in långliga tjänst och åldren skull kunnat vara närmast till successionen, men medan han var gammal och juklig och icke som vcdcrbör kunde gagna det gemena b ä  ta, ty gick man honom förbi. S,3kreteraren Falander, som hafver förmått ig den högl. kongl. hofritttens rekommendation härutinnan för någon annan att befor lras, vore väl en kicklig man och kapabel till denna tjänsten, att man mot hans person intet hafver att säga, man ock den kongl. hofrättens rekommendation håller uti högsta ära och respekt. Likväl emedan Rydenius hafver tjänt här i rätten och in mot 20 års tid uppvaktat både 
1) Prot. för 18 nov. och 19 uec. 1 063 . 
1) Biblioteket på Skok l oster, n:o 12 ,  bref från städer t.ill Per Brahe föl .  540. 



1 84 l f U H . U  BORGMÄSTAR E  OCH R Å DMÄ VALDE · .  för sekreterare och några år en rådmans ställe beklädt och uu tröttnade därvid, han ock vid förra borgmästarevalet varit i consideration och då tillsägelse om promotion bekommit, hvarför hafver man nu icke kunnat gå honom förbi, utan flesta vota voro fallne på honom, hvilken därför nu blef antagen och afl.ade sin borgmästareed, till hvilket kall  honom önskades lycka och välsignelse". Vin rådstugudag den 10 aug 1675 diskurrerade landshöfdingens vikarie och rätten om besättandet af en ledig borgmästarebefattning, som tidigare af rätten offererats åt Albert Rosskamp, men som denne nekade att mottaga. Och ,,föllo rätten s  vota" ,  heter det, på Berendt Riggertsson. Par dagar senare hölls allmän rådstugudag och då blef ,, näst  anstäld oration" till borgerskapet, d. v. s. sedan borgerskapet fått liknande meddelande som 1 660 och 1 67 1 ,  Rigertsson ,, antagen" till borgmästare och gick sju ed .  Ett märkligt och belysande inlägg i frågan om borgmästarevalen förekommer från år 1687 .  Konungen hade inemot fem år tidigare pen ionerat Laur. Brochius och, såvidt jag vet utan stadens hörande, utfärdat fullmakt åt Olaus Beckius, som för ·t innehade handelsborgmästareämbetet, men år 1685 förordnades af landshöfdiLgen til l  jcstitiarius .  Genom försumlighet gjorde Beckius sig snart förhatlig och måste på grund af beskyllning för sedlighetsbrott en tid afhål la sig från sammanträdena. Af konungen ålades han att inom en viss termin fria sig genom värjemålsed ;  skedde detta icke, medgaf · borgerskapet ,, ett fritt val en annan borgmästare i dess ställe utnämna" . Beckius försummade sina fatalier, hvarför magistraten och vicelandshöfdingen Wallenstierna sammankallade borgerskapet för att rådgöra om hvad som nu borde företagas. Dessa förhancllingar skildras sålunda i protokol l en : På rådstugndag den 7 december 1 687 redogjorde magistraten för de 24 älste och en del af såväl svenska som finska borgerskapet för sakens beskaffenhet och begärde att få veta församlingens tanke. På borgerskapets vägnar svarade handelsmannen Johan Rancken, ,, sägandes det ligga makt uppå att utnämna en sådan man, som omsorg om stadens bästa draga kunde, efter som handeln här i Åbo nu alldeles nederlåge under bänken, så att, där den nu icke blefve med allvar upphulpen, så lärer Åbo (hvarest K. M:ts tull mycket förminskas af den ringa handeln) blifva en bond by". På det saken måtte med tillbörlig grundlighet öfvervägas, anhöll han, att borgerskapet måtte efterlåtas att sammanträda i hvart kvarter i någons bland de 24 älste hus och där öfver-



ETT TRAS 'LCGT VAL OCI I EN SUSPEN0ERAD BORGMÄSTARE. 1 85 lägga, hvem de till den va erancle borgmästaretjänsten utvälja ville, och sedan skriftligen meddela beslutet. Grels Pässi anmälde på de finska borgarenes vägnar, att de ville rösta på Laurentius ,Vilstadius, ,, där ingen af rådet skulle till samma borgmästaretjänst komma" .  1-Iärpå skildes menigheteu , sedan rätten bifallit till Ranckens anhållan. Tre dagar senare var borgerskapet ånyo uppkalladt. Ehuru kallelsen ytterligare markerats genom trumslag, hade endast ett fåtal instält sig på rådstugan, men vicelandshöfdingen ville dock ha frågan afgjord. ]?örst kom det till en häftig ordväxling mellan Johan Rancken och magistraten ,  hvilken träta slutade därmed, att vicelandshöfdingen "\Vallenstierna jämte de närvarande af borgerskapet och de älste förklarade Rancken inkompetent att deltaga i valet, emedan han låg i process med magistratens ledamöter, hvilka äfven borde ,,blifva tagna i consideration" vid valet. Sedan tillkännagaf ,Vallenstierna, att Rancken hos honom föreslagit såsom lämpliga personer advokaten Andreas Prytz, borg-1nästaren i Helsingfors Laurentz och borgmästaren i Björneborg Keckonius. Om vicehäradshöfd. Laurentius ,Vilstadius, som äfven blifvit ifrågasatt, hade Rancken yttrat, ,, att han vore broder med alla skomakare och skräddare i staden och att han öfver gatan , där han bor, till Jacobum Jacobi lupit med nattmössan och tobakspiva.n i munnen ; hvartill skomakaremästaren Lorentz Timme invände : ,, att där så skulle vara, att '\Vilstadius vore med en skomakare bror, så vore han då icke med :-;kälmar" .  För att bringa ordning i diskussionen uppfordrade \Vallen-8ti erna borgarene att yttra sig hvart kvarter för sig . Först fram-8teg då borgaren las Söfringh, anhållande att vic land höfclingen ville förhjälpa  land en egna barn ti ll borgmästarep lat er, ,,eft r som de tvänne borgmästare här varit valda från 1 verge hafva folket bedragit, let Beckiu med honom gjort" . Därpå voteraclc handelsman 1årten rp, l>orgarcne l\l iche] imola och Matts Oravainen, alla från Aningai södra kvarter och medlemmar af de 24 älstes församling, på rådmannen Johan Miltopreus. Johan Leutken, äfven han en af de älste , var af samma mening, .. åframt det icke vore mot lag, att värfar och måg skulle sitta som borgmästare 1) .  Nils Kock, en af de äl te från norra kvarteret, förmälde, att par borgare öfverlagt hos honom om saken, men för sitt ringa antals skull icke velat besluta något, utan endast ,,projecterat" L .  
1) Miltopoous var måg ti l l  liandelsborgroästaren  Berendt .Riggertsson. 



1 86 H U l:l U  B O R 1o M Ä.'TA H . E  OCH .H.ÅD l ÄN VALDEt'.i. ,vih;tadins och Ander, Prytz, clå l\f iltopam icke kunde ifr:i gakomma. Af samma åsikt voro Henrik Flege, Erland Ståhlfoot och Jöran Hurula, älste från Kyrkokvarteret . Hans kyttepäls, Thomas Blanck, Jöran Leipälä, Samuel Kivisilta, Jöran Kuppa och Johan Ambrosii från 1ätäjärvi- och Klosterkvarteren,  de två förstnämde bestämdt omnämda såi:'om hörande til l stadens älste, röstade på Miltopffius, men Johan Rancken, som icke brydde sig orL jäfs förklaringen, ville vocera \i\' ilstadius . Slutligen inkallades samtl iga ämbeten , hvilkas tillstäclesvarande åldermän återhämtade innehållet i en af dem tid igare inlämnad snpplik, däri sades, att ,, -amtliga ämbetena här i Åbo fallit på den enhälliga, dock alldele oförgripliga mening'' , att ,vi lstadius borde förordnas i st .  f. den frånvarande Beckius. Seclan borgerskapet afträdt, resolverade rätten , ,,att såsom detta var ett svårt värk att ang1·ipa och sedan göra hvac1 Gudi titkt, för Hans l\faje tät försvarligt och det gemena bästa nyttigt vara kunde och härvid ett moget betänkande fordras, så bl i fver detta ärendet så länge uppskjutet, som rätten sig omhugsa kund och sedan enhällel igen sluta, hvad detta ärendet ske kan" .  Medan rätten , ,omhugsade sig" öfverraskade Beckins sina kolleger med att. infinna sig i bland dem och afiägga den äskade elen . Han tilläts därför behålla sin tjänst, men förlorade dou åter år 1 691  gen om ett regeringsbeslut. På samma gång regeringen skr d ti ll denna åtgärd utnämde den enligt landshöfclingen · rekommendation till innehafvare af justitieborgmästareämbotet vicehärad ·höfcl ingen Laurentiu, "\Vilstadius. O m  dennes tiilsättande ha I roto kollen intet annat att förmäla, än att han på en all -• män rå<1 ·tugudag infann , ig och aflade sin cd, seda.n hans fullmakt blifvit uppläst o h borg r ·kapet förklarat, att de emot honom ,, ej hade det ringaste att säga, utan undfing en sådan K .  1::L · nådiga disposition m d underdånigaste vördnad o h lydno" 1 ) . Det i ·ta borgmä tarevalet under seklet st,od år 1 696 j anledning af Bereudt Riggertsson död . Borgmästare och råd sammanträdel med le 24 äl te och förenade ig om rådmannen och tad · sekreteraren Ander Prytz . Härpå uppsattes en skrifv lse till konungen, däri magistraten med hänvi ning till ett kungl . reskript af den 5 december 1 696 anhöll  om fullmakt för den valde . Denna 
1) .Rådst, prot. 1 1  febr. ltil:Jl .  
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anhållan förordades af land höfdingen , bl . a .  ,, alldenstund och därigenom för en del andre uti  rätten , som förtjänt att varda med Lefonlring ansedde, lägenhet därtill gifvas knnde" 1). 

* * * 

Vilja v i  nn med ledning af ofvan · t.ående nr lomböck rna hämtade pre edens fall bilda oss en allmän lutsats angående normen för borgmä tareval, så finna vi, huru om åtmin tone från ] 630-talet och intill seklets -lut magistraten utgör den egentliga valkorporationen, som fö1"t upp täller I å förs lag eller ,, tag r i consideration " en eller flera personer och därpå antingen enhälligt ell r efter omrö tning förenar sig om den värdigaste. Men ehurn magistraten är den välj ande, dikterar den icke ensam valets utgång. Landshöfdingens instruktion bjuder honom att t illse, att ,, i hvar stad förordna goda och beskedliga män till borgmästar , så go la som de bäst kunna bekommas, som med förnuftighet regera :taden och beflita sig om dess välstånd och förkofring".  Vanligen är han n ärvarande vid ären let behandling på rådstugan , och är han ense med magistraten eller dess flerti'l.l , är magistratens val sanktioneradt. Är han åter från varande , hem tiille valet till hans bepröfvande. Borgarene del taga icke i själfva valet. De kallas vis .  erligen - under seklets sista årti oud n repre enterade genom s ina äl te - att åhöra magistratens öfverlhggningar eller ock blott för att mottaga meddelande om valresultatet ;  i deras närvaro afl.ägger cl n nya borgmästaren sin tj änste J och det är dem nog till-tadt att uttala · ina önskningsmål och föreslå sina kandidat r, men själfva valrätten tillkommer icke dem. Em ·l lanåt hände d t ,  att en ledig befattning till �atte utan v 1 ch utan magi ·traten hörande. D ·t var vi l utnämnand t al'  < l  s. k. kungl iga borgmästarene, h i lka,, . å '  m lä ar n redan har sig bekant, kull i vi sa  hänsoenden rsätta ,tadslagens fogat,e. Dessa iakttagel er gälla tiden fter Gustaf II dolfs död. ◄ ör seklet tre första deeennier är vår kännedom för in kränkt, for att vi 'kulle våga ett kategori l·t I åstående. lVIen med den följande tiden borgmästareval för ögonen och med hänsyn till de vädjanden till stadens privi legier och gammal sedvana, som då, någon gång gjordes, kunna vi med fog antaga, att tillgången då i allmänhet var en liknamle. Detta antaga,ncle ute - luter icke möjl ig-
1 ) Lor. Urcntz t .  kgen d. 1 5  okt .  l ! i9u, lau1lsl t .  J, riLtt l ser i �v. K � . 



188 HURU BORGMÄSTARE: OCH RÅDMÄN VALDES. heten af vissa olikheter, att å ena sidan borgerskapets stämma kunde göra sig oftare och starkare hörd eller att länets höfvidsman icke allenast granskade magistratens förslag, '"Utan äfven föreskref, hvem som skulle beklädas med den lediga sysslan. Det k an synas, som om den ti llgång vid borgmästarevalen , vi sålunda funnit vara rådande i Åbo, icke helt och hållet öfverensstämde med städernas privilegier. Specielt kan det anmärkas , att magistraten och landshöfdingen mycket inkräktat på borgerskapets deltagande i valen, enär särskilda kungliga resolutioner från seklets senare hälft tyda på, att regeringens tolkning af lagen medgifvit borgerskapet ett större inflytande. Det heter i resolutionen af den 8 mars 1 660 på städernas vid riksdagen i Göteborg framstälda besvär, ,,att städerna måge hafva sina fria val, borgmästare och råd, kyrkoherdar samt andra andeliga och världsliga betjäntA efter privilegier och sedvana att kesa och utvälja 1)" . Likaså l ofvade regeringen genom kungl. resolutioner af d. 2 mars 1 67 8  och 3 dec. 1 680 ,, att handhafva städerna vid ett fritt val uti borgmästare och rådmäns tillsättande, såvida dem efter lag och J>rivilegier ti llkommer, konungens mans rätt ock så efter lag förbehållen 2) " .  Och i resolution  af den I sept. 1664 gafs följande noggrannare föreskr i fter1 huru valen skulle förrättas : ,, Såsom riksens borgerskap underdånigst anhåller om dess frie val borgmästare och råd, kyrkoherdar 1 skolemästare samt alla andliga och väirldsliga betjänte efter privilegier och sedvana att kesa och utvälja, altså vill Hans Kong:l M:t härmed nådigst hafva resolverat, att hvad borgmästare och rådsvalet anlangar, det skall i gemen förblifva efter lag; och :1tt borgmä tare och råd med 8tadsens borgerskap,  föregående landshöfdingens inråd, ma hafva frihet till utvälja af cless medel den som. till den vacerande tjänsten bäst kan vara fallen och dugelig. Och skall i detta fal let ingen hafva makt, anten genom förbön eller annat medel, bringa någon utom stadsens borgerskap till förbem:te tjänst och plats. Dock såsom häncla kan, att någon af Hans K. JYI : t  betjänte i dess kollegier hade gjort sig väl meriterad och H. K. M:t funne kapabel, en sådan tjänst förvalta, sa vill då K. M: t fe/behålla sig att densamma därtil l  förordna ; hvilket H. K. M. dock försäkrar borgerskapet, att sällan och icke utan af viktiga skäl ske skola, städerna själfva till nytta och fördel 3) " .  Slutl igen kunde anföras ett kungligt re-
1 ) Stiernman, Riksdagsbeslut  I I :  1 :332. 
2) 

,, a. a. I I :  1 787 och l8G2. 
" a.  a. I I :  152!:l. 



ALLMÅ A SLUTSATSEft. l 9 skript af d. 5 dec. 1 693 till rikets landshöfdingar, hvilket egentligen gälde mindre städer med allenast en borgmästare, men åberopades och t i llä1npades i Åbo vid Anders Prytz '  val 1 696. Regeringen förkl arar däri, att ehuru den hittills utfärdat fullmakt allenast åt justitieborgmästaren i städerna, ,,förunnandes magistraterna att förena s ig om de öfriga borgmästares och rådmäns val och tillsättande",  så vill den, att härefter i de städer, hvilka skola åtnöja sig med en borgmästare, ,, såvida vi en eller annan, som oss för dess kapacitet och skicklighet skull är bekant, intet skulle godt finna immediate ti l l  borgmästareämbetet att befordra, det skall med berörde ämbetets tillsättande det procedere observeras, att då nå,gon borgmästare genom döden afgår, träder magistraten med borgerskapet tillhopa och i stället väljer en annan - -- - - hvilken de sedan hafva att presentera och uppgifva för landshöfdingen i orten, som bemälte person ock föreslår att blifva med fullmakt försedd, såvida han emot dess person intet har något särdeles att påminna'' . Samma metod skulle iakttagas vid rådmännens väljande, med den skilnad blott, att dessa icke behöfde kunglig fullmakt, utan blefvo efter valet installerade i R itt ämbete af l andshöfdingen, ,,enär han emot personerna intet hafver något särdeles jäf" 1 ) .  Man kunde, såsom sagdt, med hänsyn till dessa förordningar clraga den slutsats, att borgerskapet i Åbo icke tillstaddes ett fullt utöfvande af den myndighet, som lagligen tillkom detsamma, och mycket sannolikt är, att borgerskapet äfven själft kände detta. Men å andra s idan förekomma i par af de nu c itera le resolutionerna uttryck, som tala för att regeringen egentligen åsyftade magistraterna, ehuru elen talade om , städerna" och ,,borgerskapet" .  Och då lag och gammal sedvana åberopades, kunde magi trateu med. skäl anse sig ha fullgjort lagens bud, då den kallade borger-·kap t till borgmästarovalen och lät det åhöra sina öfverläggningar och äfven uttala ig angå nu.o de föreslagna kanclidaterna ' men förbehöll valrätt n åt ig ::;jälf. Heg ringen försäkringar, att städerna finge orub badt behålla in fria valrätt, få väl anses beroende på städernas klagomål öfver en och annan landshöfdings godtyckliga ingripande i valet och på ett här och där yppadt m issnöje med anledning af regeringens vana att sända till städerna borgmästare, om hvilka magi trat och borgerskap icke varit i tillfälle att u ttala sig. Såsom det tydligen framgår, visacle sig 
1) chcdeman, , ta<lgar ang. jnsti t iffi och cxecutiom, Hhren<l r s. 1 353-1 354. 
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1 90 I l URU BORGMÅ.STARE OCH RÅDMA VALDES. --- ---------regeringen böjd för att förekomma landshöfclingens öfverskridande af sina funktioner, men sin engång tagna utnämningsrätt vil l e  hon icke h.  o .  h. afstå. 
* * * Rörande rådmäns tillsättande meddela domböckerna inti l l  1 670-talet ytterst torftiga notiser. Ar 1 624 heter det, att tvänne personer blefvo ,, efter borgmästares och råds bejakan" förordnade till rådmäu , och om handtvärksuppsyningsmannen i staden Hans Bogge meddelas det , atL han år 1 630 ,, blef efter hans nådes gubernatorens skriftliga befallning satt och föronlnad" till rådman 1 ) .  År 1 654 förordnade rätten en vikarie för en rådman, som af sin handel förhindrades från ämbetets regelbundna ntöfning. Angående sättet för afgång från ämbetet förmäler domboken för 1633, att en rådman uppsade sitt ämbete inför rätten, som uppskjöt frågan till gubernatorens hemkomst 2), och om en annan råtlma11 , som l i kaledes ville bli ämbetet kvitt år 1 640, upplyses det, att hau vände sig med sin anhållan till grefve Brahe, som hänskjöt afgörandet till rådet. Från seklets tre s ista decennier ha vi däremot åtskilliga referat om rå.dmansval. Det är onödigt att ingå på ett uppräknande af de fall, som o mnämnas, emedan de alla hänvisa ti l l  amma procedur. Det hade nu blifvit regel ,  att när en rådmansplats blef ledig, anmälde sig flere personer så::iom sökande ti ll <lensamrna, några därvid bifogande rekommenclationsbref af hofrätten oller andra myndigheter, i hvilkas tjänst de  förut stått. Bland desse gjorde magistraten s itt val eller ock förbigick <l en .. amtliga sökande och förenade s ig om att erbjuda platsen åt någon välkänd borgare. Stundom deltog landshö.fdingen i valet ; var han frånvarande, skulle, l iksom vid borgmästareval, hans samtycke inhämtas. Emellanåt tog han jälf initiativet och hemstälJe hos magistraten om fullmakts utfärdande för någon person, som anhållit om hans bemedling. Så föreslog landshöfding Oxe år 1670, att llen ena af två nyss ledig blifna rådmanstjänter skulle gifvas åt kämnären Bertil Letzle , som en lång tid tjänat eller, såsom termen lydde, ,, uppvaktat" staden. Magistraten gjorde emellertid skarpa invändningar emot den föreslagnes lämplighet, hvarpå. 

1) Bi<lr. II: 53, I V: 80. 
2) V l :  9G. " 



RÅDl\lANSV L.  l D l  land höfdingen frångick sitt förslag och förenade sig om tvänne andra, som blefvo ,, eligerade och af hela enaten antagne" .  En annan gång ( 1682) gjorde Oxe ett l iknande föreslag, om hvars resultat protokollet förmäler : ,, hvarför och såsom borgmästare och råd därtill consenterade, blef han ock nu därvid konfirmerad" .  Att borgerskapet skulle deltagit i valen eller att det, liksom vid borgmästarevalen , skulle tillkallats för att åhöra rättens öfverläggningar och uttala sina önskningsmål, därom förmäles i domböckerna intet förr än under seklets sista år, och äfven då representerades borgerskapet egentl igen af de 24 älstes församling. Om det första valet af denna art, 1 696, heter det, att ,, såväl herr landshöf<lingen som rätten och borgerskapet enhälligt" förenade sig om advokaten Johan Saehls. Att borgerskapets stämma emellertid icke var den bestämmande, utan att afgörandet fortfarande låg hos magistraten och landshöf dingen, därom vitna de sista rådmansvalen under seklet,  hvilka förtjäna att i korthet relateras, emedan de belysa särskilda med valet förknippade förhål landen. Efter rådmannen Johan Holms död öfverlade rätten i oktober 1 697 med de 24 älste, af hvilka endast 6 hörsammat stämningen, om en efterträdare. Tjänsten hade ansökts af handlanden Kristofer Franck,  advokaten Johan Lillander och f. d. befallningsmannen Johan Sundström.  Man enade ig om att hos landshöfdingen Creutz förorda den förstnämde till tjänstens erhål lande, ,, såframt icke herredagsmannen Henrik Tolpo, hvilken samma charge för detta tillbuden är, vill den mottaga" .  Creutz Gamtykte til l  förslaget och Tolpo förklarade sig villig att mottaga förtroendet, n1en installationen nppskjöt af mellankomna skäl till september följande år. U nder tiden hade Creutz dött och efterträdts af landshöfdingen Bure, hvarjämte en annan rådmansplats blifvit ledig efter Daniel W ernberg. Innan rätten och borgerskapet ännu skridit till nytt val , kom en krifvelse från Bure, läri denne förklarade, att han godkänt Tolpo samt ut ett till \Vernberg efterträdare en Jakob Wal tenius, en f. cl. gardessoldat, hvarför magi-traten ålades att in tallera bägge. Skrifvel sen föredrogs på  rådstugudag den 1 5  sept. 1 69 för de älste, af hvilka tolf infunnit -ig. Borgarene förklarade ig beredda att godkänna Tolpo å om en väl studerad och i handeln inkommen person, men yttrade om W alstenius, att de alls icke kände till hans meriter, utan ansågo , att ,,sådana män skulle antaga , som rätten hade respekt utaf, och förmente, att magistraten föga respekt hade, om <le sådana omeriterade personer kulle i sitt collegio antaga. " De föreslogo därför, 



1 92 H URU BORGMÄSTARE OCH PÅDMÄN VALDES. att magistraten skulle ,, angifva" hos landshöfdingen antingen hofrättsadvokaten Gabriel Tammelin el ler advokaten Petrus Lange. Påminde dessutom om deras af konungen bekräftade rätt till fritt rådmansval . Frågan · blef sedan hvilande till medlet af följande år . På · råclstugudag den 20 juni, då 15  af de älste och dessutom gemene man voro närvarande, upptogs den ånyo .  Borgerskapet anhöll då, ,,att rätten ville taga dem för någon annan i consideration, som hafva varit rättens betjänte och deras barn" , hvarför de föreslogo till Wernbergs efterträdare Gabriel Valentin, om hvars skicklighet och kapacitet man hört endast godt och hvars morfader varit medlem af rätten. I alla händelser ville borgerskapet b lifva obesväradt för Walstenii intd,ng. Saken ,, togs ad notam" till sammanträdet den 28 juni, då landshöfdingen kom upp i rätten . När borgerskapets mening föredrogs för honom, förklarade han, att han ingalunda ärnade frångå den fullmakt han gifvit \Valstenius, innan man anfört mot denne saker, som tangerade hans ära och redlighet. Ansåg borgerskapet sig kränkt i sina rättigheter, kunde det anföra besvär hos regeringen . Bure fick emellertid icke på  en tid sin skyddsling installerad i ämbetet . Tvärt om förenade sig magistraten den 6 sept. s. å .  om att ingå till landshöfdingen med förslag att handlanden Franck, som redan år 1 697 blifvit vald till rådman, ehuru han fått vika för Tolpo, blefve utnämd .  Huruvida detta steg ogillades af borgerskapet är icke kändt, men p å  råclstugudag den 1 3  sept. , då 14 uf de älste ,,mod samtliga gemena borgerskapet" voro till täde , underkastades frågan en vidlyftig behandling och man skred till nytt val bland åtskilliga personer, som ansökt tj änsten. Först anstäldes omröstning b] and de älste, hvilka icke kunde förena sig on1 en gemensam kandidat . Några röster tillföl lo Gabriel Valeutin, till hvars förmån bl. a .  anfördes 1 att han var stadens barn, andra förenade sig om stadssekreteraren i Gefle Arvid Fontell och de flesta röstade på Franck. Då äfven rätten nyligen förordat den istnämde, så borde han sålunda få anses såsom borgerskapets och magistratens kandidat. Men egendomligt nog hade magistraten fråingått sin förra mening. l\Ied  anledning af omröstningen inom de älste resolverade den, att emedan arbetet på rådstugan betydligt tilltagit, �å kunde man icke antaga Valentin, som var en ung person och som dessutom icke själf ansökt tj änsten, utan fadren på hans vägnar . Icke häller Franck var lämplig, "emedan han sig om sitt ansökande ej alldeles yttrat och rätten elje:::;t 



HÅDMANSVAL. 1 83 cle.ssutom är med sådana I ersoner be ·att, som nogsamt äro om hanclelsväsenclet kunnige, [ och] Jet lecliga stället bör med en uti processen väl förfaren och kunnig person besättas" .  På des a grunder beslöt rätten att hos landshöfdingen ödmjukligen anhålla om, att elen vacerande tjänsten blefvr gifven åt Fontell, ,, ·åsom 
011 skicklig person och uti lag och processen förfaren och försökter, hvilken ock med vackra afskedspass öfver sekretera.retjänstens förvaltande försedd är" .  Enda ,t borgmästaren "\Vilstadius reserverade sig emot denna uppfattning och ansåg, att Franck borde erhålla rättens förord, emedan rätten redan tidigare understöd t hans kandidatur och en · kongl. resol. af 1675 medgaf företräde åt dem af tadens borgerskap, hvilka gjort sig i rättegångs-a ker kunnjge, en kvalifikation som Frauck nogsamt förvärfvat sig under den tid han tjänstgjort såsom extraordinarie rådman och bisi ttare i kämnärrätten. Den så många gånger omtvistade valfrågan afgjordes slutligen år 1 700 och i enlighet med lan lshöfdingens vilja. En dag i maj månad, då landshöfdingen kom upp på råd tugan , anmälde magistraten , att den efter öfverläggning med de älste om hans nådes senaste skrifvelse angående ""\Valstenii utnämning befunnit de mot \Valstenius gjorda äreröriga be kyllningarna ogrundade, hvarför numera intet hinder mötte hans installation. Men v ille borgerskapet förbehålla sig, att detta fall icke måtte åsom prejndil at lända deras valrätt fö.c framtiden til l  någon skada. Efter denna förklaring gick "\-V alstenius sin råclmansed. 



IV. 

Magistratens ledamöter. 

ll r det föregående framgår, hurusom en aristokratisk princip 
låg till grund för borgmästare- och rådmansvalen. :Magi
straten ägde rätt att under landshöf din gens eller ståt
hållarens kontroll  komplettera sig själf och endast ett 

ringa inflytande var medgifvet åt det gemena borgerskapet. 
Ett sådant valsätt borde af lätt insedda skäl lockat det förmög
nare borgerskapet att med sina medlemmar besätta platserna inom 
:rätten,  ty ehuru hela förvaltningen stod under uppsikt af länets 
höfding, återstod dock en ganska vidsträkt maktsfär för magi
straten. Därtill kom det anseende, som en ledamot af 11ådet måste 
äga framför sina medborgare., och, hvad som ingalunda kattacles 
ringa i denna tid, det förnämare stäl le  han intog vid samkväm 
och offentliga tillfällen. Äfven var det af vikt för rådets anseende 
i gemen, att dess enskilda medlemmar, om de också icke ägde en 
större juridisk bildning, dock genom sin sociala ställning innehade 
ett bestämdt företräde framför gemene man .  

Denna slutsats är  emellertid endast delvis riktig. Väl  finner 
man under hela se klet personer ur de förmögnare borgarsläkterna 
inneha plat i rådet, vare ig  som borgmästare eller rådmän. Men 
deras antal befinner sig i ett ständigt nedåtgående och vid seklets 
slut erbjuder rådets sammansättning en ögonskenligen annan prä
gel än under dess början .  Redan rådets stora antal - under de 
första decennierna 4 borgmästare och 1 2  rådmän - gjorde clet svårt 
att exklusivt hålla sig till vissa i socialt hänseende bättre lottade 
släkter. Därtill kom, att om plafrsen i rådet medförde en viss pre
stige, så hade den äfven sina olägenheter. De talrika mötena 
med deras mångfaldiga ärenden npl_Jtogo en cl;yrbar tid, som med 



F(>R ÄHMEL:::iER MOT RÄTTE • .  bättre ekonomiskt r su ltat kunnat användas till köpenskap och affärsspekulationer, ty den ersättning, som gafs för det på rådstugan utförda arbetet, var åtminstone till en början ganska klen . Och så kom ännu en om täncligbet, som b idrog att fördunkla rådsnamnets glans. För all den möda och all den tids ·pillan, man egnade åt kommunen bästa och ina meJborgares välfärd , rönte man som oftast grof otack och ut atte sig för personliga förnärmelser. Väl var det i lag vid strängt vite förbjudet att föroläm1 a rättens ledamöter 1 ), men man hör alt efter litet magistraten klaba öfver den vanvördnad, den ,,despect" , som af motvilliga och i llasinnade personer visades <.lensamma. Så läser man i protokollen hurusom en borgmästare i · ittande rätt fick höra insinuationen : ,, är det en uorgmästare, som sitter på kåken och dricker ? "  och hela rätten engång vid ett kämnärsval en per ·on ntlåta i:; ig : "jag vill gifva en tunna smör, tagen mig till kämnär ' . År 1 624 kärde borgmästaren Plagman till en \Vellam Holländer för att denne gjort hemgång i hans hus och öfverfallit  honom p.1 öppen gata. Samme Plagman beskylde kort därpå, då han åter proces sade meJ Hulländer, inför sittande ratt &.lla sina domare för att vara . kälmar, hvilka mera höllo med hans vederpart än med honom.  Om borgmästaren, sedermera burggrefven Erik Andersson Knape utspridde några personer, bland dem medlemmar af rätten, äreröriga b skyllningar, som edermera befunnos vara fullkomligt osanna. är Knape avancerat till underståthållare och en dag företrädde I{ongli g  Majestät i rätt n, kom Hartwik "\Völich och ,, öfverföll mod snorkunde och pockande hela rätten" , beskyllande i synnerhet Ynape för partiskhet 2). En prästman H enrik Ekman beskylde en gång från predikstolen rättern, ledamöter för att ,,kom1na si°L ful l a  och druckne som suggor samt tjäla lönen från öfverhet n :.1)' . 'å.clana förnärm 1 er, båd mot hela rätte1J och mot n 'kilda. los · m cll mmar, hörcl icke till ovanligheternu nnJ. r J. nna ticl, och man finner ofta, lanclshöf<lingen taga borgerskapet i up]_Jtuktel.-c 
1 ) JU mark böter. , traffet kunde äfven ut(leln.. på. anuat ätt. Så b l  f f1r 

Hi38 en Matt 0 1  son Sven ·k ,  som både munt- och skriftl igen ,, tlefamerat ' rii.t
t.::m , utkunl från staden med unuerrättel se, att om l ian återvände, skulle han 
mi ta tungan. (Ju t. koll giets relat. i domb. lG38, tadens exemplar. ) 

2) Bidrag t. Abo stads hist. första serien l I :  25-30, 7 1 ,  III: 1 ,  I V : 4l: 
124: o.  15G. 

3) Tor Carpelan, Abo i geneol ogiskt liii.nscemle på lliUU- och IJi irjan af 
1 700-tal n s. 170. 



1 9G MAGISTRATEN S  LEDAMÖTER. för dess vanvördiga och uppstudsiga uppförande, l iksom ä.fven regeringen, dels i resolutioner på samtliga städers besvär, dels i anledning af Åbo magistrats speciella  klagomål, ser sig nödsakad att hos vederbörande inskärpa lagens bud om magistratens respekterande. Ämbetets vedermödor gjorde att ledamotskapet i rätten af mången betraktades som ett kommunalt onus, som man sökte att vid första lägenhet af börda sig, om man en gång icke kunnat undgå att mottaga detsamma . Anföranden i domböckerna bära tydligt vitne därom. Hans Hörling och Hans Plagman , hvilka år 1633 tillhöllos att afiägga, den förre sin rådmans- och den senare sin kämnärsed, erbjöclo sig, ehuru fåfängt, att betala 100 daler b lott de sluppo utmärkelsen. År 1 634 uppsade Olof Börilsson sitt rådmanskall , förebärande det intrång det gjorde på  hans yrke, hvilket exempel efterföljdes af , ,alle slätt tillhopa, både borgmäRtare och råd".  Betecknande för uppfattningen om rådmanskallet är protokollet för den 2 maj 1635, hvari läses : ,,Desse nu resideranlle borgmästare och råd, som nu allaredo i 3 år på Åbo rådhus rätten beklädt hafva för ringa eller alls ingen lön, sig r;jälfva i deras handel och vandel till all som största skada och afsaknad, där ofvan oppå hvars mans ovilja  och ovänskap till tacka, och eftersom de til lförene tvänne gånger lagligen uppsagt hafve, altså göra de det samma nu tredje  gången, efter H. H:ts gubernatorens (!) herr Bror Anderssons tillstånd, begärande att borgerskapet vele nu se sig före och andra borgmästare och råd i deras stad nämna, betackanJes de111 för tillbörl ig  lydno och hörsamhet de dem i deras rege1nents tid bevist hafva och lofva sig gärna det sam1na göra vi lja  de andre gode män, som nu i deras ställe igen förordnade b lifva. Och därmed stodo upp och gingo sin väg 1 ) " .  Syntes sålunda ledamotskap i rätten mången borgare mindre inbjudande, så var å andra sidan icke häl ler regering n rätt belåten med magistratE ns  sammansättning. lVIan förnimn "I' då och då klagomål öfver att rättens l edamöter icke innehade de kvalifikationer, som tillkommo en domare. Och där man är i tillfälle att l ära känna rådspersonernas antecedentia, finn r man i många fall ,  att regeringen hade skäl til l  1nissbelåtenhet. Jag frånser sinnets råhet och lefvernets förvildning, ty det är nu ett beklagligt faktum, att dessa egenskaper påträffats och påträffas å väl hos de bildade klasserna om hos gemene man. 
1 ) Bidr. t.. Aho h ist. fön,ta ser. VI: b l ,  1 72,  V I I : 37. 
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MAGlSTRATENS LEDAMÖTER. Jag afser blott den literära bildningsnivån . Betraktar man rådspersonalen i Åbo under de fem första decennierna af sjuttonde seklet, så finner man nog på borgmästareplatserna en och annan, som synbarligen tillegnat . sig en viss förfarenhet i administrativa och judiciela värf. Så ansågs borgmästaren Erik Andersson Knape kompetent att intaga rangen af burggrefve öfver städerna i Åbo län. Borgmästaren Kristian Filipsson var assessor i Åbo hofrätt ; Peter Plagman hade anväudts i politiska värf af föregående regenter o.  s. v. 1). Men flertalet af borgmästarne och så godt som alla rådmännen hade tillhört - och f ortf oro att göra det under sin ämbetsförvaltning 2) - stadens näringsidkareklass, de allra flesta köpmanna.kåren, ty att handtvärkare skulle invalts i rådet, därpå kan bevisligen endast ett exempel anföras. Det är intet skäl att betvi:fla, att ju  icke i regeln de bästa förmågorna uttogos, och om ett stort antal mål kan det sägas, att deras afdömande kräfde allenast ett sundt förstånd och en praktisk förfarenhet. Men ständigt måste ju äfven fall förekomma ,  vid hvilka anspråk på god literär underbyggnad måste ställas på domarene. Intet under sålunda, om regeringen förbehöll sig att genom sina tjänstemän på orten kontrollera rådets ämbetsförval tning. Vid seklets midt inträdde en förändring till det bättre . De årliga tjänsteombytena upphörde och rättens medlemmar blefvo förpliktade till ämbetets kontinuerliga utöfning. Medan man tidigare finner nya medlemmar årligen inträda i rätten , förflöt d et t. ex. efter Sigfrid Salkos val 1 644 tretton år innan den följande rådmannen valdes, efter Sveno Rydenii val 1 6GO sju år, efter Johan Mi ltopams och Jakob Bachsters val 1676 och 1 679 tre år o. s. v. Genom att löneförhållandena undergingo en förbättring, timade vidare den förändring, att, under det ledamotskap i 
1) Åfven må det märkas, att borgmästarne ofta genomgått en förbcre

cbndo skola såsom rådmän. 
2) I en förteckning af år 1638 öfver stadens näringsidkare upptagas bland 

grosshandlarene borgm. Guttrie och rådm. Jesenhausen, bland k lädesbancl ln.re 
borgm. Schrefer samt rådmännen Ekman, Rancken och Plagman, bland försä l 
jare af Niirnbergs kram borgm. Mårten Sigfridsson samt rådmiinnen Sten Kri
stersson och Hans Hansson, bland bryggarene rådm. ils Olofsson, bland krö
gare rådm. Lars Borgare, bland värdshusidkare borgm. Johan Knutsson, bland 
kryddkrämare rådm. Johan Hansson. År 1640 resolverade Brahe, att ingen må 
för sitt råJmansämbetes skull l ida förfång i s in  näring. När borgmästaren Liet
zon år 1G63 utnämdes till assessor i hofrätten, til läts han att fortfarande idka 
borgerlig näring emot en billig genant. Rådst. prot. 13 maj 1640 och 15 juni 
1Gö3. 



• 

LlTERÄ R  UND l!:HBYGGNA D. 1 99 rätten tidigare mången gåug betraktac1es som ett förargligt medborgerligt onus, anmälde sig vanligen under seklets senare hälft flere sökande till en vakant befattning. För det juridiska elementets ökande sökte regeringen sörja genom utnämningen af de kungliga borgmästarene, hvilka öfvertogo ledningen af justitieärendena. De voro alltid personer, som dokumenterat sig inneha juridisk bildning. Genom denna intogo de till en början en dominerande ställning i rätten , men småningom påträffas äfven bland de öfriga medlemmarna, alt flere, hvilka idkat studier vid akademien, aflagt juridiska examina, tjänstgjort vid hofrätten eller underrätterna på landet o. ::;. v. Af de borgmästare, som tillsattes under seklets seuare hälft, hade på två undantag när alla bedrifvit akademiska studier. Att äfven bland rådmännen de literate 

Namnteckningar af borgmästarene Erik Anderss n Onape, Henrik - Schrefor, 
Sveno Rydenius och Berendt Riggertsson. befunno sig i stigande antal och att akademiska meriter vägde tungt vid ämbet til lsättningar, framg8.r Lydl igt ur protokollen. Så heter det om vicerådmannen Malmolin , att han flera gånger erhöll löfte om en ordinarie plats i rätten, men att han vid hvarje vakans blef förbigången af ,, studerade personor" . År 1697 besattes en ledig rådmansplats med en efter tiden · begrepp höglärd man, Adolf Wittfooth, som efter att ha försvarat tvänne akademiska dissertationer, den ena behandlande valda spörjsmål från filologins och fil osofins område, den andra belysande de onda andarnas makt och välde, promoverats till filosofie magister. I allmänhet, kan man säga, anmälde sig såsom sökande till lediga platser inom rådet personer, tillhörande denna klass af literate, som efter genomgången skolkurs och någon tids akademiska studier ökte sin bärgning 



200 MAGISTRATENS LEDAMÖTER. på lägre adminit:itrati va och jucliciela befattningar, såsom lagläsare, skrifvare och advokater. Ehuru sålunda platserna i rådet tenderade att blifva ett medel till lefvebröd för dem, som gjort den administrativa och juri-. diska · banan till s itt genus vitae ,  förekom det dock alt fortfarande, att medlemmar af köpmannakåren inkallades. Det var nödvändigt såväl för att stärka rådets kommersiela kompetens som för att til ldela en utmärkelse åt framstående borgare. Så lät landshöfdingen Oxe vid ett tillfäl le år 1679 uppkalla köpmännen J ochim Wargentin och Bertil Fästing på rådstugan och erbjöd dem en ledig rådmansbefattning, framhållande därvid, att ,, så som de nu för tiden de förnämsta borgare här i staden och de samma äro, som K. M. och kronan icke allenast dessa besvärliga krigstider förmedelst ansenliga kontributioner, utan ock e ljest lgenomJ 

Namnteckningar af borgmästarene Laurentius Brochius och Peter Jesenhausen . åtski lliga försträckningar sin underdåniga pl i kt och trohet uti själfva värket hafva förmärka låtit, altså skulle han till en vederkänsla af al t sådant gärna f ram för någon annan dem behedrad 1:,e och förn imma". Och då ·åväl Wargentin som Fästing undanbådo ·ig erkänslan, beslöto landshöfdingen och rätten att tilldela dem vid offentliga tillfäl len platsen fram för framdeles utnämda rådmän 1 ) .  En följd af att platserna i rådet blifvit så eftersökta, att le merendels utgjorde föremål för flere personers täflan, var den , att de icke alltid besattes med infödda Åboboar, utan tilldela les äfven åt utom stadens råmärken födde personer. Detta var icke i borgerskapets smak, och icke var ett sådant förfarings ätt häller omtykt i andra stadskommuner. I resolutiou af den 3 okt. 1 675 }Jå städernas allmänna besvär hade regeringen bekräftat städernas 
1 ) Rådst. prot. G okt .  och 4 nov. 1679. 
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rättighet att vid borgmästares och råds och andra stadsbetjäntes 
till ättancle besätta de lediga platserna med ,,sådana personer, som 
äro af borgareståndet och sig u ti justiti esaker endels öfvat samt 
eljest vid andra stadsens tjänster gjort meriterade'' ;  hvarför landR
höfdingarne ingalunda finge tillvälla sig ,,någon m:yndighet fönne
del t egen disposition att träda där ifr.ln , utan de vara förpl ik
tade att efterlefva hvad lagen dem föreskrifver" 1). Denna förord
n ing åberopades emellanåt. i Abo såsom åsyftande förmånsrätt vid 
valen för stadens egna borgare, och när borgerskapet tilläts att 
yttra sin mening angående sökandene till en ledig plats i rådet, 
grundade de vanligen sitt förord därpå, att deras kandidat var 
,,stadens barn" och hade förfäder, som innehaft förtroendeposter i 
staden. 

Efter dessa allmänna anmärkningar om rådsledamöternas 
juridiska och allmänbildning vill jag i neclanstående förteckningar 
sammanfatta det väsentligaste rörande de enskilda medlemmarnas 
personalia. En rådslängd har tidigare meddelats af Tor Carpelan 
i , ,Åbo i genealogiskt hänseende på 1600- och början af l 700-ta
len 1 '. Denna är ju ganska lång och särskildt erbjuda de genealo
giska tilläggen stort intresse, hvarför jag vill hänvisa dem, som 

fter::;träfva en närmare kännedom om borgmästares och rådmäns 
familjeförhål landen, till sagda arbete. V id en jämförelse mellan 
Carpelans och mina längder skall läsaren emellertid finna, att det 
lyckats mig att öka borgmästarene med ett tiotal och rådmän
nen med ett tjugotal hittills okända personer, l iksom jag ock 
på en mängd ställen funnit anledning att komplettera och berik
tiga af Carpelan mecld lade uppgifter. Fullständighet i uppgif
terna har dock icke uppnåtts och måste man väl afstå från hoppet 
därom. Intill år l 623 äro förteckningarna bri tfäl liga, emedan 
do1nböck r sakna för d nna ti d och l ikaså andra handl ingar, ur 
hvi lka uoti ·er i ämnet kuunaL inhämta ' .  . . fven för några år i 
· lutet af 1 620-tal t äro domböckerua.· upply n ingar ytter t knapp

händiga, så att uppgifterna öfver Lorgmäi8tare och råd för deuna 
tid möjligen tåla någon modifikation. 

1 ) , ' t ieruman, lti ksd. och mötens bc · ln t  11 :  1 748- 1 74.!J . 

' 
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Borgmästare i Åbo 1600-1700. · �Iir.:ltel Krank. · Nämnes borgmästare 1 587-1600. Riksdagsman 1 690 och 1595. Satt i no". 1699 i domstolen, som dömde Arvid Stålarm, Johan Fleming m. fl. Var död 1609. 
Nils '1'01·lcilsson. Nämnes borgmästare :redan 1 590 och har i samma egenskap suttit i ofvannämda domstol i nov. 1 599. Nämnes rådman 1582 . Lefde måhända ännu 1 6 10. Riksdagsman 1590 och 1594. 
J(las Thomasson. Nämnes borgmästare 1597- 1 6 1 5  och , ,gamle borgmästaren' '  1 6 16 .  Dog 1 6 18. Satt i ofvannämda domstol. Inlämnade, enligt Vaaranens förmodan år 1607, till konung Carl IX en besvärsskrift, däri han säger sig ha tjänat staden öfver 1 2  år som stadsfogde och borgmästare. 
Hans Henriksson Rantala. Nämnes borgm. 1 597-1600. Satt i ofvannämda domstol och var stadens fullmäktig vid riksdagen 1600. 2ll1 atts Hako. Nämnes borgm. 1 601 . 
Knut Pedersson. Borgm.. och stadene representant. vid riksdagen 1 605. Var måhända död 1609. 
Henrik Bertilsson. I domboken för 1 627 nämnes han fordom borgmästare och att han 1 606 utlånade en penningesumma. 
Bertil Mårtensson . Nämnes borgm. 1 608-nov. 1 623 och var det antagl. in  på våren 1 624. Lefde ännu 1633. 
iqfrid Simonsson. Nämnes borgm. 1 608-nov. 1 623 och afgick  väl i början af följ . år. Död 1633. 

Nils E1·iksson. Nämnes borgm. 1 608-1616. Dog 1616. 
Hans Plat'"' . Nämnes borgm . 1 G l 6-1 620. Dog 1 620. Stall ns repres. vid riksdagen 1 6 1 7 . 
Jöran Nilsson Lindu. Nämnes borgm. 16 16-1619. Dog 1622. 
ltrilc Andersson J(nape. Borgm. 162 1 --1628. Underståthållare 1G2U, dessutom burggrefve öfver städerna i Åbo län 1 630. Pre iderade i rätten sista gången i nov. 1 633. t 1 634. Var stadens repres. vid 1627 års förra ri ksdag (i:iamt enl. Carpelan vid riksd. 1 624) . 
Petter Plagman. Borgm. 1624 - 1626. t 1 626. 
Kristian Filipsson .Fabricius. Nämnes borgm. 1627 - 1 628. Därjämte a sessor i Åbo hofrätt. Riksdagsman 1 627 (senare ri ksdagen). 
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.Toen .Joensson. Af Ni ls Bjelke utn. till borgm. 1 624 ; förordnad 
ti l l  tjänstg. borgm. 1 625, men til lträdde sin befattning först 
1 627 och inneharle ämbetet ännu följ . år. Lefde ännu 1 634. 

E1·ik Olofsson (Spåre ). Förordn. till borgm. 1 625, men til lträdde 
befattningen först 1 629 och anträffas vid densamma t. o. m .  
1 632. Därförinnan rådman . Stadens rep res. vid 1627 års 
senare riksdag och utskottsmötet 1 63 1 .  t 1 655 (enl .  Carpelan). 

lians Olofsson. Borgm . 1 629-1634. t 1634. Riksdagsman 1 629. 
Olof Bertilsson. Nämnes 1 633 f. d. borgmästare. (Månne i senare 

hälften af 1 620-talet ?) . 
Hans Guttrie (Göttrich, Göttring). Borgm. 1632-1644 eller 1 645. 

Nämnes salig i mars 1645. Därförinnan rådman. Öfvertog 
1 638 handel. kollegiet. Riksdagsman 1633, 1640 ocl1 1 642. 

Jfpnrik I chafer ( cheper). Borgm. 1632-1660. t 1 660. Tidigare 
köpman . Öfvertog 1 638 justitiekollegiet, afträdde det 1647, 
då han erhöl l  på sin lott handelsärendena. Riksdagsman 
1 634-, 1 638 och 1 643. 

Johan l{nutsson. Utnämd af Bjelke 1 624, men aflade eden för t 
1633 och afgick med döden synb. år 164 1 . Tidigare köpman . 
Öfvertog 1638 hantlelskollegiet. Valde t ill ut kottsmötet 
1635, men synes icke rest ; närvar vid utskottsmötet 1 636. 

Mårten Sigfridsson (Salko). Borgm. 1 635-1 650. t c. 1 656. Därfö
rinnan rådman. Öfvertog 1638 kollegiet för intrader och 
byggningar. Riksdag man 1635. 

Johan I-Jansson (Purmerus e ller Burgman). Borgm . 1642-1G55 . 
t 1655. Därförinnan rådman. Öfvertog 1 647 handtvärks
ärendena. Riksdag man 1 635, 1638, 1 644 o. 1 649. 

Giulmund Krook. ven k. Kunglig borgmästare 1 647 och närva-
rande vid några möten i juni månad. Förflyttades till borgm. 
i Kalmar. 

Nirolaus Arvidsson Lietzen. Kongl. borgm. 1 647 -1663. Hade upp-
ikt öfver justitien och från 1 655 Je. utom öfver n tl l af 

handtvärkerierna. As es or i hofrätten och häradshöfding i 
\Vemo och nedra Satakunta härad 1 663.Vieelandshöfding 1 678 
och 1686. t 169 1 .  Riksdag man 1650, 1655 och 1 660 ( enare 
riksd). 

Laurentius Brochiu,s (l .  Brooke). Sven k. Borgm. 1 650-1 683. Pen
sionerades 1683 med bibehål lande af ½ lönen. t 1684 vid 
hög ålder. Tidigare syndicus. -�.,örestod 1655 intraderna, 
byggnaderna och en del af ämbetena. Öfvertog 1 660 efter 



204 MAGISTRATENS LEDAMÖTER. Schoof ers död han delskollegiet  och 1 664 efter Lietzens af gång justit iekol legiet, som han förestod til l  1 683. Riksdagsman 1654 och 1 659-1660. Stadens  represent . och borgarståndets talman v id  provincialrnötet i Åbo 1 657 . Petter Jesenhausen. Borgm . 1660 - 167 1 .  t 1 67 1 .  Därf. köpman . och rådman . Öfvertog 1660 byggningarna och handtvärkerierna, 1 664 handtvärkerierna och handeln .  Riksdagsman 1 643, 1654 och 1659-60. Johan Sch(Efer. Borgm . 1663-1683. t 1 683. Tidigare advokatfiskal i hofrätten . Öfvertog 1 664 intraderna och en del af näringarna, 1 672 handels- och ämbetsärendena ; b lef 1679 vice justitiarius i anledning af Brochii sjukdom och efter Brochi i pensionerande i febr. 1683 ord . justitiarius .  Riksdagsman 1 664, 1 668, 1 675, 1 680 och d elegerad vid provincialmötet i Åbo 167 1 .  Utgifvit tvänne skrifter :  , ,Finnonia8 elogia nni.tione comprehensa" och , ,Aureae sententiae ex bibliis variisqve auctoribus". Sveno Rydenius .  Borgm . 1 67 1 -1675 .  t 1675. Svensk . Tidigare stadssekreterare och rådman . Öfvertog 1672 uppsikten ö fver intraderna och byggningarna .  Riksdagsman 1 672 och delegerad vid prov. mötet 1 67 1 .  Berendt Riggertsson (Munster). Borgm . 1 675-1696 . t 1696. Tidigare rådman . Öfvertog 1678 intraderna och byggnaderna ;  1679 förordnad att sköta ämbetena ; förestod efter Schoofers afgång 1 683 justitieborgm . befattn ingen , men måste efter l andshöfdingens rei:;olution 1 685 afstå därifrån och fick på s in  andel ämbetena och handeln, dock med bibehållande af f örnämsta sätet i rådet ; rekommenderades 1687 af vicelantlshöfdingen Wallenstierna t i l l  erhållande af justitiarii namn . Riksdagsman 1 676 och 1 682 . Stadens repres. vid landtdagen i Åbo 1676 . f Nicolans Ringius. Ett bland Abo stads acta ingående reskript från 1 683 eller något år därförinnan förordnar e. o .  professoren Ringius att under Brochii sjukdom vara vicejustitiarius och efter B : s  död ordin. just. borgm . Nämnes alls icke i domböckerna. Denne Ringius blef år 1 678 e .  o .  juris professor vid akademien och 1 68 1  h äradshöfding i Hattula och Raseborgs härad . ]  01aus Beckius. Borgm. 1 683- 1 691 .  Var först handels- och byggningsborgmästare, sedan från 1 686 justitiarius. Ytterst för-
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sumlig i sin tjänst. Anklagades 1 685 för dubbelt hor, befriade 
sig genom värj målsed. Reste år 1690 Sverge, medtagande 
ena nyckeln till stadens , ,kista' ' ,  och afskedades 1691 efter 
ett års förfallolöst uteblifvande. 

);lvester Biugg. l ) ustitieborgm. 1683 . Hans ful lmakt upplästes vid 
rådst. möte d. 9 juli ,  då han ock gick eden, hvarefter h an 
d .  1 3  i samma månad är närvarande , men omnämnes icke 
sedermera. 

Laurentius Wilstadiiis. Borgm. 1 691-1703. t 1703. Tidigare tjän
s t  man i hofrätten och vicehäraclshöfd. i Öfra Satakunta. 
Förordnades 1 692 öfver justitien . 

.1lndreas Prytz. Borgm.  1 696- 1 7 10. t 1 7 1 0. Tidigare stad sekre
terare och rådman. Handelsborgm. till 1 703, sedan jnstitie
borgm. Riksdagsman 1 697. 

Rådmän i Åbo 1600-1700 1 ). 

Eshil Puto. Satt i nov. 1 69!) i domstolen ,  om dömde Arvid Stå-
larm, Axel Kurck m. :fl. 

Mcitts J(aiihanen. Som ofvan. 
1 'homas Åländinge. Som ofvan . t lGOO. 
J akou Ersson. Som ofvan. 
Knut Persson. Som ofvan. 
Sig/rid Larsson. Som ofvan. 
, 'imon Jönsson. Som ofvan . 
[Daniel Röllek (?). Har jämte borgm. 1 att. Hako år 1 60 1  utan

orduat  domkyrkomedel.J 
Bertil E1t'ilcsson. Synbarl . rådman ] G l :3, t lå han idimerat domkyrl? -

räken ·kaperna. 
il Sigfrids on . ämnes r.ldman 1 G 1 5 ;  ynbarl .  r dan 1 G l 3, t l å  

han vidimerat domk. räk. 
i. 

1i 11 1on Eskil son lfiitkii. ämne · råd m.  1 6 1 4  "amt 1 623- 1 629 ; 
syn barl . redan 1 6 1 3, då han vill imerat ll omk. räk. Begrafv0n 
1 G30. 

Erik Olofsson (Spåre). Nam1Jes rådrn .  1 G2 1- 1 62 ; synbarl . redan 
1 6 1 3 , då han vidimerat dornk. räk. Senare borgmä tar . 

1 ) J d nna l ängd upptag s icke en Jo. cf Jakob. son, ·om arpe1an låter 
vara rådman 1G38. Jag har icke på.träffat. honom cic Lta år annat än i cgenskri1  
af kämnär�::,;krifvarc . 

27 
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Sigfrid Michelsson Kauhanen.  Nämnes rådm. 1 614-161 9. 
Erik Mårtensson. Nämnes rådm. "1 623- 1 624 ; synbarl. 1 6 1 5  och 1 6 1 9, då han vidimerat domk. räk. (Månne samma person som Erik Bakkula?  Se nedan. )  
Jöran Palikka. Nämnes råd.man i en räkenskap öfver · Elfsborgslösen för åren 1 6 1 4-1619. Har 16 1 9  vidimerat dornk. räk. 

t 1 620. 
Erik Hakkula . Nämnes rådm. i Elfsborgslösens räk. 1 6 1 4- l G l  9. (Månne densamma som Erik Mårtensson ?) 
Per Larsson. Förekommer i ofvannämda räk. 
[Bertil Jödhe (?). Upptages som rådman i of vannämda räk. Förekomm er emellertid under titeln stadsfogde i mantalslängderna 1 6 1 6- 1 6 1 9] .  
Jöran Ohrapfiä. Förekommer i ofvannämda räk. 
Erik Suiki. Förekommer i ofvannämda räk. Nämnes rådm. ännu 1 624. 
Erik Viisas. Förekommer i ofvannämda räk. Nämnes vidare rådm. 1623- 1 624. Lefde ännu på 1 640-talet. 
Suni Olofsson. Nämnes rådm. 1 621- 1 626 och 1 634 samt var det måhända ännu 1 635, då han förordnades att sitta i kärnnärsrätten .  Stadsfogde 1 63 1  och 1 632. Köpman. Lefde (en l. Carpelan) ännu 1644. 
Lars Eriksson Palikka. Nämnes rådm. 1623- 1 632. Kämnär 1 622. Lefde ännu 1 66 1 . 
JJ!l.atts Jfindersson. Nämnes rådm. 1 622-1 633. 
Anders Mattsson. Nämnes rådm. 1 623-1 624. 
Erik Salko. Nämnes rådm. 1 623- 1 6 24. 
Henrik Fråger. N ämnes råclm. 1 623-- 16�9. Riksdagsman 1 62H. Dog ( en l. Carpelan) 1 642. 
Henrik Jöransson . Nämnes 1623 . Tidigare kämnär. 
Lars Bargarn. Nämnes rådm. 1 623. Afgick och förekommer som t i llförordnad bisittare 2 ggr. 1 626. Förekommer åter som råd1nan 1 635- 1 655. Stadens rep res. vid u tskottsmötet 1 63G. 
Johan Davendzber:g (Davidsberg,  Dauensberg). Rådm. 1 624- 1 635. Utnämdes enl. Carpelan 1 634 till befallningsman i Sääk mäki härad. Riksdagsman 1 634. 
Gevert Bugenhagen. Blef rådman 1 624. Nämnes som tillförordnad bisittare 1 63 1  och som rådman 1 632- 1 636. t 1 636. 
Ifenrik Tawas.t Rådm. 1 624-1632. Utsåigs till borgmästare 1 632, men mottog icke kal let. Var kij,mnär 1 623. Köpman och Jakob De la Gardi es hauptman. t 1 667.  Riksdagsman 1 633. 

, 
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Hans }lärling (1 .  HönJ igk). Valdes til l rådman H525, men afiade e c1en först 1 633 . Kvarstod. till 1 G35, dä han dog . Köpman . 
lllckten Sigfridsson Sa/ko. Nämuc. · rådm . 1 628--1635. Si tnämc1a å,r borgmästare . Tillförordn . bisittare 2 ggr år 1 626. V ar kämnär J 630. 
Murten Frijs. ämnes rådm.  1628-1 632 . Tillförordn. bisittare en gång 1626 . 
Axel Rau,ta. Nämnes rådm , 1628 . 
Olof' Thomasson Sallco. Nämnes rådm. 1 628-1 632 . 
Filip Ohrapää. Nämnes rådm . 1 628-1 032 . Dog enl .  Oarpelan 1 G53 . 
Hans Gidtrie (Guttrich, Guttring) . Nämnes rådm. 1 629 och 1 630 samt tillförordn .  bisittare en gång 1631 .  Borgmäs tare 1 632 . 
Sten f(l 'istersson Eslwla (F.skola Sten) . Nämnes råclm. 1620-1 643 . 
Johan Hansson (Purmerus 1 .  Burgma11) .  Nämnes rådm. 1 630 och 1 G32- 1642 samt tillförordnad bi ittare en gång 1 631 . Borgrnäst. 1642 . t 1655. Kämnär 1 G2D . 
Hw1s Bogge. Rådm . 1 630- 1 63 1 .  Tidigare uppsyningsman öfver ämbetena och aceisen . Begärde år 1 633 hos magistraten att återfå sitt rådmanskal] , men detta afslogs . Blef åter uppsyningsman öfver handeln och ämbetena. Stadens representant vid utskottsmötet 1 63 1 . l ./u/,,ob TVolle (?). Iåhända rådman 1630, d:'.t han vidimerat clomk .  räk . Köpman] . 
[Henrik Schaefer (?) . Måhända rådman 1 630, då han vidimerat domk. räk.] . 
J(a -:pe1 · Elcrnan. Rådm . 1632-1649. e clan borgmästare i ystad. och hauptman i grefskapet ,vasaborg . Förbehöl l  sig vid sin flyttning, att han plats i rådet måtto hålla honom öpp ' ll på, år och dag .  Riks lag man 1635 oeh 1 644. 
1-i.erman Stamer. Rådm . 1 632-1 636. (Oarpelan säger, att han blef acci - och vågskrifvar i staden 1 66: , m n dett a låter min lr , troligt) . Nämnes köpman 1638. 
Olof Börilsson. Rådm. 1 632- 1 63 . Skräddare . Va,r kräddareålclerman åtm . 1625- 1629. 
igfrid Johansson. Nämnes råclm . 1G32- 1G3B . StadsfogJe 1 63�1-åtm. 1 653 . 

Robert Rancken. Rådm . 1 633- 1 666. t l 6GG. Riksdag man 16 -0 .  
Petter Jesenhausen. Råd m .  1 633-1660. ärj ämte köpman . Borgm.  1660 . t 1 67 l .  
I-lans 1 lag1nan. Rådm . 1634- 1 679 .  Ti<ligare kämnär. t 1 G7U . Riksdagsman 1 655 och 1660 ( euarc riksd.) . 
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Nils Olofsson. Rådm. 1 636-1640. Erhöll 1 640 af magistraten consilium abeundi . Tidigare kämnär. 
I-lans Hansson. Rådm. 1 637-1675. t 1 675 .  Tidigare kärnnär. 
Gottfrid Rosskamp. Rådm. 1 638- 1 64 1 . Tidigare kämnär . Köp-man . · Dog enl .  Carpelan 1659 . 
Simon Thomasson. Rådm . 1 64 1  och möjl igen 1 642 (enl. Carpelan , som tillika säger, att han var riksdagsman 1 642) . 
Johan Kniitsson. Rådm. 164 1 - 1685 . t 1 685 .  Efter att en lång tid ha uteblifvit från sammanträdena i följd af sj uklighet, erhöll han år 1 679 till biträde och vikarie Mikael Chorelim;. 
A,tders Michelsson Linclu, (1 . Lindula). Rådm. 164i-1 658. Blef af magi straten afsatt . t 1 667 .  Tidigare kämnär . 
Ei·il-c Johansson (Sylvast). Rådm . 1643-1657 ; tj änsten sköttes från 1654 genom vikarie. t 1657 . Tidigare kämnär. 
Si,qfrid Lcirsson Salko. Rådm . 1 644- 1654. t I G54 . Tidigare kämni-tr. 
Johan Olofsson. Vikarierande rådm. 1654-1 657 . Ordinarie 1657 -1672 .  t 1 672. Tidigare stadssekreterare och stadskassör. Riksdagsman 1668 . Flälw.,t Andersson (Prytz). Rådm . 1658- 1 667 . t 1 667 . Tidigare kämnärrättsnotarie. Svensk. 
f Ienrik Schrefer d. y. Rådm. 1 658-1G68 . t 1 668. Köpman . :B,örordnades år 1 658 jämte Nic .  Lietzen att hos konungen ansöka om vis a friheter för staden i anledning af branden 1 65G . 
Sveno Rydenius. Rådm . 1 660-167 1 .  Innehade tid igare stadssekreterare ämbetet och skötte bägge tjänsterna till 1 67 1 ,  då han blef borgmästare . 
Bertil Jöransson (Rauvola). Rådm. 1 667 - 1 60 1 .  t 1 69 1 .  
Alb1·elct Rosskamp. Rådm. 1 G67-- 1 685. t 1 685. Afi::ilog 1 675  anbu-det att blifva borgmästare. Köpman . Riksdagsman 1664 . 
Johan Såger. Rådm. 1669-1684. t 1 684. I{öpman. 
A lexander rVattson. Rådm. 1 67 1-1 676 .  t 1676 .  
J(ristiern Carlsson Greek. Rådm . 1 673-1695 . t 1 695 . Tidigare lagläsare i Piikkis .  Bohöll till en början äfven lagläsareämbetet, emedan hans företrädares enka åtnjöt råclmanslönen för det löpande året. Vicerådmannen Malmelin förordnades år 1692 att företräda hans tjänst. 
Jacobus Jacobi. Rådm .  1675-1694 . t 1 694. Tidigare kämnärsrätfa:, notarie under 1 6  år .  
lJohan Falck. Antogs 1 675 till kämnärsrättens notarie och fick , emedan han erhållit hofrättens rekommendation vid rådmans valet s .  å . ,  titel af rådman l ·  
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,Johan Miltopceu,s cl. ti. R:'1c1m .  I G7G- 1 69 l  1 .  1 602. Begrofs i febr. 1 6V2. Tidigare lagläsare . Sökte par gånger borgmästaretjänst, men antogs icke på grund af svärsonskap till den andra borgmästaren Berenclt Riggertsson. Riksdagsman 1 678 och 1 686, förstnämda år jämväl för N å<lencfoJ och Brahes bad. 
Jakob Bachster. Rådm. 1 679 - 168 1 .  t 1G8 1 .  Köpman. 
1llikael Choreliiis. Bitr. rådm. l 679-1682. Ordinarie 1 682- 1 702. 

t 1 7 02. Riksdagsman 1693. 
lVilhelm }Vargentin. Rådm . 1682-1 692. t 1692. Köpman. Riksd. man 1 689. 
Ericus Salander. Rådm. 1 684-1685. t 1 685. Tidigare syndicus. 
Be1·til Lessle. Rådm. 1 686-inpå stora ofreden .  Hade därförinnan i långa tider tj änat staden som kämnär m .  m .  
Dauiel fYernberg. Rådm. 1685- 1 698. -;- 1 698. Tidig. advokat. 
Jonas Ekerooth. Rådm. 1687 26/

3 • Begrofs i april s. ä. Tidigare syndicus. 
Olcms Rhezeliu,s. Rådm. 169 1-1693 . t 1 693. Tidig. stadssekreterare och notarie. Behöll sekretariatet intill sin död. 
Anclers Malmelin . Vice 1. extra ordinarie rådm. 1691- 1 693. t 1 693. Tidigare kämnär. Köpman. Blef vid rådmansval flera gånM ger förbigången af , ,studerade personer" .  
Baltzar Schultz. Rådm. 1 691-17 10. Borgm. 1 7 10. Tidigare vicefiskal i hofrätten. 
AndYeas P,;-ytz. Rådm. och stad sekret. 1 693- 1 696. Borgm. 1 696. Tidigare advokat och auditör. 
llen,;-1:Jc Johansson. Rådm. 1693. Deltog några, gånger i sammanträdena, men avancera le · . .\. till härac1shöfd. i Virrno och Masku härad. Tidigare advokat. 
Jakob Stacliiis. Råc1m. 1 G93-H5V7. Blei' af -att. Tidigare r ,gement skrifvare. 
Han;; Wiens. Rådm. 1 69.J- 1 G97 .  t 1Gn7 . �Ci cl ig�re slottsskrifvarc och räntmästare. Behöll slott ·skri fvaretjänsten. 
Johan, Holm. Extraordinarie rådm. 1 684-1697. t 1 697. 
Johcin Saehls. Rådm. 1 696-1 703. Borgm. 1 703. t 1707 .  Tidig .  hofrättsadvokat. 
Allolf vVittfooth. Rådm. 1 607-1 708. t 1 708. Promoverad magister vid Åbo akademi. Utgifvit , ,Dissert. oxhi!Jern:; qvaestiones qvasdam selectiores tam philologicas qvam philosophi cas" och , ,Potentia spirituum malorum". 



2 1 0  MAGI STRATENS LEOA l\lÖTER. Anclers Linclh . Rådm.  1 697 1 7 1 0. Justitieborgm. 1 7 1 1 . t 1 730. 'l1idigare a lvokat i hofrätten. Försvarade 1 688 under Dan. Achrel i i  praesillium en afhandl. , ,De officio & jure legatorum ex occasione verborum Taciti R ist. '' Författade vid jubelfesten 1690 en madrigal till konungens ära. llen'rik Tolpo. Rådm. 1698-1727. t 1 734. Tidigare en af stadens älste. Köpman. Jakob lValsteni1is. Rådm. 1 700-1705. Häradshöfd. i Virmo och Masku härad 1 706. t 1 7 1 0. 



V. 

S tadsbetj änte. 

äst borgmästare och råd följde bland stadens tjänstemän 
i heder och anseende stadssekreteraren eller syndicu , 
inpå 1 630-talet nämd vid den anspråk lösare tjteln stad -
skrifvare. 1 6 19  års stadga om städernas ad ministration 

föreslog bibehållandet af stadsskrifvarens ämbete samt inrättandet 
af en syndicitjänst i de städer, som mäktade med denna förhöj
ning i staten 1) .  I Åbo upprätthölls denna anordning åren I G33 
-1635, då Josef Jakobsson nämnes som tadsskrifvare och Nico
laus Bengtsson ömsom som syndicus och skrifvare. Efter 1 635 
skötte sekreterare göromålen allenast af en person. 

Ofvannämda stadga af 1 6 1 U  synes tänkt sig syndicus såsom 
ett lags kon ultativ, officiel ledamot af rätten . Det heter nämli
gen däri , att ynd ici ämbetet enkannerligen kall bestå i ,, att han 
vid råtl lag adsisterar vid rättegång saker borgmä -tare och råd ,  
och där någon förordning ske  skall, att han sig däruti bruka låter 
och alltid söker vårt, våre efterkommande konungars, fäderne -
land · n och tadsen bästa". 11.in fl&< lan h f g nhet har syn<l i cus 
.mcllertid icke haft i Åbo 2). I l  ans kal l och äm b te, ·om nog stälcl 

på i nnehafvaren störr an pråk på .. åvä l al lmän som juri d isk  
biklnin · än dem fl rtal t af  rätt ns  le<lamöter fylde, b tou 
i p 1 otokollsföring vitl rätten ammanträc len och ombe örjandet 
af al l a  kansligöromål äfvensom upp ikten öfver taden arkiv. 
I n af magistraten år 1 G90 affattad i1 1 .  trnktion sammanfattas 

1 ) St,iernrnan, Comrncrce o. politie förordn. I :  734. 
2) I de privi l egier, som år 1 612 gåfvos staden Nyen och hv i lka  i flera 

de la r upptaga bestämningar ur 1 ( 5 19 års st a<lga, nämnes häller j ntct om sync1 i ci 
acljnngernnd . C. v. Bonsdorff, Nyen och Nyensknns. s. 98. 
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hans åligganden på följ ande sätt : ,,Stadssekreteraren åligger att 
hålla här vid rätten dagligt protokoll , låta däraf 2 :ne exemplar 
renskrifva (hvaraf det ena gick till hofrätten, det andra stannade 
i rådhusarkivet), jämväl ock göra redo för K .  l\1 :ts charta sigillata, 
som. han under sin disposition och inseende med dess försäljande 
hafver ; tideligen förfärdiga alla mantalslängder och kontributions
längder, så att IC. M:ts tjänst därvid ej må försummas, samt fatta 
alla förklaringar och ransakningar till hofrätten, landskansliet och 
andra i staden varande col leg ier, som dagligen påfordras, och där
hos hållr" corre8pondensen med dem, som magistraten i en el ler 
annan måtto kunna tillskrifva ; äfven ål igger honom �Jla sollici
tanter, som i en myckenhet här vid rätten dagligen infinner, af
färda 1)". År 1686 hade borgmästare och råd resolverat, att alla 

M/'trten P lato. Anders S igfridsson . J o:-;ef Jak obsson . 

Stadsskrifvarene Mårten Platos, Anders Sigfridssons och Josef J ako l  sson 
I lkkas sigi l l .  

köpebref, arfsföroningar och andra liknande transaktioner skul l e ,  
för att anses lagl iga, vara uppsatta af  stadssekretoraren 2) .  

Om sättet för stadsskrifvareämbetets besättande l ämna hand
lingarna från seklets förra hälft endast spar. amma antydn i ngar. 
Man kan emellertid sluta ti l l  att stans krifvaren ända in på  I 6;10-
talet tillsattes af magistraten på samma gång som det årliga tjän
stebytet ägde rum 3) .  När detta upphört, finner man valet af syn
d icus för ... iggå på samma sätt som rådmansvalet. Än öfverlade 
landshöfdingen med magistraten om saken ; än åter gjorde magi
straten ensam itt val, men hemstälcle  sitt beslut till lanclshöft1 in
gen , hvars instruktion uttryckligen bjöd honom att öf,?ervaka 
platsens besättande med dugliga personer. Äfven medgafs - så-

1 ) Råclst. prot. 10 mars 1690. 
2) ,, 8 maj 1 686. 
3) Jmfr. Bidr. t. Åbo hist. första ser. I V : 7 ,  l Hl ,  V I :  56, 102, V l l :  6 1 .  



SEKRETERARE. 2 1 3  vidt protokollen från seklets sista årtionde upplysa - borgerskapet älste rätt att uttala sig . När sekretariatet var led igt år 1 696, ansöktes detsamma af notarien M iltopams, magister Adolf \Vi ttf ooth och auskultanten Gabriel Tammelin .  Uppmanade att yttra sig, förklarade de 24 älste, att de anså,go det för en graduerad person ,,anständigare" att söka tjänst vid akademien . Tammelin ansågo de vara oerfaren och gåfvo därför sina vota åt Miltopams, som i 8 år tjänstgjort vid rätten. ,,Hvilket - heter det s ist - rätten likmätigt s in  ed biföll, därvid ock högvälb.  herr landshöfding lät b ero 1)" . Som k,ompeten svilkor fordrades åtminstone tidigare kännedom i fin kan . Så nämnes sum orsak ti l l  en t .  f. stadsskrifvares afsättning år 16�6 , ,,att han icke kan landsen s  språk och tungomål, hvilket är ett stort fel i samma ämbete 2t. I hvad mån detta så uaturliga vilkor upprätthölls t . ex. när de svenskfödde Laurentius Brochius och Sveno Rydenius kallades att bekläda ämbetet, må lämnas afgjordt . Som biträde åt sekreteraren omnämnes från år 1662 en nota• rie, hvilkeu antogs af magistraten efter inhämtandet af landshöfdingens bifall . Någon gång ha äfven de älste beredts ti llfälle att uttala sig angående de sökancle . Dessutom biträdde vid skrifn ingarna en handlingsskrifvare ocl1 kopist eller renskrifvar . Såsom innehafvare af sekreterare- och notariebefattningarna ha följande personer anträffats : 
Sekreterare eller syndici i Abo 1600-1700. 

Joannes Grindenn (!) . Synclicus i Åbo. Satt i nov. 1 598 i cl m. tol n öfver Arvid Stålarm, Axel Kurck m. fl .  
-Ä11årten Plato. ämn ·tacl ... krifvare !GOD, l G l l ,  1 6 1 3- 1 6 1 5, l G Fl ,  mars-maj 1624 ( då han antagl. tj iinstgjordo för Audcrs "1igfrids on) samt juli-d cemb . 1 029. t lGB0 . Förekomm r 1 G23 och 1 624 såsom kronans uvpbörtl man öfver bakugn -, brygg ri- och slaktaccisen . 
Las�e Mattsson. Nämnes statlsskrifvare lGlG, 1620. t 1 620 . 
Anders Sigfridsson. Nämnes stadsskrifvaro maj 1623 - sommaren 1626 . Bekom 1626 ett clomar ämbet l å landet och gjorde 

1 ) Prot .  4 nov. rn96. 
2 ) B idr .  t. A bo J , i  t .  förnta ser. I V :  7 .  



214  STADSBETJÄNTE. anspråk på att äfven få behålla st.adsskrifvareämbetet, men hans f ordran tillbakavisades. Andra reprisen stadsskrifvare jan. 1629-juni 1 632. Matts Zachariasson Kättärä. Har såsom stadsskrifvare skrifvit och vidimerat protokollen för maj 1626 - utgången af 1628. Har · antagl. innehaft platsen intill det sedvanliga tjänstebytet på  våren 1629. Nämnes i aug. 1629 ,;gamla stadsskrifvaren". Blef kämnärsrättens ordförande 1 633. Josef .Jakobsson Ilkka. Stadsskrifvare i juni 1632. Uppsade tjänsten i juni 1 633, emedan en nyutsedd syndicus, Nils Bengtsson, väntades till staden. Kvarstod dock samtidigt med den sistnämde. I sept. 1 633 heter det, att ,,Josef J ako bsson hafver sin tjänst stadt till mars månad 1 634 och Nil s Bengtsson till juli mån ad 1634". I juni 1 634 förnyades hans förordnande att vara stadsskrifvare och kvar�tod han måhända i denna egenskap ett år framåt. Kämnärsrättsnotarie 1 635 - 1644. Borgmästare i Raumo 1659-1 665. Lefde ännu 1667 utgammal och fattig och var död 1668. Nils Bengtsson. Syndicus 1 633-1636 ; 1 633-1635 samtidigt med Josef Jakobsson, sedan ensam. Dräptes 1 636 af Carl Hansson Rahm. Laurentius Brochius (1. Brooke). Sekreterare 1. syndicus 1 636- 1 650. Borgm. 1 650. Johan Pratanus. Antogs tj ll sekreterare i jan. 1 650 och fick i rangordningen plats efter borgmästarene. Afäade sig _ å. sin tjänst i anledning af sin utnämning till professor vid akademien. Johan Olofsson. Sekreterare 1 650-1652. Utsågs rtr 1 653 att för:1 bok öfver stadens intracler. Rådman 1 657. Sveno Rydenius. Sekreterare 1 652- 1660. Sekreterare och rådman 1660- 1 67 1 .  Borgmästare 1 67 1 . Carl Brochiiis. Sekreterare 1 67 1 -1678. t 1 678. Tidigar notari i rätten. Ericu,s Salander. Sekreterare 1 678-1684. Rådm. 1 684. Jonas Ekerooth. Sekreterare 1684. Uppsade sekretariatet för sin svaga syns skull 1 69 1  och avancerade då till rådman , men dog kort därpå. Tidigare notarie. Olaus Rhezelius. Sekreterare och notarie 1 687-1691 . Sekreterare och rådman 169 1-1 693. t 1693. Tidigare notarie. Andreas rrytz. Sekreterare och rådman 1 693- 1 696. Borgm. 1 696. Johan Miltopwus. Sekreterare 1 696- 17 1 1 .  Därförinnan notarie. Råuman 1 7 1 1 .  



SEKRETERARE.  

Notarier. 

Carl Brochius. Notarie 1 662- 1G7 1 .  Sekreterare 1 67 1 . 
Ericus Salander åtm. 1 675- 1 7 7. Sekret rare 1 678. 
Jonas Ekerooth ? -1684. Sekreterare 1 684. 
Jakob Pahlman 1 684-1685 . 
Olaus Rhezelius 1685- 1 69 1 .  Rådman 1 69 1 .  
Johan Miltopmus 1 69 1 -1 696. Sekret,. 1 696. 
Matthias Humalander 1696-1705. 
Anders Ekman vikarierande 1 697 . 

2 1 5  

Utom sekreteraren och notarien närvoro vid rättens sammanträden i regeln kämnären och stadsfogden, dels såsom åklagare, dels för att lämna nödiga upplysningar eller för att mottaga ordres af borgmästare och råd. Detta bruk, som rådt så långt domböckerna gå tillbaka i tiden, föreföll den från Sverge komne borgmästaren Olaus Beckius opassande och afvikande från bruket i de städer, hvilkas förhållanden han kände till, hvarför han år 1 684 föreslog, att nämda tjänstemän skulle aflägsna sig vid omröstningar inom rätten. Öfriga ledamöter af rätten förenade sig dock om den åsikt, ,,att alldenstund de en sådan ed vid tillträdet till tjänsten aflagt, att de det, som lönligt vara bör, förtiga skola och de icke äro beslagna att hafva förgripit sig däremot, och det har varit alltid pra,ktikabelt, att de hafva varit continuerligen tillstädes ; altså synes det ock vara samvetsvärk, om de nu på sina gamla dagar skola blifva uteslutne 1)". Vi komma i följande afdelning att göra närmare bekantskap med kämnärens ämbete. Nu må om hans ål igganden af administrativ art blott nämnas, att han vanligen användes jämte stadsfogden till värkställande af utmätningar och att han hade på sin lott uppbörden af stadens andel i akören jämte skyldighet att r dovisa för sagda medels användning. tadsfogdens äldre och ännu under 1 600-talets för ta decennier använda benämning var byfogde. Han fi.11 11es icke omnämd i stadslagen, men förekommer i några af rikets stäcler redan under medeltiden. Under nya tiden framträder han i allmänhet såsom en stadens upp bördsman och exekutor samt såsom bisittare i stadsrätterna 2). Intill slutet af 1630-talet eller så länge de gamla wal-
1) H.ådst. prot. 2 7  okt. 1684. 
2) Odhner, Bidr. t.. sv. stadsförf. h ist. s. 1 35-136. Denna stads- eller 

byfogde bör åtskiljas fr!'.l.n den stadsfogue, som enl .  R. F. 1G34 skulle repre
sentera regeringen på rådstugan. 



216 STADSBETJÄNTE. borgsmässovalen ägde rum til lsattes stadsfogden i Åbo på ett år, sedermera antogs han ordinariter. Utnämningen värkstälcles af  magistraten i samråd med landshöfdingen. Stadsfogden användes flitigt til l  utförande af exekutioner och till öfvervakande af politi- . förordningars värkställighet. Såväl på rådstugan som på kämnärskammaren fungerade han j ämte kämnären såsom allmän åklagare. Då ingen stadsfogcleinstruktion finnes i behåll, är det icke möjligt att afgöra, hvilka saker som specielt hörde till hans gebit. 1\1:ål, som af honom anhängiggjorts, ha, såvidt domböckerna utvisa, mest rört försummelser i afseende å kommunala utskylder och skyldigheter, såsom byggnaders , vägars och stakets underhåll ,  förnärmelser mot magistraten och brott mot stadens privilegier, st.öring af friden och söndagshvilan i staden m. m. Ombesörjandet af uppbud för stadens räkning (af ödestomter och panter m. m.) torde väl ock hört till sysslor. År 1 685 befriades sekreteraren och notarien fråu förfärdigande af stadens räkningar och hvälfdes detta arbete på. stadsfogden, som ägde att under uppsikt af tvänne rådmän handhafva stadens uppbörd och årligen redovisa därför inför magistraten. I ersättning för sitt omak skulle han uppbära Puolala bondens ränta 1). Såsom innehafvare af stadsfogdeämbetet omtalas : Bertil Eriksson Jöcle 1616-26, Suni Olofsson 1 63 1 --32, Lasse lY.larkusson 1 635, Sigfrid Johansson 1626-30 och 1633-53, Jakob Eriksson 1656-1 667, Tyris Eriksson 1 667-167 1 ,  Thomas Herwie 167 1 -87 , Anders Thomasson Kuhrman biträdande 1G86-87 , ordinarie 1687-1690, Erik Miltopreus 1 690-97, Joh. Oal leen 1 697 - 1708 .  Uppsikten öfver handels- och tullordningars efterföljd utöfvacles af regeringens och kompaniernas uppsyningsmän eller inspektorer, men dessutom bestod sig staden en egen ,,u}_Jpsyningsman öfver handeln". Från början af 1 630-talet anträffa såsom uppsyningsman öfver handeln Hans Bogg, hvilken tyclligen hade kungl. fullmakt, men år 1637 utsåg magistraten till  hans efterträdare J ochim Timme, tillförsäkrande honom lön af staclsmedel. År 1 649 antogs en Erik Michelsson till stadsfiskal ,,att förrätta de saker, som kämnären härtil l  gjort 2)" .  Följande år nämnes som stadsfiskal Johan Olof. son, hvilken år 1G49 antagits till inspektor öfver handeln i Åbo stad .  Senare omnämnas flera inspektorer och UJ)psyningsmän öfver handeln utan att det säkert framgår, hvilka af dem äro att 
1) H,ådst. prat. 9 dec. 1685, 8 jan. 1691. 
2) ,, 5 maj 1649. 



STADSFOGDE OCH FISKAL. 2 1 7  b trakta såsom kommunala tjänstemän . Från år 1 670 kommer s tads:fiskal ·titeln åter i bruk och använde e lermera regelbundet för att beteckna en stadstjänsteman, till hvarn åligganden främst hörcle att jämte sina underlydande betjänte vaka öfver handelsordinantiernas efterlefnad. Nämcla år antog magistraten med lanc1shöfdingens samtycke Zacharias W itte till tads:fiskal natt hafva inspektion öfver alla nya ordningar och stadgar, som ock öfver olaga handel och vandol 1)'' .  År l GDO hemstälde magistraten hos borgerskapet om inrättandet af en andra stads:fiskalstjänst 2) och under åren 1 69 1 - 1 696 var staden försedd mecl. tvänne :fiskaler. Såsom innehafvare af ämbetet efter "\Vitte, som afgick 1 675, nämnas Johan Henriksson 1 675-61 0 (?), I\Iårten Dysing 1680-1683, Anclors Gustafsson 1 683-1684, Didrik Tejelman 1684- 1698, Robert Såger b iträd. 1 69 1-1694, Johan Spenser 1 694-1696 Simon Lydeman 1 698-inpå stora, ofreden. Utom uppsikten öfver handelsordinantierna uppräknas vid särskilda ti llfällen äfven andra åligganden, som tillkommo tads:fiskalen . Så nämnes uppsikt öfver staketets och vägarnas underhå,ll 3), borttagandet af bössor och p istoler från personer, som i oträngdt mål sköto i staden 4), jakt efter löst parti , inlämnandet af förteckningar öfver konfö,kationer 5) m. m. På kämnärskammaren och rådstugurätten fu1Jgerade stads:fiskalen såsom allmän åklagare icke allenast vid brott mot handelsordningarna, utan äfven i mål rörancle olydnad. eller förakt mot magistraten, brott mot sedl ighet och allmän ordning m. m. Till en början torde :fiskalen, liksom kämnären och stadsfogden , öfvervarit rättens omröstningar, ty år 1G87 dekret rad8 magistraten, att som han i cke aflagt tystlåtenhetsed, i ke  häller ägde någon befattning mecl justitiesaker, 'å ·kulle han afhålla sig från rätten och enda� t b kymra sig om sina ämbet plikt r 6) Förutom nu nämd::i. tjän temän förekom n mängd lägre beLjän te för ombe8örjauclet af olika upl_)drng inom förvaltningen. 'ådana voro torgfogd 11 ,  som had uppsikt öf v r ,,att bönd rna ordentligt tå på torg t 7)" ,  upp ·yningsmän öfver staketet, kvar-
1 ) H.ådst. prot. 1 3  maj 1 670. 
2) ,, 17  nov. 1690, 2-:l: apr. 1693. 
3) ,, 5 nov. 1 684, 28 nov. 1GD2. 
4) ,, 10 sept. 1685. 
6) ,, 10 febr. l686. 
6) ,, 26 febr. 1.687 . 
7) ,, 13 okt. 1638. 
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termästare för uppbörden i hvart kvarter, accisskrifvare ,  broki
kare, stadsvaktmästare, rådstuguvaktmästare och stadstjänare, pro
foss, risare, mästermän, trumslagare, tomtmätare, torn- , grop- och 
åväktare, packare, mätare, humlegårdsdrängar, fäbaggar m. m .  
För uppbörden a f  särskilda afgifter, såsom kyrkoherdens påsk
pengar, fattiges pengar m. m . ,  för inventeringar och h varjehanda 
andra uppdrag af administrativ och exekutiv art var det dess
utom vanligt att magistraten utsåg ibland borgerskapet tillfälliga 
medhjälpare, hvilka ensamma eller åtföljda af någon rättens med
lem eller stadsbetjänt utförde det resp. arbetet. 



VI. 

D r ä  t s  e l. 

�·� agiRtraten var sjuttonde seklets drätselkammare. E fter l� I indelningen i kollegier år 1 638 hade en af de fyra ����n� borgmästarne ,  sekunclerad af tvänne rådmän, närmast på  sin lott att bringa kredit och debet i bästa harmoni. Nät' borgmästarnes antal minskades till två, räknades drätseln ti ll handelsborgmästarens detalj. Vid hans sida påträffas en rådman med titeln kassör och kämnären såsom bokförare för de egentliga hushållstarfven. Men ehuru sålunda närmaste omsorgen om penn ingeförvaltningen tillkom några af rådet, var dock hela korporationen ansvarig för räkenskapernas samvetsgranna förande. Såväl i denna gren af ämbetets göromål som i andra stod magistraten under kontroll af konungens högste befallningshafvande på orten . I de bägge landshöfclingeinstruktioner, som tidigare c iterats, uppräknades bland land. höfdingens skyldigheter också den att tillhålla borgmästare och råtl, ,,att de rätteligen förestå stad ens räntor och inkomster, d t do måge rätt uppbäras och utd las efter fattad ordning, årl igen förmera och förbättras , och icke det som till allmänne staden förvänclt är vända till privat p r oners nytta 1)" .  K ntrollen inskärptes äfven för magi truten i en resolution af 1 G82 2). Sju år senare pålacle regering •n  magistraten att aflägga räkenskap jämväl för stadens 24 älste, emedan borgerskapet beklagat sig öfver att det icke hade reda på, hvart de af konungen till stadens byggningar anslagna penningcmedlen tagit vägen 3) .  

1) Instr. 1635, Styffe, Lancltreg. s. 202. 
�) Resol. på borger kapets besvär 20 d c. 1682 � 10. 
3) Re ol .  f. borgersk .  18  mars 16 U § 1 1 . 



220 DRÄTSEL. De siffror man hade att operera med voro: enligt vår tids måttstock helt obetydliga. Under seklets sista årtionden slutade budgeten merendels med en totalsumma mellan 3,000-5,000 daler, som i myntvärde skulle motsvara ung. 1 2,000 a 20,000 finska mark 1 ). Behofven voro ojämförligt mindre och uppfattningen om kommu• nens skyldigheter i afäeende å dess medlemmars vård och trefnad, stadens prydlighet m. m. en helt annan än i vår tid. Men så voro ock medlen för behofvens fyllande tämligen anspråkslösa. Icke blott under tider af ekonomiskt betryck i landet, äfven annars ingaf drätseln magistraten svåra bekymmer. Ofta inbringade en inkomstkälla vida mindre än beräknadt var: stundom utsinade deu helt och hållet, och då ingen kapitalfond fan s, som kunnat neutralisera följderna af inträffande fluktuationer, så var det magistra• tens p likt att träda emellan och söka hjälp där hjälp kunde fås. Den vanliga hjälparen, till h Yilken man blickade upp i sin nöd, var - har det redan förut blifvit sagdt - regeringen. Så godt som vid hvarj e  riksdag förekom det, att regeringen på det bevekligaste besvors att med sina större tillgångar täcka bristerna i budgeten. Vanligen åberopades något särskildt företag eller någon särskild gren af förvaltningen,  oom hotade att afstanna, om regeringen icke ,,fattade staden under armarna" .  Föx publika byggnaders uppförande och reparerande ansöktes ofta om bistånd. Mest gälde dock önskningsmålen an skaffande af medel till magistratens underhåll. Magistraten, som uppsatte riksdagsbesvären, 
1) Då jag i det följande ofta kommer att a,nföra sitfror, torde det vara 

nödigt att i förbigående gifva läsaren en l iten lektion i 1600-talet. · pem inge
väsen. Don al lmännaste myntenheton var s i lfverclalern, som delades i 32 öre 
och hvarje  öre i 24 penningar l .  lenningur. En äl<lre myntenhet var marken (*), 
som ännu användes vicl penningeberäkn i ngon sålurnla att 4 lj!)l. motsvarade 1 dal .  
En högre och ti l l i ka mera stab i l  mynt nhe var riksdalern, om var = 6 �. e l l er 
L 1)2 daler. Jiimförcl med vårt nu gäl lande mynt motsvarade r iksdal rn på. l GOO
talets midt 5 m.  76 p . ,  silfverdalern 3 m.  84 p., marken 90 p, öret 12 penni. och 
denningen ½ penni. Är 1G l8 anses marken motsvarat 98 p., åren 1674-1710 
71 penni och ö friga myntenheter <lärefter. Utom silfvon1alern cirkulerade från 
Gu taf I l  A dolfs ticl koppardalern i form af stora fyrkantiga ko1 parplåtar. I 
meta1lvärde skul l e  k oppardalern egentligen hålla jämna teg: med silfverc.lalern, 
men sjönk oaf brutet så att silfverdal. år 1633 vår = 2,  år 1649 = 23/� och från 
år l6uö framåt = 3 koppardaler. Äfven silfvordalern jönk i värde medan riks
dalern höll sig så att åren 1 6 74- 1710 notera<.les en riksd. ti l l  2 daler s .  m .  -
Slutligen må nämnas ett myntslag, som slogs fr. o .  m. 1664, den s. k .  karoli
nen (= c. ½ si lfverd.), men som jag aldrig påträffat användt i kronorähnska
perna. (Jmfr . Yrjö Koskinen, Suomen kansan hist . , toinen painos s. 01O-G l l  
och Tigersteut, Kexholms läns historia s. 6.) 



REGERI1  GE HJÄLPARE l Ö DE�S STU D .  22 1 
------

:fick då en osökt anledning att framstä lla sina egna  behof på sam ma 
gång den helt objektivt, ur allmänt borgerlig synpunkt, framhöll 
farorna af det kommunala ämbetsmaskineriets afstannande. Skil
dringarna om magistratens nödstälda belägenhet äro sålunda ut
förda eon amore . Undantager man den store hushållaren Carl XI, 
som tämligen konsekvent vände döförat åt stadens jeremiader, så 
ha. ock monarkerna samt deras förmyndare ganska flitigt räkt sin 
h and till hjälp . Sällan gafs hjälpen c1a i form af en fixerad summa 
i penningar e ller penningevärde - såsom år 1 636, då till kyrko
byggnadens afslutande anslogs 500 daler s. m .  årligen i tre års tid 
af kronans sakören i lan<let, och år 164 1 ,  då af kronans kyrko
tionde 40 tunnor anslogos till svenska kapellanens underhåll 1) -
utan var den vanliga formen för handräckningen den , att staden 
berättigades att för betäckandet af vissa utgifter uppbära några 
hemmansräntor eller åtnjuta en  viss andel af andra, indirekta luo
nointrader. Emellanåt ha regeringens gåfvor åtföljts af varningar 
om sparsamhet och beräknande förtänksam het, såsom år 1 638, då 
staden med anledning af förnyad anhållan om byggnadshjälp var
nades för att gripa an med större byggnadsarbeten än tillgångarna 
medgåfvo 2) .  Vid utdelandet af anslag åt magistraten har regerin
gen tidtals b egagnat sig af tillfället att tilldela magistraten admo
nitioner och att inskärpa, hurusom en förbättring i löneförmånerna 
förpliktade till  ökad ifver vid ämbetsgöromålens fullgörande 2) .  
Då regeringen år 1638 underrättade magistraten om beviljandet af 
en ansökan om andel i särski lda kronointrader, förklarade den sitt 
misshag öfver att största parten af magistraten icke vårdade sig 
om sina ämbetssysslor, ,,förevändandes deras ringa underhållsmedel 
och varandes mera om sin privat välfärd bekymrade än huru sta
<len i gemen till någon flor och uppväxt skulle kunna blifva be
fordrad" 3). År 1 643 uttrykte styrel en in stora ledimad öfver ,, att 

n ådan gammal stapel- och hand lsstad ·k 1 1  såluu la vara uti 
politi vä endet administrerad och förestådd och tadens rättigheter 
så l itet iakttagne och excolerade, att inkom terna därigenom af
taga kolc i den taden, [ där] de hade märkeligen kunnat växa och 
ig föröka till stadsens allmänna bästa, uppkomst och förkofring, 

om alt hade blifvit med förstånd, i fver och allvar drifvit" 4). 

1 ) Kongl .  res. 9 juli  1636 § 2, 25 febr. l G42 § 8. 
2) Resol .  20 mars 1638. 
3) Reskr. t. magistr. 20 mars 1638. 
4) Res 1 .  2 dec. l 643 § G. 
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222 DRÄTSEL. En bland de älsta och säkraste, om också icke alltid mest inbringande inkomsttitlar utgjordes af de räntor staden uppbar från sin jord i form af arrenden från åkrar och annan odlad jord , mulbetespenningar från betesmarken och tomtörespenningar från stadens tomtplatser. Åkerskatten bestämdes år 1635 till en daler · k. m. för tunnlandet, men höjdes år 1 649 till en  tunna spannmål (= 2¼ daler s .  m.) för hvart tunn land åkerjord, medan den jord, om upptogs till humlegårdar, h .  o .  h .  frikallades från skatten .  Denna åtgärd öfverklagades af det finska borgerskapet bl. a. vid 1 659 års riksdag, men godkändes af Per Brahe den 1 9  sept. 1 649 och af regeringen den 5 dec. 1 660 i). Man satte vid denna  tid stor vikt vid humteodlingen och vid riksdagarna 1 642, 1 643 och 1 647 hade isynnerhet städernas borgerskap blifvit uppmanadt att vinnlägga sig om denna kultur 2) .  Vid 1672 års ri ksdag anförde borgerskapet, ,,det · åtskilliga ståndspersoner, så af adel som professorer och prästeståndet, skole söka under hvarjehanda pretext i:1t prejudicera dem, abalienerandes deras egendom och under sina friheter försva,randes " .  Denna anmälan gaf regeringen anledning att förklara, att den skattskyldiga jorden var af samma natur oberoende däraf, hvem som innehade den 3) .  På l ö70- och löS0•t l=tlen var åkerskatten anslagen fattighuset ti ll hjälp . I 1 696 års tat upptogs den till 36 tunnor, motsv. 8 1  dal. s. m . ;  år 1 666 hade inkomsten stigit a l lenast till 27½ daler. Från år 1 666 omtalas  en stadens humlegård, som förvaltades af  magistrat�n och åren 1 0GG och 1 U70 afkastade 30 dal. s .  m.  4). År 1 69 1  omnämnes antagandet af en trädgårdsmästare vid stadens humlegård , hvnrvid hon(Jm tillförsäkrades frihet för borgerlig tunga och en ödestomt i nystaden 5) .  - M ulbetespengarna bestämdes år 1 6 47 ti ll 4 öre s. m. för cle borgares kor, som lågo ,,under skatt och skuld",  samt till G öre för andras G) . Utsikt t i l l  n småningom skeende til lökning af stadens tomter gafs genom hertig Carls re olution af den 14 apri l 1 600, som konfirmerades af drottning Kristina den 24 febr. 1 642 och bestämde, att alla de öde tomter, som inom år och dag icke bebygdes och 
1 ) RåclsL. prot. :ll> j u ni 1 635, 2 1  febr. l G.J:9 ; handskr. sam l .  i univ. b i l> l .  

A I  8 o. B III 4. 
2) 8t iermnan, Riksd. besl. I l :  1008, 1030, 1091 . 
3) Kongl . res. 12 dec. 1672 § 14. 
>l ) Å bo o. B:borgs l äns verif. böcker. 
0) Råc1st. prot. 7 febr. 1691 . 
• ) ,, ,, 1 3  sept. 16-!9. 
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besattes med folk, skulle hemkallas under staden. I kongl. resolution på städernas besvär år 1 649 bestämdes fatalietiden för tomternas bebyggande ti l l  tre år och denna bestämning bekräftades bl. a. i resol. för Åbo den 3 okt. 1 675 1) . Så strängt förfors dock i praktiken icke, utan förekommer det flera xempel på gårdar, som i fl.era år lågo i l ägervall utan att af staden annektera, . Hurusom stadsjorden erhöll  en betydande utvidgning på 1 640-och 1 650-talen, då Mättälä och Huhkala hemman, Slottslunden, en del af Biskopsåkern och delar af Lill-Heikkilä gårds och Sotalais bys ägor upplätos ti l l  nybyggnader, är läsaren redan bekant. På dessa områden  hade staden rätt att utparcellera törre och mindre tomter samt afätå dem mot skäljg köpeskilling eller mot årlig tomtöresafgift åt enskil de.  Försumligheter i tomtörens - såväl om i åkerskattens - erläggande omtalas ofta trots regeringens påminnelser åväl t i l l  borgerskapet som till landshöfdingen om skyld ighetens samvetsgranna fullgörande 2) .  En ytterligare förminskning led staden i sina intrader genom att en och annan tomt af magistraten donerades åt enskilda personer, och rörande andra tomter gjorde den upptäkt, att de genom oaktsamhet från magistratens och bedräglighet, från gårdsinnehafvarena sida utan köp öfvergått til l privategendom. Sådana fal l  torde i cke varit å få, ty gen m kongl. resol. af den 1 6  ju11 i 1690 och reduktionskommissionens br f af den 20 mars 1 693 till land höfding Oreutz anb faldes n nnd r ·ökning rörande de gånla,r och åkrar, hvilka genom donation  eller på annat olaghgt sätt kommit i privates händer och hvi lka nu åter 'kulle läggas uncler skatt och tomtöre. I bref af den 14 aug. 1 695 ti l l  landshöfding Oreutz uttalade konungen sitt stora mi shag öfver att sållan jord , som af reg ringen blifvi t g ifveu åt täderna t i1 1 d ra8 bättre uppkomst, ,, äro b l  fne <lär i från ·öndracle och till privat egennyttighet förry kte, hafvand · magi ' trat per on rna, Lvi lkom vant ombetro lde ådana benefici r till täderna och borg rskap ts  U}Jpkomst att administrera, under. tått · ig att de amma anten genom köp el ler h varjehanda andra af handl ingar därifrån att abal i n< ra och under sig lagga, så att privati för tiden under åtskill iga titlar si tta i pos e ion af det om till stadens publ i l  a tarfv r har varit förlänt 00h därtill oförrykt har bort vara b ibehållet, tagand e därig norn städerna en 
1) Jmfr s. l 9-20 ; hands kr. saml .  i univ. b ib l .  B III  4 ;  Stiernman , Riks<.l . 

besl. II: 1 1 52,  1 15 
2) Kongl. reso l .  � c1ec. 1643 § 5, 29 mars l t,17 § 5, 16 j uni  lö90 § 4. 



224 DRÄTSEL. märk 1 ig afsalrnacl i deras inkomst till magistratens aflöni ng och de publika byggningars samt politiens underhållande . " Creutz ålades därför att låta affatta och till konungen insända exakta kartor öfver städerna i sitt län och deras mark, därvid låtande noggrant anteckna all den jord, som blifvit af regeringen åt staden upplåten . Om de åtgär<ler, till hvilka denna befallning ledde, har jag mig intet bekant.  Den första kända karta, som lämnar en noggrannare kännedom om stadens topografi, är n.1agnus Bergmans ,,delineation vtöfwer Åbo stapel stad" af år 1 7 1 O 1) .  - Om tomtörens belopp upplysa stadsräkenskaperna, att de år 1 666 stego till 21 l l , år 1 675 till 247 ,  år 1G9G till 1 7 7  dal . s. m .  En sän,ki ld art af stadsjorcl utgjordes af de s .  k. ,, unJerlagda hemmanen" ,  d. v .  s. i närmaste grannskapet af staden belägna hemman 1 hvilka af regeringen donerades åt staden, hufvudsakligast för inkomsternas skull, men äfven för beredande af utrymme till nybyggnader och till mulbete . Sådana hemman, hvilka vanligen voro af krono-, men äfven af skattenatur - i hvilket senare fall 
1 ; H.iksreg.; handskr. saml .  i univ. bibliot. B 111 4-. År 1689 var landtmä

taren Melchior De Manche sysselsatt med att utarbeta. en p l anta öfver stadens 
åkrar, men arbetet af bröts genom hans död. ( Rådst. prot. 1G8D s. 22(.j,) .År 1695 
påbjöds en undersökning Törande kronan ti l lhöriga tomtplatser, som på orätt
mätigt sätt kommit under enskilde. Ett brof af den 12 okt. le95 från reduk
tionskommissionen til l  l andsh.  Creutz förmäler, att på gruncl af 1655 års riks
dagsbeslnt 1/4 parts afgift b l ifv it erlagd för dessa tomter samt att de Merstå
ende 3/4 parterna n u  på grund ::tf 1680 och l ( i83 års riksclagsbcslnt hemfallit 
n 11der IL M:ts disposition såsom ancl ra donationer. Med h.R.nsyn r lärtil l att en 
del af de donerade husen blifvit förvandlau.e til l kostbara byggniugar och tot1 1-
terna bebygda mod vackra hus har K.  M:t eme l l ertid på kommissionens fram
stäl lning resolverat, ,,att ehun1 han enl igt 1680 och 1G83 års riksdagsbesl ut 
luule s 1�äl , unJ.er dess krona att låta indraga de öfriga 3/-1 af  s l ika donerade 
tomte1· och hus, f'lcuan (lon 1/4 parten är aföragon, som i följd af 1655 års rilrn
dag::;beslut med pouningar är b lefven betald, a l ldensturnl ingonstäclos nLi bem:lo 
riksdagsbeslut och stnclgar desse donerade hus och tomter i sfäderna finnas 
vara i från de andra clonationerna undandragne, så har dock K. M : t  öfver <l.osse 
¾, parter förordnat, att sl ike donerade tomter efter stadsens taxa af donatari
erne anten på en gång med reda penningar måge göras fri e l l er ock af veder
börande behål las mot årlig tomtöres erlä1- gande efter bem:te taxa, lämnan<les 
dem valet ,  hvi lketdera de hälst vi lja utse. Sedan vill K. M.  eftergifva så tomt
örerna som intresset därpå eljest skul l e  belöpa i från ofvannämda ri ksclags datis 
inti l l  nuvarande tid." Hus, som befunno sig på tomterna då cle donerades, 
skulle in lösas efter deras dåvarande värde;  ha<l.e de nedrifvits, fordrades ingen 
särski l d  ersättning. Hade husen och tomterna öfvergått i andra hi-incler, skul l e  
elen ursprungliga donatarien betala ersättningen ,  men voro han och hans arf
vingar insolventa, vil l e  konungen ,, binda skadan vid sitt ben" . Handskr. sam l .  
i nniv. bib l .  B III 4. 
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börc1srätten i nnehades af bonden, meu de :,;. k.  vissa och ovi ·sa hemmansräntorna gingo till staden - stodo högt i kurs och voro städernas vinst af tidens donation. ·system . De gåfvos, såsom ter-· men lydde, åt staden eller borgmästiue och råd ,,att njuta och b hålla kvitte och frie för alle vi ·He och ovisse däraf gående utlagor till evärdl ig egendom". Från 1 600:talet ägde staden donationsbref å Sotalai · och Pi u hemman i S :t  I{arins socken 1) .  Under ::;juttonde seklet tillkom et.t tiotal hemman.  Den första tillökningen gafs år 1 600, då staden erhöll till evärdlig egendom mot en årlig afgift af 1 00 d ,tler 4 preb nrlehemman i Puolala by 2) .  Ar 1605 öfverlät ståthållaren etter regeringens bemyndigande åt staden såsom pant för en fordran på 1 766 daler och mot erlägga11 de af en årlig afgift på 03 daler Lausti hemman till mul bete och till betäckande af utgifterna för magistratens underhåll. 0 r 1 6G7 efterskänkte generalguvernöreu Fleming de extra-ordinarie utlagorna för godset och regeringen godkände i resolution af år l ö72  denna eftergift 3) .  'l'j ugu år senare indrogs , på grund af lö8ö års riksdag beslut om pantegodsen, Lausti� hemman under kronan och lades under rusthållet, h varjämte magistraten skyldig kändes att med 785 daler er ätta räntorna, från hemmanet under åren 1 681-16 6. På därom gjord underdånig an ökning efterskänkte dock konungen denna rest mot vilkor, att om staden hade någon fordran hos kronan, skull fvannämcla summa därifrån afdraga · .  Däremot mi slyckades försöken att åt staden återvinna det förlorade hemmanet. Konungen förklarade, att detsamma i cke mera kunde utbryta ur rusthållet, hvarför stad n borde genom åkerbrukets höjande på de andra hemrna11e.n och genom handelns förbättrande motvärka förln ten af Lan ·ti. · .  För att tillgodo · staden::; b hof af n1ulbete .itogo ig c.1å Lorgmä ·tare och råd att på staden , vägnar ru · ta för h mman ·t <1). 
1) I re o lution af år 15GU til l delade J...onnng Johau I l l  konfirmation � de 

två hemman i Sotal ai s taden tidigare i 1 1 11ehnJt samt <.lonerade ytt rligaro clet 
ännu åter t, ende tre lje hemmanet i samma by. ä r  Pi n kommit t i l l  staden,  
är mig obekan t ; åtmin ton kcclde det icke gl'nom ofvannämc.la 1·e ol . ,  , å om 
Lugns förmotlar (i Fin ka atlel ns �Olls och ätter �- 2DJ) . I l andsbokcn för 1662 
n1 ptagos Pi u til l  ett rnant. och 'otalais ti l l  2 maut. 

2) v aaranen, aml ing af urkunder I :  11. 
3) K ongl . resol .  2 maj HJ05 § 3, 12 dec. 1672 : 9, 18 mars 16 9 § 8 ;  recluk

tionsjor<leboken för Åbo o. B:borgs l än. 
4) Kongl . res. 18 mars 1689 § 8, 16 maj l(i90 1, 18 nov. 1693 § 9, 23 

clec. 1697 § l (<le två si tn. gifna borgm. o. råd). 



226 DRÄTSEL. År 1 630 erhöll staden, mot erläggande af 50 dalers ränta, tvänne hemman i Kanis och Puolala byar i Vårfrukyrka socken 1) .  År 1 635 efterskänkte regeringen räntan samt anslog denna till underhåll för magistraten, som på samma gång bekom rätt att uppbygga och mot erläggande af kvarntul l  drifva en kvarn vid Hallis 2) .  I resolution af år 1 643, som ytterligare bekräftades år 1 645, donerade regeringen, mot erhållande af vanl ig skatt: en vid HalliR belägen skvaltekvarn, som m agistraten förklarat sig vilja förEi,ndra till stampkvarn i och för uppsättandet af ett sämiskmakeri 3) .  År 1 650 erhöll staden en betydande tillökning i sina inkomster. l!'ör det första efterskänkte regeringen kvarnskatten från Hall is ,  tre tunnor mjöl ,  an ·lående densamma till magistratens aflönin g. Därjämte donerades åt staden till evärdl ig egendom följ ande i Vårfrukyrka socken belägna krono- och prebendehemman : Raunistula  2 mant-,al ;'�Ka,st11 1 mant. ; H alliE- 2 m i1:nt. ,  R.uohonpä,ä 1 mant. ,  Pyhähenki 1 mant. ,  S:t Jöran 1 mant. Samtliga des a hemman skulle uppföras på magistratens stat, så att borgmästare och råd :finge - mot skyldighet att med fördubblad i fver vårda sig om bryggeriers inrättande och stäfjandet af det s. k. maimi. eriet - >, in communi och utan fördeln ing'' åtnjuta de från hemmanen. inflytande räntorna med undantag a.f kyrkoti.onden och extra ordinarie kontribu tioner. Slutligen gafs staden expektansrätt til l Lillkorpis eller Kairis kronohemman, hvilket efter dåvarande innehafvarens, biskop Rothovii frånfälle skulle af staden tillgodonjnta8 på samma vilkor som de ofvannämda godsen 4). Samma år, 1650, öfverlät Per Brahe stadshospitalet till underhåll Pyhäl tö hemman i S:t Mårtens socken och regeringen konfirmerade i resolution år 1 675 denna donation 5) .  År 1 65 1  bestämdes, att innevånarene å de 1lonerade godsen (Pyhältö undantaget) skulle införas i , tac1cns mantalslängd och! att do extraord1narie räntorna skulle u:ppbäras genom m agi-traten::; försorg och sedan levereras till räntekammaren 6) .  En betydande del af stadsintraderna utgjordes af de afgifter, som - enligt plägsed j andra städer och med regeringens begif-
1) Kongl . re::;. 1 2  jan. 1G30 .  
2) ,, ,, 2 1  nov .  1 635. 
3) ,, ,, 2 dec. 16.J:3 § 4, 20 j an. Hi45 § 3. 
4}; Kongl . res. 8 nov .  1650 § 13. De afskrifter af resoln tionen jag soLt ha 

oriktigt.._Kaistis i st .  f. Kairis. Rothovius dog 1G52 och fr. o. m .  1653 upptager 
jordeboken Kairis �såsom hörande under borgm. o. råd. 

6) Kongl . _res. 27 sept. 1l:i75 § 11 . 
6) ,, ,, 16 _ mars 1651 .  
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vande - staden nppbar af inkommande och utgående varor och 
skutor under namn af tolagspenningar, hamn- och bropenningar 
m. m. Tolagen til lkom genom kongl. resol .  af 1638, söm stadgade, 
att af alla inkommande såväl utländska sum inhemska varor skul l(j 
betalas till staden en daler och af alla utgående varor ½ daler 
för hundradet, ridderskapets och adelns privilegier dock oför
kränkta. För upprätthållandet af kontrollen ålades tullnären att 
icke gifva någon skeppare pa ·s innan tolagen blifvit klarerad. 
År 1 668 förklarades medgifvandet sålunda, att för alla varor, om 
voro underkastade stora sjötul len, til lika skulle erläggas tolagspen
gar, men <le varor, som gingo fria för den förra afgiften skulle 
äfven frikal las för den enare . I juni månad 1680 utgick till 
kammarkollegium ett reskript, däri resolverades, att i al la städer 
såväl tolagen som de i det följande omnämnda hamn-, bro- och 
stämpelpenningarna äfvensom andra städernas intrader skulle af 
städernas enskilda betjänte förvara i ett för dem upplåtet rum 
i tullhuset. För tolagsuppbörden var stadgandet af ringa praktisk 
betydelse� ty redan vid riksdagen samma år afstodo stapelstäderna 
i ri ket sina tol agsafgifter t i l l  kronan. En af Åbo magistrats ful l
mäktige år 1 690 gjord ansökan att i ersättning bekomma såväl 
för inkommctnde som utgående varor en ,,genant pro cento" läm
nades utan afseande 1) .  

Vågpenn ingar för varor, som uppvägdes på stadens våghus, 
äfvens01n marknadsståndpenn ingar omnämnas första gången i n 
kongl . resolution af år 1 642 såsom redan t id igare upp burna afgif
ter 2). M ätarepenningar uppgifver Flint berg i sitt arbete om  ,, stä
dernas inkomster" ha uppburits af staden från år 1 652 samt stäm
pelpenningar för sta lens märke fråu år 1 634, då staden ålades att 
uppföra ett pa khus 3). Packare- och vräkarepenningar omtalas 
åtm in �tone redan vifl e ldets rn i c1t. 

1 ) Kougl . r sol .  20 nrnrs 1 638 s 2, 25 febr. l G  l2 s 5, 1 2  okt. 1 0G § 1 3, 1 G  
j nni 1690 § 5 ;  St icrnrrian, Uommercc o .  pol i t ic  föl'orcln .  I V : 240 och RikscJ . h s i .  
1 1 : 1 24. För to1agsnppböl'Jcn antog.' år  1 6:18 en  särskild kl' i fvare och råd
männen förordnades att två och två hval' s in  månad hafva uppsikt cläröfver. 
Råd · t .  prot. 28 apr. 1 638 . 

2) Re ol . 25 febr. 1 642 s 2. Enligt St. L. K .  B .  X VIII  uppbar taden halfva 
inkomsten från vågen , konungen an dra hälften. Ståndpen n ingarna bestämdes år 
l 685 ti l l  3 * k. m. för ståndet, år l G� L ti l l  6 * k. m. för kramvarustånd samt 
3 * k. m. för skinnare ·, hattmakare samt ,,andra slika" stånd. Rådst. prot. 5 
sept . 1685, 17  jan. 1691 . 

3) S. 475-476. År 1675 til lsade magistraten mätarene att. vara tillstädP-s, 
när någon farkost kom t i l l  staden lastad med spannmål, som försåldes ombord ; 
men när en borgal'e förde spannmålen ti l l  · in  boda och försålde den <lä!·, be-
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OIP bro- och hamnpenningarR utgörande af inkommande sku
tor supplicerade kollegiet för intrader och byggnader redan år 
1 638, men denna rättighet tillerkändes staden först år 1 668, dock 

. med vilkor, att därvid iakttogs skälig moderation.  I resol. af d .  
1 7  nov. 1 690 sta dgade landshöfding Creutz, att afgiften skulle er
läggas af 4- till 7 -bördings båtar 1) .  År 1 697 bestämde magistra
ten, för anskaffande af medel til l reparationen af Utö båk, att alla 
farkoster, som från utlandet eller från de baltiska provinserna an
lände till staden, skulle betala i båkpenningar - äfven om de 
icke styrde på båken - för; hvarje fots djup 16 öre s .  m.  och i 
hamnpenningar 8 öre 2) . 

En eftersökt rättighet var andel i kronosakören . År 1607 
anslog Carl IX hälften af kronans sakören i staden till upprätt
hållandet af domkyrkan ,  skolstugan, rådhuset och andra stadens 
byggnader. Konfirmat.i oner å dettFL bref gåfvos 1 6R6 och I ö45. 
År 1650 fick staden rätt att för uppförav det af ett barn- och tukt
hus i fyra års t id  uppbära alla de högmålssu.kören ,  som I föllo vid 
stadsrätterna. Denna rättighet förlängdes år 1 654 på tio år och 
år 1664 på behaglig tid, hvarvid i hofrätt.en ådömda sakören ut
tryckligen undantogos. År 1 668 förklarade regeri ngen , att när 
borgmästare och råd. insände s ina domar öfver edsöresbrott och 
andra kriminalsaker till hofrätten för att revideras, utan att något 
vad ägt rum, skulle de på kronans andel fallande böter icke 
undantagas från den staclen gifna benådningen.  För erhållande 
af sakören, som ådömdes adelns tjänare i staden, fordrades enl .  
resolution af 1 672  hofrättens för hvarje särskildt fall gifna utslag. 
Ännu år 1 685 upptager räke1Jskapen öfver stadens intrader 2/ 3 : d0lar 
af de på rådhuset och kämnärskarn maren fallna böterna bland sta
dens inkomster, men vid riksdagen 1 68G klaga stadens repre en
tanter, ehuru utan påföljd,  öfver att kronans 1/3 :del  blifvit åter
kallad. Den förlorade inkomstposten anslogs åt hofrätten och 
stadens vid 1 693 års riksdag gjorda an ökan om dess återfående 
i och för betäckande af utgifterna för fångarnas uppehälle, inköp 
af papper och bläck samt publika byggnaders vidmakthål lande 
ledde icke till åsyftadt resultat 3) .  

höfde mötarene ej vara tillstädes. År IG96 resolverade magistraten , att miita
rene skulle taga a f  stadens innevånare 1 öre och af främmande 2 öre k .  m. för 
hvar t unna de uppmätte. (Protok.) 

1) Saml.  Åbo stads besvär ; kongl . res. 12 okt. 1668 § 8 , Flintberg s .  475. 
2) Rådst. prot. 1697 s. 782. 
3) Kongl.  resolutioner för Åbo stad 10 jul i  1607 § 2, 9 ju l i  1636 § 10, 20 

jan.1 645 § 2, 8 nov. 1650 § 8, 7 aug. 1654 § 1 1 ,  31 aug. 1664 § lG, 1 2  okt. 1668 



SAKÖRRN OCH ACCIS. 229 En indräktig rättighet var v idare delaktigheten i kronans accisuppbörd. År 1 607 , då en aceis påbjöds för alt öl, som brygcles, anslogs t i l l  allmänna byggnad rs vidmakthållande halfva inkomsten ; år 1638 afstod · en tredje del af accisen för slakt samt för inom stadens jurisdiktion brygclt öl och brännvin. Denna rättighet konfirmerades år 1642 med tillägg af 1 / 3 :delen af bakugnspengarna och bakarenes veckopenningar. 1\1:ed anledning af vid riksdagen 1 644 gjord ansökan om utbekommande af nämda rättighet veckoeller månadsvis tillsades inspektoren öfver accisen att hvar gång han uppbar kronans 2/ 3 : delar leverera återstoden till staden . Däremot afböjdes de ansökningar, som gjordes vid 1 643, 1647 och 1650 års riksdagar om tertialens höjande till halfparten . I stället befinnes stadens andel i accisen ha blifvit nedsatt til l 1 / 6 :del . Väl gjordes vid riksdagarna 1 639-60 och 1672 försök att återfå det ursprungliga beloppet och år 1 680 vågade magistraten t .  o .  m.  återupptaga sitt förslag från 1 643 års riksdag, men af Carl XI hade man ännu mindre än af hans föregångare att vänta sig någon medgörlighet. I de stadsräkenskaper, som bevarats, d. v. s .  från och med 1666, upptages städse på inkomstcontot 1/6 af accisen och 
1/3 af bakugnspenningarna 1) .  Mindre pekuniär betydelse ägde rättigheten till danaarf, som år 1650 tilldelades staden på 4 år och prolongerades år 1654 på 10 C1,r 2),  samt rätten till hälften af tomtören från kronans tomter, gifven åt magistraten år 1607 3) .  N ågongång beviljades l ättnader i tullen för inkommande gods åsom ett indirekt bidrag till staten .  Magistraten åtnjöt af  gammalt en god inkomst från den under dess d isposition stående stadskällaren och denna inkomst ökad s ytterligare genom ett år 1 624 beviljadt privilegium att för nämda källares räkning införskrifva ett visst qvantum af särski lda vins rter. S nare supplicerad uppre_l.)ade gånger om ytterligare lindringar för källarimporteu , men regeringens svar inneburo enda t ett hänvisande till det ur-
s 14, 1 2  dec. 1672 § 1 1 , 9 nov. 1686 § 5 o ch för magistraten 18 nov. 1693 § 4. 
I skrifvelsc til l  regeringne elen 30 maj 1G84 nämner l an<lshöfcl ing Oreutz, aLt 
konungen i re olution af elen 28 mars s. å. förunnat kronoanJ.elen af sal örena 
åt hofrätten. (Landsh. berätt . fr. A.bo o.  B:borgs l än.) 

1) Kongl . resol .  10 juli  lli07 s 4, 20 mars 1G38 § 3, 25  febr. 16J:2 § 2, 2 dec .  
1 643 § 6, 20 jan. 1G45 § 5, 29  mars 104:7 § 3 ,  8 nov. 18.">O § 7 , 9 mars 1660 § 10, 
12 dec. 1672 § 13, 1 1  nov. lö8O § 13. 

2) Kongl . resol. 8 nov. 1G5O S? 8, 7 aug. 1 654 § 1 1 .  
3) Resol . 10 juli  lliO7 s 5. 

30 
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sprungl ig8- privilegiet. Carl XI fixerade lättnaden i tullen till 651 
daler s .  m .  1). - I anledning af 1656 års brand beviljades år 1 660 
åt staden ett års tull för det salt, som importerades på  borger
skapets eget skepp, u:;ot att afkastningen användes till de publika 
byggnadernas reparation 2) .  

Bland öfriga inkomsttitlar må slutligen nämnas intraderna 
från stadens brygghus och tegelbruk, kommunala bevillningar för 
aflönande af stadens betjänte, stadens lagliga andel i sakören, 
plikter för ohörsamhet eller försumlighet vid fullgörandet af kom
munala skyldigheter och reglementen, fjerdeparten i konfiskerade 
skutor 3) samt tiondepenningen af det arfgods, som fördes bort 
från staden 4) .  

Af vikt för kännedomen om drätselns til lstånd äro de räken
skaper öfver stadens intrader, som bevarats för året 1 638 och från 
1666 framåt i tiden . Följande med ledning af dem uppgjorda, 
tablå må tjäna til l  belysning af inkomsternas storlek under olika 
år, hvarvid påpekas bör, att flera inkomstposter icke omnämnas 
alla år. 

1) Re::,ol .  27 apr. 1624, 20 jan. 1G4G § 5, 29 mars 1647 § 3, 8 nov. 1650 § 7, 
7 aug. 1654 § 12 , 27  apr. 1G75 § 1 5 ;  magistratens besviir vill rik dagen 16 �3. 

2) Resol .  9 mars 1 G60 § 2. 
3) Denna rättighet ut.tryktes i tul l ordinantierna och bekräftad es i J.: ongl .  

resol .  25 febr. 1642. 
4) Kongl .  resol. 10 j n 1 i  1 607 � 2 .  
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·rolag 
1/6:delen af accisen . 
1/3 af bakugnspgr 
stämpelpgr . . . . 
Hal l i s  kvarnarrende 
stadskällaren . 
brygg huset . 
landbönders riinta . 
stadsvågen 
åkerskatt 
tomtören 
mätarepgr . . . 
båk- o. humnpgr 
ståndpgr . . . . 
humleg/\rdar . . 
mul betspgr . . . . . . 
bevillning för stadsl.Jetj .  
sakören . . 
tiondepenning 

I konfiskationer 
tegelbruket . 
hvarjehanda 

Summa 

lNKOMSTCONTO. 

Åbo stads intrader. 

0 

Ar 1666 

Si l fverm. 
d al .  j ö. l  p 

I 936 281 4 
3 15 18 -
2!-18 24 -
106 1 4 
136 2 1  8 
642 1-2_ 18 

453
1
28 10 

GO 27 -· 
27 w -

201 8 -
1 7  10 -- - -- - -
30 - -
1 9 116 

8J�-. l'18 
263

110 1 171- -

-,--
1
-- - -

0 

Ar 16 70 ---
Si lfverm. 
dal . I ö . j  p .  

54 1 16 1 12 
402 28 8 
264 1 0

1

16 
62 1 -

133 1 0 1 6 
1 ,000 - -

- - 1-
453 28 16 
( 59 5 1 6  
59 - -

201 8 -
48 24 16 

- - -
- - -

30 - -
2 1  1G -

928 29 8 
245 28 1ö 
296 30 1 2  
104 - -
- - -
166 2 1  8 

År 1675 

Si lfverm. 
dal . j ö.j p. 

2 19 22 
415 9 
241 18 - -
88 2 

1 ,000 -

453 28 
79 6 

1)  -
247 14 - -
- -
- -
- -

6 
5 
4 

8 

16 
12  
-
-
-
-
-
-

16 16 -
251-8Gl 

242 - 16 - - -
- - -
- - -
- - -

23 1 

0 0 

Ar 1685 Ar 1696 

Silfverm .  Si lfverm. 
clal. j ö.j p. dal . j ö . \ p .  

- - - ·- - -
451 2 1  - 243 16 1 2  
162 16 - 139 29 12 - - - - - -
39 10  4 106 21 8 

500 - - 400 - -
- - - 79 1 10 16 
453 28 1 6  404 24 1 4 

17 - - 60 8 4 
1)  - - 81 - -

176 23 8 1 76 24 8 
- - - 121 23 -

13 - - - -- -
- - -

_
7

1
21 8 - - -

- - - 33 10 16 
-

3ls 
-- - -

225 - - -
- -- - - - -
- - - - - si - - - 226 20 
- - - 4 24 -

IJ,376 1 3 121 15,030 1 4 1- 13 ,865 j l4 j l912,039 I 2 1 1 212,086 1 201-
Första och ti llika den drygaste hufvudtiteln på utgiftscontot 

upptogs af aflöningen för borgmästare och råd. Någon på för
hand fixerad stat synes icke blifvit upprättad för någon annan än 
den år 1647 ti llsatte kunglige justitieborgmästaren Gudmund I{rook 
och han efterträdare icolaus Lietzen ,  hvilka skulle erhålla årli
gen 600 daler s .  m . ,  hälften från kronan, hälften från staden, men 
kronans b idrag blef indraget år 165 1  2) .  Några inkomsttitl ar voro 
anslagna för magistraten ,  andra för magi straten och byggnaderna, 
så att beloppet af borgmä tares och rådmäns anp art måste bero 
på de resp. skatternas mer ller mindre regel bundna inbetalande 
samt på behofven på annat håll. Vissa tider var aflöningen skä
ligen tillräcklig, men ofta klagade magistraten öfver att den ut
bekom allenast en oansenlig summa och någon gång blef lönen 
fullständigt indragen 3) .  De älsta uppgifter om lönernas storlek, 

1 ) Anslagen til l  fattighuset. 
2) Kongl. resol. �9 mars 1647 § 8 ;  Åbo stads besvär. Som ersättning för 

den förlorade kronolönen  meddelade magistraten år 1653 rätt att hål la källare. 
(Rådst . prot. 3 <lec. 1653.) 

3) Magistratens klagomål öfver underhållets ringhet - dem man dock 
måste mottaga. med en viss reservation, emedan deu k lagande stämman är den 
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232 DRÄTSEL. jag anträffat, äro från år 1 638, då budgeten upptager fyra lwrgmästare a 400 daler k .  m .  och 1 2  rådmän a 200 daler. År 1 666 upptagas 3 borgm . a 328 daler s. m. samt 8 rådmän a 164 dal . s .  m . ,  1670 . tre borgm . a 430 d .  s .  m .  och 8 rådm. a 2 1 11  d. s. m. ;  1680 tre borgm . a 306 d .  s . m.  och 8 rådm. a 153 d. s .  m. ; 1685 två borgm. a 290 d. s .  m .  och 8 rådm. a 145 d .  s .  m . ; 1 694 två borgm. a 248 d. s. m. och 8 rådm. a 1 24 d. s .  m. o .  s .  V. Till magistratspersonernas ekonomiska förmåner hörde vidare rättigheten till pension såväl för deras egna personer som för enkor och barn . När borgmästaren 111:årten Sigfridsson på egen begäran och för sin höga ålders Rkull entledigades från sin befattning år 1650, tillförsäkrades honom - förutom en bondgård, hvarom Per Brahe gaf löfte - en årlig pension af 100 daler k. m. ur stadens fonder äfven om rättighet att clrifva borgerlig näring utan all borgerlig tunga . Då. regeringen år 1G83 beviljade borgm. Laur . Brochius afsked, bestämde den på samma gång åt honom halfva lönen i pension, den andra hälften skulle upp bäras af hans efterträdare Beckius . Att rådmän skulle, då de afträdde från ämbetet, bekommit pension har jag icke funnit exempel uppå. Däremot voro deras enkor och barn likstälda med borgmästarnes. År 1660 fatta.des näml . den öfverenskommelse, att när någon borgmästare eller rådman afgick med döden efterlerlämnande enka eller omyndiga barn, skulle dessa åtnjuta ett nådår . Senare heter det att 
förherrskande i riksdagsbesvären från denna tid - ljuda isynnerhet b i ttert 
under Carl XI :s tid, då to lagen och kronosakörena samt Lau tis hemman redu• 
cerades. År I 677, då magistratspersoncrnas löner innehöl l  os för krigsrustnin
garnas räkning, misströ ta borgmästare och råd om att kunna l ifnära sig och 
sina familjer, enär de ick6 iclka nägon annan näring, äro djupt , kuhlsa.tta för 
slaLlc1Js skull och itnjuta icke mera någon kredit. Ar 1G90, seJ:rn de x·edan i 
1lera är erlagt tiondepenuingen af sin lön ti l l  kronan, uerätta de, att de bl ifvit 
ful lständigt utarmaue och måste anli tc1 varkuml amma mänmskor om hjälp och 
uiståncl i sitt l ifs n ppehä.l le. En l ika dyster målning framställes i be vären " id 
eklets sista riksdag· 1697, clå ti l l  råga pc\ alt magistraten och stadens botjänte 

kräfdes på centonalen af sina löner äncla från år 166 1 .  Att k lagom, len icke 
voro altför öfverclrifna framgår ur lauclshöf<lingarnas rapporter ti l l  kommg1m. 
Så intygade Ilaralcl  Oxe den 30 ept. 1681 ,  att borgmästares och rådmä.ns belä
genhet efter branden ,,är så stor och beklagl ig, att en del ännu intet så mycket 
ha de kunna låta sina hufvu<l under öfver vintern, och de som ett l i tet tak 
och koja uppsatt hafva, äro ändå så utfattiga vordne, att de t i l l  s itt och sin 
fami ljs uppehäl le platt ingen föda vänta att til lgå ?" Blifva cle icke af konun
gen bisprungna, så se de sig nödsakade, att ,,rådstugan och justitiens aclmini
strera1:de al ldeles uppsäga och kvittera, hva:..'iganom justitien b le fve a l ldeles 
nederlagd och rätterne af dugl iga och kvalificerade män desti lueracie." 
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detta 11åclår föregick::; af tjänsteåret och att den atlidne magistrats
ledamotens successor tjänade i ett år, någon g:\ng t . o .  m. i 2-3 
år utan lön. I följd af häröfver anförda klagomål s tatuerade Carl 
XI år 1 693, att enkornas nådårslön skulle utgå ur s tadens bespa
ringar och deras mäns successorer skulle genast inträda i oafkortadt 
åtnjutande af den resp. lönen. Funnos besparingar icke för tillfället, 
måste enkorna gifva sig till tåls tills de kunde utfå hjälpen 1). 

Till hvilka belopp öfriga poster i aflöningsstaten för stadens 
tjänstemän och betjänte stego, framgår ur följande tablå för åren 
1 638 och 1 666. 

Stat för magistraten och stadens betjänte. 

År 1638. 

4 borgmästare 
1 2  rådmän 
stadsfogden 
stadsskrifvaren 
kämnären • 
underkämnären • 
kämnärrättsnotarien . 
3 skrifvare • 
tolagsbokhållaren . 
accisskrifvaren 
stadsvaktmästaren . 
stads byggmästaren 
vägaren 
torgfogde , 
3 accistjänare • 
4 saltmätare 
4 1:ågmätare 
3 vräkare • 
4 stad tjänare 
profo sen • 
I kvartersskrifvare 
3 trumslagare • 

Kopparm.1 

daler. 

1 , 600 

2,400 
1 80 
400 

100 

80 
300 

300 

300 
120 

40 

400 

60 

40 
90 

1 40 

1 40 
90 
9G 

24 
28 

36 

År 16 70. 

3 borgmästare 
8 rådmän • • • 
s tadssekreteraren 
stadsnotarien • 
kämnärsrättsnotarien 
stadsfogden • 
kämnären 
kämnärsrätts bisittare 
tolagsskrifvaren • 
vågskrifvaren 
tomtörens uppbördsman 
organisten 
torn väktaren 
stadens vaktmästare o. I 

stadstjänare 
5 kvartermäst. o. 4 an-

dra betjänte 
stadsfiskalen 
stadsmätaren 
accisskrifv. med betjänte 
2 trumslagare • 
betjänt. löns uppbördsm. 

Silfverm. 
daler. 

1 , 292 
1 , 723 

100 

133 
100 

40 

50 
10 

67 
1 7  
20 

133 2) 

33 

50 

1 79 
52 
24 
80 
13 

20 

1 ) H,ådst. prot. 23 jan. 1650, 27 juni 1660 ; ri ksreg. H febr. 1683; Lor. 
Crentz t. reg. d. 12 okt .  1684 i land.sh. berätt.; kongl. resol . för borgm. o. råd i 

bo 18 nov. 1693 § 3 .  
2) Resterande hushyra inbegripen. 



234 DRÄTSEL. Förutom de utgifter, som åtgingo till o fvan upptagna funk tionärer och betjänte, förekom en  mängd andra till de mest olika kommunala hushållsbehof :  til l stadens byggnader och vägar, hus-. hyror . för särskilda personer, gratifikationer, arbetslöner m. m. m. m .  Det kan emellertid icke komma i fråga att besvära läsaren med flera uppgifter och siffror ur Åbo stads hushållskladd än som redan skett. 



VII. 

S t a d s v a k t 

• nlig� stadslagens konungabalk var hvarje stadens inne�' vånare, som vunnit_ burskap , skyldig att deltaga ,, i wård �� och waku",  d .  v. s .  1 stadens bevakande och försvar, ,, hwat han är helder husbonde eller swen ock hwat the äro flere eller färre ens mans  swena". Vaktens uppgi ft var att i egenskap af poli makt upprätthål la ordning och frid på stadens öppna platser, att stäfja det ofog och själfsvåld, so m isynnerhet älskade nattens dunkel, och att lämna sin handräckning, när denna kräfdes för att skydda en medborgare, som i sitt hem eller utom detsamma ut.sattes för öfvervåld, eller .för att återställa lugnet i en källare, där vinet ell er mumman stigit kunderna för mycket åt hnfvudet. En maktpåliggande, ehuru m indr ofta ifrågakommande art af ,, wård och waku" var skyldigheten att skydda staden för fientligt anfall och att i fredstid göra sig duglig därtill. Slutligen hade vakten att fungera som brandvakt, att varna de af elclen hotade och att kal la  andra till bistånd. Vakten var sålunda ett slags kommunal värneplikt. Vi skola först betrakta densamma i dess egenskap af ordningsmakt. Bland de förordningar, som reglerade vaktens organisation, var den vaktordning otvifvelaktigt den märkligaste, som utfärdades af magistraten år 1 650 på tillsägelse  af Per Brahe 1 ). Den åberopas ofta i mål rörande vaktskyldigheten och man vet, att landshöfding Oreutz år 1 686 tillsade magistraten att låta trycka en ny upplaga däraf 2) .  Men utom dessa bibliografiska data äger man jngen direkt kunskap om ordningens innehåll . 
1) Rådst. prot. 18 mars 1650. 
2) ,, 1 3  okt .  1686. 



236 STADSVAKT. 

Så mycket får man emel lertid veta ur stadsrätternas proto
koll, att borgerskapet var i och för vakthållet indeladt i rotar och 
att roten stod under ledning af on rotmästare. I tur och ordning 
skulle rotarna ombesörja vakthållet på corps de gardet eller ,,kort
gardet" .  Antalet borgare, som omfattade en rote, har måhända i 
regeln utgjort 20 1 ) .  När den resp . rotens tur kom, synes hvarje 
till roten hörande borgare varit pliktig att antingen själf inställa, 
sig till tjänstgöring eller ock stäl la  en karl för sig 2) .  I Bor gå 
åter, där borgerskapet var deladt i 6 rotar, skulle i tur och ordning 
endast tvänne vaktkarlar  inställa sig, hvarför , åledes äfven inom 
roten en alternering förekom. I spetsen för rotarna stodo därstä
des af magistraten på Yalborgsmässorådstugudagen i början af maj 
utsedde rotmästare, till hvilkas åligganden hörde, utom uppsikten 
öfver roten , jämväl kontroll en öfver byggnadsordningens före 'krif
ter rörande t.ak och skorstenar - åligganden som i Åbo handha•• 
des af särskilda s .  k. brand- och sotherrar - äfvensom ransakning 
efter löst parti samt angifvande af dem, som bröto mot bönedags
plakaten 3) .  Huru rotmästarene utnämndes i Åbo finnes icke an
gifvet, men synbarligt är, att deras till sätta,nde eller åtminstone 
kontrollen öfver deras lämp lighet berodde på borgmästare och råd. 

Såsom redan blifvit sagdt, skulle vakten ha sitt tillhåll på 
corps de gardet vid torget 4) .  Enligt tillsägelse af magistraten år 
1692 skulle rotens män, anförda af rotmästaren, uppmarschera till 
nattjänstgöring om hö -ten och vintern kl. 5 e .  m. ,  om våren och 
ommaren kl .  7 e. m . ,  och skulle vakthåll et upphöra först mot mor-

1) Den 14 juni 11.523 förmäler rållst. prot., ,,att alla stadens invånare . ku l l e  
roteras 20 man i rotan". 

2) Ur ett rnfl.l, som behancllaclos i nför kärnnärsrii.Lten år 16(i2 i anledning 
af vaktens för umli 0·het, uppräknas 1G personer, hvi l ka j ämte rotmästaren hörde 
til l auclra roten af .Mät,Ijärvi kvarteret och en natt L, tt pä vakt. En gång ar 
1665 ank lagalle kämnären vakLen för att rotmästaren meu. 13 man i sin rote n.f
troppat för tidigt och ,,en part" a l ldeles utebl ifvit från corps de gardet. 

3) Borgä rådst,.rätts protok .  9 maj 1664, 7 maj HiGG, 1 5  sept. 1667, 4 maj 
1668, 7 apr. 1684 m. il. st. 

4) Det ,,vår lhus", som omnämnes redan 1G34, har tydligen legat vid torget. 
Att ett vakthus funnits häe långt tidigare för ordningens upprätthål lanuc måste 
på tämligen goda grunder antagas. Ett annat vårdhus e l ler ,,wååltorn" uppta
ges ännu på den i Bidragens första serie anclra häftet ingåencle kartan, som jag 
trott mig kunna förlägga ti l l  1620- a 160O-talet. Huruvida detta torn användts 
för annat ändamål än såsom brandtorn och utkikstorn vid befaraclt fientligt 
anfall och huruvida det fortfarande nrnlerhöHs - dl\ det icke framträder på. 
senare kartor - äro frågor, som t i l lR viclare måste stå öppna. 

• 



PÅ COHPS DE G ARDET. 237 ---·-- --gonen kl. 4 tiden 1) .  Upp- och aftåget skulle ske stil l samt och anständigt. Att marschen emellertid gaf anledning ti ll  ovationer och demonstrati oner af olika slag framgår ur de tidt och ofta upprepade förbuden att under marschen afl.ossa skott. Beväpningen utgjordes af värja, bardisan och musköt 2) .  Komna till corps d e  gardet, skulle vaktkarlarna förhålla sig skickligt och värdigt. De fingo icke till sitt tidsförclrif slå trumhvirfl.ar, icke häller på annat sätt störa stadens sömn, icke provocera förbigående, icke inlåta Rig i handgemäng med hvarandra, icke lämna sin post och löpa hem eller ti l l  en källare innan morgonen grydde. B örde de buller och skrik eller mottogo de begäran om hjälp,  skulle de skynda till och arrestera fridstörarene. Att antasta vakten med ord eller gärning var strängt förbjudet. Det oaktadt utagerades mycket ofta blodiga scener utanför corps de gardet. Än var det druckna och trätlystne officerare, studenter och borgare, som antastade vakten och gjorde hemgång i kortgardet ;  än åter var det någon bland vakten, som af ·kitslighet eller för att skaffa sig och sina kamrater en liten omväxling i nattens enformighet på ett retsamt och hård.händt sätt inledde ordväxling e l ler handgemäng med någon förbigående. Det drogs då ofta blankt, värjor och bardisaner korsades, barberarene erhöllo prak• tik och stadens saköreskassa en välkommen förstärkning. Sådana  fall voro betecknande nog för tidens anda, men v i  kunna icke nu dröja vid dem, utan uppskjuta dem till afdelningen om sedernas historia. Måhända hörde tlet till nattvaktens skyldigheter att nå" '  gongång göra en rond ute i staden, ehuru jag i cke erinrar mig något bestämdt bevis därför. Om den vakt, som på dagen innehade corps de gardet, förmäles så godt som intet. År 1 G50 föreskref Brahe, att dagligen G karl ar skulle stå på vakt på torget 3) .  Deras ål iggande b stod väl främst i upprätthållandet af onlning bland den på torget köpslagancle menigheten . Huruvida denna vakt var en tående och af staden aflönad eller uppsattes turvis af rotarna, har icke kunnat utredas. Sedan gammalt ålåg det vårdskrifvaren att upprätta roterings längder öfver det vaktskyldiga borgerskapet. Jag har icke anträffaL houom senare än år 1 649, men ämbetet kan nog ha funnits til l  under den följande ti,1en. I förefintliga afl. öningsstater finues vård-
1 ) Rt'1dst. prot. 1 2  nov. 1692. 
2) ,, 1G83 s. 607. 
:i )  ,, 23 jan. JG50. 



238 STADSVAKT. ----- ------krifvaren icke upptagen.  Ledningen öfver den rote, som marscherade upp ti l l  vakt, innehades af rotmä�taren. På corps de gardet öfvertogs befälet af stadsvaktmästaren, äfven kallad stadslöjtnanten, som sålunda var stadens polismästare 1 ) .  År 1 690 resolverade magistraten, att kaptenen för det kvarter, som den för tillfället tjänstgörande roten til lhörde, skulle hvarje  afton visitera corps de gardet. Äfven tidigare hade denna inspektion förekommit, ehuru den icke företagits lika regelbundet 2) .  Liksom alla andra åligganden, så fullgjorde::s äfven vaktskyl digheten vårdslöst och försumligt 3) .  Än instälde sig til l  vakt en dast en del af de uppbådade, än lämnades corps de gardet tomt långt före den bestämda aflösningstimman. Det vankades nog böter, men ändå förnyades ständigt klagomålen öfver borgerskapets gensträfvighet. För att göra s lut på det bråk, som uppsikten öfver skyldighetens fullgörande medförde för myndigheterna, l ik som äfven för att lindra den tunga vakthållet innebar för den e nskilde, föreslogo myndigheterna upprepade gånger inrättandet af en  fast, af staden aflönad vakttrupp . Redan år 1 639 inlämnade Brahe ett betänkande angående lämpligheten att underhål l a  40 soldater såsom stadsvakt. Borgerskapet svarade, att det föredrog B,tt själft ombesörja vakten 4) .  Ytterligare påminnelse, mera dock som ett hot, gjordes år 1647 5). - Sedan omnämnas försök att införa ett ständigt vakthåll under 1680-talet. År 1 685 föreslog magistraten först för de älste och sedan för hela borgerskapet att ::;taflen skulle aflöna  24 karlar, hvilka ägde att öfvervaka ordningens upprätt.hållande dag och natt samt ti l l ika tjänstgöra som bra1111 -vakt. FörnlageL blef mod bifall emottaget och en uttaxerj ng af 1 ½ daler k .  m .  för hvarje borgare blef på samma gång besluLal1 . Äfven lanclshöfclingen gaf s itt samtycke därtill, ,, efter här i staden är universitet, jämväl ock eldsvådor ofta tima".  Men när man 
1 ) Som stadslöjtnanter I .  staclsvaktmiislare anträffas : Johan Kelkka Hi32-

33, Davicl Set:-:ske 1631, Henrik Frågor 1G3Q-40, Anders Ingev::t1 clsson H if> 1 ,  
MaUs Jöransson Pelllo lGGO, Anclers El iasson 16G2-G--l-, Henrik Mårten. ·son lG(55, 
lD rik H enriksson Bock löGG-83, Jöran Pettro 168 . ,  Anders Mårtensson \!V in ter 
1G83-85, Hans Kråkfel t 1685-86, Erik J öransson Kal k i ln.  168G, Henrik Olofs
son 1687, Michel Kuh l  1688--90, Henrik Kleen 169 1-92, Ticrman Sah lfc l < l t  
1 G�)2-96, Johan Mattsson 1697-1725. 

2) Rådst. prot. 23 dec. 1690. 
3) År 1630 stadgade magistrnten, at t försu m l ig-het.er i vaktgöring-en sk n l l 0  

Malas inför ki.imntirsrätt.en . .Protok. 1 1  nov. 
4) RåLlst. prot. 1 2  okt. 1639. 
0) ,, 30 okt. 1647.  



FÖRSLAG OM EN AFLÖNAD POLIS KÅR. 239 skred t i ll beslutets värkställande, stötte man på flera hinder. Såväl magistraten som landshöfdingen erinrade sedermera flera gånger om sakens vikt, men borgerskapet gjorde svårigheter. De finska borgarene visade stor beredvillighet blott staden taxerades efter mantalet ; somliga föreslogo att tolf gårdar skulle förena sig till en rote och uppehålla en vaktkarl ; andra ansågo företaget omöjligt att realisera under närvarande tidsomständigheter. Landshöfdingen föreslog slutligen att vakthållet skulle öfverlåtas åt ett antal nyborgare mot rätt til l liten handel och frihet för borgerlig tunga .  Meningarna delade sig mellan dessa förslag och resultatet blef, att intet fast vakthåll kom till stånd förr än år 1 729 1 ) .  

* * * Skyldigheten till ,,vård och vaku" innebar jämväl en militär isk  värneplikt, förpliktelse att skydda hus och härd, när de hotades af :fientlig makt. H var borgare borde kunna sköta värja  och musköt för att vid en fiendes anryckande understöda de reguliera trupperna. Väl kom det icke under detta sekel till värklig strid pro aris et focis, men tiden var dock full  af faror och stridsfärc1 igheten måste ständigt underhållas och uppöfvas .  Rätteligeu borcl0 detta ämne falla inom ramen för följ ande af delning, men då borgargardet endast var en utvidgning af vakten på corps de gardet, så kunna vi icke skilja de två frågorna åt. Som borgargarde var borgerskapet deladt på kompanier, ett för hvarje kvarter. Enligt en magistratens resolution af år 165!) skulle vid kompaniernas uppmarscherande den ordning j akttagas, att först tågade Klosterkvarterets, sedan ICyrkokvarterets, så Auingaiskvarterets och sist Mätäjärvikvarterets kompani 2) .  H vart kompani ha le sin fana  3) och · itt öfver- och underbefäl , vanl igen kapten, löjtnant, fänrik, sergeant och 2 korporaler. Äfven förekomma titlarna major, kaptenlöjtnant och förare . Officerarne utnämndes af 1nagistraten bland de förnäml igare borgaresläkterna . Så upptager t .  ex . 1 685 års officerarorulla följande personer. Kyrkokvarterets kompani : kapten Henrik Fleege, löjtnant Hans Witt footh, fänrik Johan Spiker ; Mätäjärvikompaniet : kapten Johan 
1 ) Rådst. prot. 5 sept., 12 okt. ,  14 nov. 1685, 31 maj 1686, 11 maj 1687, G 

four. ,  3 mars, 10 o. 1 2  sept. 1G 8, 2 tlec. 1689, 1 1  fcbr. 1691 . 
2) Råd.st. prot. 7 maj 1659. 
3) Då Anningaiskompaniet c.lcla.c.les, bestämdes, att i fauan skulle fure

komma 3 förgylcla l ronor och Carolus Rex Svecioo (i monogram). 



240 STADSVAKT. Leutken, l öjtnant Lorentz Timme, fänrik Henrik Tolpo ; Klosterkompaniet : kapten Johan Rancken, löjtnant Markus Kaske, fänrik Robert '\Vargentin ; Aningais södra kompani : kapten Henrik \V ittfooth, löjtnant . I{ri.stian l$eben eller Johan Merthen, fänrik Gabriel 1\1iltopmus ; Aningais norra kompani : kapten Nils Stensso t1 Kock, löjtnant Jonas Rosslijn , fänrik Mårten Arp. Några af dessa officerare hörde till staden s myndigaste borgare och alla voro de af, hvad man skulle säga, god familj .  För borgerskapets färdighet i vapnens bruk sökte man sörja  genom militäriskA, öfningar, som väl icke höllos synnerligen regelbundet och som tydligen inskränkte sig till exercisens elementer, då officerarne ju själfva icke ägde någon militärisk utbildning. Någon gång anstäldes en expert i exerciskonsten, såsom år 1 675 ,  då en fänrik Gottman antogs att leda öfniugarna under några veckor 1 ) .  För att kontrollera, hurudant resultat öfningarna lämnat och huruvida det värnepliktiga manskapet ägde den utrustning, som var föreskrifven, brukade landshöfdingen anställa. mönstring. Borgerskapet skulle då infinna sig i full b eväpning : ,,musqvet, värja, bandleer och gehängu 2) .  Mönstringarna voro väl afsedda att vara årliga, men om så äfven var fallet i värkligheten , m:\ lämnas oafgjGrdt. Såsom jag redan nämde,  kom det aldrig under detta sekel till strid utanför staden, men väl spårade man särski lda gånger hotande faror. Redan när ryktet visste att förtälja om fientliga härars marsch mot landets gräns blef den vanliga vakten förstärkt. Under äldre tider hade vårdhuset uppe på Vårdbärget tjänat som utkiksplats och ty lligen voro väl äfven under denna tid vakter där posterade. I november 1 658, medan ryska kriget ännu ptigick, bofal<le högstu. mi litärbefälhafvaren Gustaf Horn att hvarje aftou 40 man skulle uppmarschera i full  beväpning. Ville borger kap t icke foga ig härefter, kulle 2 kompanier soldater inkvarteras i staden 3). Under krigsåren på 1 G70-talet, då fientl iga kryssare svär-made på sjön och t. o. m. hemsökte Abo skärgård och då man dessutom väntaJ.e ett fredsbrott från ryska sidan, så att sjöfarteu för en tid måste inställas, påbjöds en allmän b orgarebeväpning. År 1675 tillsaJ.e grefve Axel Julius De la Gardie, kommenderande för trupperna i Finland, att hvarje natt från 7 om aftonen ti l l  4 
1 ) Råclst. prot. 25  aug. 1G75 .  
2 )  ,, 20  sept. 1675. 
o) ,, 22 nov. 1658. 
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på morg. skulle tvänno korpora lskap stå på vakt och att hvar 
borgare skulle förse s ig me(l lod ,  lunta och krut till åtminstone 
40 skott. Ett samtidigt framstäldt förslag, att staden skulle be 
kosta tvänne postbåtar, som skulle ställas på utkik vid Korpoström 
och Jungfruskär, afslogs af borgerskapet såsom medförande för 
stora utgifter 1) .  År 1677 resolverades, att 100 man skulle hålla 
vakt hela dygnet om och hvar man vara försedd med ½ <[/; krut. 
För att ytterligare öka säkerheten, beslöt magistraten att ingå ti ll 
landshöfdingen med anhållan om att vårdkasar blefve vidmakt
hållna vid segellederna och rekognosceringsbåtar utsända till skär
gården. Äfven hofrättens och consistorii academici ledamöter, 
hvilka eljeRt voro frikallade från deltagande i vakten, uppmanades 
att afstå från sitt privilegium under denna tid af största fara 2) .  

Liksom alla tiders militär, har äfven borgargardet begag
nats för dekorativa ändamål. Vid hvarjehanda ,,upptåg'\ såsom 
nya institutioners invigning; högstälda personers mottagande rn. m. ,  
skulle borgargardet vara uppstäldt för att  gifva åt stunden den 
stämningsfullhet, som endast kan vinnas genom klingande sporrar, 
skramlande sablar och för dagen glimrande gevär. Så nämnes år 
1 675, hurusom kompanierna ålades att i full rustning uppvakta 
grefve Axel Julius De la Gardie vid hans ankomst till staden 3) .  
Vid högtidligheten den 1 5  juli 1640, då  akademien invegs, hade 
man posterat mellan bron och akademien ,,de gemene stadsens in
vånare i deras gevär på ömse sidor å gatan med brinnande luntor, 
och voro de in alles 4 kompanier" 4) . 

Till cle fall, som vakten hade att hålla öga på under sin 
tjänstgöring på corps de gardet, hörde också eldsvådor. Observe
rade de själfva eldens löskomst eller blefvo de därom underrättad , 
skulle de göra allarm och vid brandstället upprätthålla tillbörlig 
ordning. Denna ida af vaktens uppgift leder emellertid oss öfver 
till frågan om stadens brandkårsväsende, som tarfvar ett sär kildt 
kapitel. 

1 ) Rå<lst . prot. 12 o .  2 aug. 1675. 
2) 

,, 1 5  o. 27 aug. 1677. 
3 J " 1675 8. 282. 
*) .I!'onte l l ,  Consistorii acadomici protokoller 1: 7. 



VIII. 

B r a n d v ä r k. 

den foregåenc1e framställningen om de brandolyckor, som 
så ofta och tungt hemsökte Abo, har det reclan anmärkts, 
huru det ligger när:t för handen att misstro tillräckligheten 

�-
af de försiktighetsmått, som vidtogos af borgmästare och 

råd såsom väktare öfver eld och brand. 1\1:an är så ofta frästad 
att på de styrande skjuta skulden för missförhållanden , hvilkas 
orsaker i cke sällan äro att söka på andra håll. Det kan ju icke 
nekas, att stadens myndigheter i viss mån buro skulden för det 
onda som hände. Vid genomgåendet af råclstuguprotokollen kan 
man icke värja sig för tanken, att hvad som gjordes icke gjordes 
med tillbörlig kraft och konsekvens, att flera, och de viktigaste 
mått och steg bära half hetens prägel. Men det är orätt att på 
magistraten ensam hvälfva skulden. Tvärt om måste man göra 
magistraten den rättvisan att erkänna, att den med oförtröttlig 
ifver och med berömvärdt al lvar vinL.lade sig om denna gren af 
iu ämLet förvaltning, om det ock å andra · idan medgifve ·, och 

fakta tala därför, att ännu större förtänksamb.et och framför alt 
en strungare tillämpning af påbjudna bestämmelser varit af nöden. 
Man finner nämligen magistraten föra ett oafbrutet krig mot de 
bundsförvandter, som elden, sedan den engång utbrutit, hade vid 
sin framfart. Rådsprotokollen vimla af beslut, förmaningar, till
sägelser, hotelser och straff, alla afseende ett planmässigare genom
förande af -preventiva åtgärder. Att de icke hjälpte, därtill låg 
orsaken fritmst hos tidsförhållandena och hos borgerskapet själft. 

Det har flera gånger framhållits, att boningshusen i vissa 
s tadt:id.elar voro hopträngda på en trång yt;1, att hos mången eld
städerna saknade murade ledningar för röken och taken voro 
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betäkta med lätt antändligt material . Därtill kom den fara, som 
följde med sättet för belysningen. Efter m örkrets inbrott funnos 
inga lyktor, som belyste vandrarens väg, utan den som. trefvade 
sig fram på gatorna, förbi de med l uckor tillstängda fönstren, 
hjälpte sig fram med facklor eller pärtblos8. Och inom hus sak
nade mången medel att bestå sig lyxen af ljus, hvarför de dagliga 
sysslorna, då såsom långt senare, utfördes vid pärtans sken. En 
gnista, som genom ovarsamhet föll på husets bohag eller af storm
vj nden fördes på takets näfver, var ofta nog att anställa stor för
ödelse, om faran icke genast npptäktes, och från det antända huset 
var det icke långt till grannens gård. Och när borgerskapet upp
märksamgjordes på byggnadssättets vådor, när det förmanades och 
ålades att bygga sina hus efter bättre metoder, när det vid hot a.f 
straff tilhiades att undanrödja eldfarliga kyffen och att förse sina 
pörten och badstugor med eldfasta ugnar, då h öll det med den 
seghet och envishet, som utmärker vårt folk, fast vid sina gamla 
sedvänjor, nekade att underkasta sig en t illfällig ekonomisk upp
o ffring, som kunnat bereda skydd mot framtida förl11ster. Och 
när olyckan kom, då mottogs den med fatalistisk resignation som 
ett straff från ofvan, icke som en lärdom för framtiden och ett 
bevis  för riktigheten 3,f de regler myndigheterna inskärpt och åter 
ins k ärpt 1 ) .  

1 ) Det finnes en  l iten, numera ganska säl l synt bok, e t t  af  1 600-talets l i te
riira n.l ster, som är synnerl igen egnnd att sprida ljus såväl öfvor cle missför
l 1å l l andon, hvi l lrn utgjortl e  en stäncbg käl la  ti l l  o lyckor  af fören�i.mdt slag, som 
ock iifver elen resignation och ödmjukhet, hvarrned man mottog - el l er l tvar
moll åtminstone fol kets Hi rare vi l l e  n.tt man sku l le  mottaga - eldens hemsö
lcel ser såsom ett Gmls st raff för värl den symler och en påminnelse om lefvor
nets förbättriug och l 1järtats hiilgelse. Denna bok har til l  författare on i Åbo 
slu<lcrande vi.istmanl iinding Gabriel Vl a l lenins och bär tite ln : , ,  En kort vntler
rättolse om \:V 1h1-Elc1ars rtittn. vr. prnug - - - - vthaff Guds Heliga ord, 
l löglärdc mii.ns Skrifter - - vthdrngcn". Don skrefs straxt efter branden lGS l 
clo branclslr nclaclo ti l l  tröst. och är frim början t i l l  slut hiU len i en än straffande 
iin förmananuo predikoton. Ehuru nu el dsvådorna främst bero på Guds vilja, 
så iir äfven folkets oaktsamma umgåendo orsal en därtil l .  \.Valleuins berättar, 
l turnsom borgarone bruka ,,fara gata upp och utföre, det ena huset in, det an
dra ut med sina ljusbrinnantle bloss och pici rtor ; att ock en part om höst ocl1 
vinter n.l lenast af en elak vana i cke kunna sig u tom stufvndörren viigleda, 
förr i.in de fä en knippa pärtor i näfven och, det skräckeligare är, skall pigan 
gå och sti l l a  boskapen, skal l hon g?I. efter on famn v d, h on kan i ntet röra sig 
af rnmmet, förr än hon fär ol uen t i l l  kamrat ; så går hon i hö- och veclboclan, 
t ager Lö ocl1 vccl i famnen, mon pii.rt?.n , efter hon intet c1å k an hafva den i 
l iai i d on, siitter hon i mun etc." Högst klanderviirclt iir viclaro borgerskapet · npp
förn.nde nmler branclcn, l tvi l ket förf. var i t i l l fä l le  att. med egna ögon bevit.na 
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En ofta, i synnerhet under den varma årstiden återkommande 
varniug, hvarigenom magistraten sökte förebygga vådeldars upp
komst, gälde ett varsamt umgåenc1e med elden inom och utom hus. 
Ärr var varningen hållen i helt allmänn a ordalag, än gälde den 
någon speciel osed, såsom bärande af pärtbloss utom hus 1), utbre
dande af halm på golfvet vid juletid 2), sjudande af beck och tjära 
mellan husen 3) ,  båtars tjärande på vissa platser 4) ,  brännande af 
plantland inne i staden 5) ,  rågtorkning i bad.stugorna 6) ,  köttrökn ing 
i hus utan säkra eldstäder 7) m.  m.  Någon gång gingo föreskrif
terna så långt, att det vid 40 marks vite förbjöds att om aftnarn a 
bränna ljus i gatbodarna 8). Efter 1678 års brand emanerade ett 
förbud att e lda under stormväder 9). 

Mot rökpörten, rior och badstugor utan ordentliga eldstäder 
förde myndigheterna ett ständ igt krig. Likaså mot förfallna och 
f-laktiga skorstenar och ugnar. Taken skulJ e betäckas med torf 
eller bräden, där ägaren icke mäktade köpa tegel. Endast takved 
(s. k. malkotak) och halm voro förbjudna 10). 

Som första hjälp vid vådeld påbjöds vattentunnors uppstäl
lande på gårdarna och på taken . Yidare skulle gårdarna enl igt 
staclslagens föreskrift vara försedda med följande brandredskap : 
en 7 alnar lång stege, 1 2  alnar lång käxe 1 en eldyxa och ett äm-

vid den senas te olyckan . ,,När det dfi. vid eldens uppkomeit begynte t i l l  att 
k H i.mtn och ringa met1 klockorna, kom då en man af hvar gård ti l l  hjälp nt t 
viirJ ,l e l ler släclrn elden ? Skul l e  derefter r::msl'lkas, sJr n l lo vissE.:!rl ig  n många t o 1f  
marker komma kommgenom och sladenom ti l l  tveskiftes. Och sedan, l ut vara 
<l.e kommo, som gatorna stodo ful la  af dem, som undrade pi e lden el ler eljest 
infönno sig, i ntet att hjiil pa sin11 j :imnkristna, utan hvar til l fö l le  dem gi fvas 
:kul l e  t i l l  att bortföra, snappa och, rent ut sagdt ,  stjLi ln. nägot , som det bek lag
l igen vid al ln. brander förspörjes. M?tugen h inner bärga sitt goda undan c l (len ,  
men förmär i ntet vakta uet  för tjnfvarne. Kommo, frågat· jag, <1<'1-;se m0d yxn ,  
iimbarP, Rtcgn. och käx ? o. s. v ."  

1 ) n: <lst. prat. 22 sept. 1G45, U nov. J G JG . 
�) ,, 13 uec. 168G . 
'1) 

,, 27 apri l lG70, 1 0  n,n�. Hn8. 
1 ) ,, 3 o. 7 maj Hn!). 
'' ) ,, 1 2  apri l 1624. 
o) l aug. 1693. 
;) ,, 7 ang. 1G67 . 
�) ,, 20 j an .  1660. 
n) ,, 2 o kt. 1 678. 
10) J ag· begagnar mig härmed af ti l l fal let alt riitfa ett i det föregående 

8. 22 inf l utet misstag, lrvari åt. k i l nn.<1 g ·-re�J mel lan tnkveLl och (lot f i n slrn on l ol 
rnal ko. 
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bare. Vid de vattenfylda tunnorna fästades sådan vikL, att lagen 
hotade med 1 2  � böter den som af okynne slog ut vattnet 1) .  

Öfvervakan det af påbuden om skorstenar, ugnar och pörten 
npp<.lrog rätten vanljgen åt sär kilda ur borgerskapets egen kret8 
utsedde personer. Desse ägde att om våren och äfven på andra 
år tider, såsom på sensommaren, då köttrökningstiden inföll ,  gå 
gård ut och går 1 in ,,att noga efterse odugliga skorstenar och tak, 
och där de stakotte skorstenar befunna, som efter förrige åtvar
ning ej äro reparerade, skola straxt kullslås och grannarna til l 
sägas, det  de noga inseende hafva skole, om i slika skorstenar eld 
brukas, och det de sedan öfverstobrandmästaren kungöra, som så
dant angifva el ler skorsten såväl in- som utom kullslå skall" 2 ) .  
I a l lmäuhet sked le förordnandet om våren 01;h borde väl ,,enl igt 
lag och god sed" ha företagits årligen, ehuru alla domböcker icke 
tala därom. Antalet var något varioran le, i regeln 5 a 8, tidtals 
10 a 1 2  för kvarteret. nder de senare decennierna af seklet in
gick alltid en murmästare för hvart kvarter bland do tillförorcl
natle .  Granskningsrnännen nämnas i domböckerna gemenligen 
brandherrar, stundom skorstensherrar, från slutet af 1 G70-talet 
brandmästare . Namnet sotherrar anträffas någongång ( och utmär
ker väl då dem som specielt hade skorstensgranskningen om han 1). 
År 1 G2ö tillförordnades för hvarje kvarter 2 brandherrar och 3 
sotherrar (utom för Mätäj ärvi 2). Likaså omtalas år 1 633 uud r 
den allmänna benämningen brandmän såväl brandherrar som sot
herrar. År 1 G34 til lsattes för Aningais 8 brandmästare,  blan :l dem 
2 höfvidsmän, för Kyrkokvart ret och Mätäjärvi gemensamt 8 
brandmästare, bland d m 3 höfvidsmän , samt i ör Klö tr t 9 brant l
mä Lare, bland dem 2 höfvid ·män. r 1642 förordnades i samman
hang med utnämningen af brand- ell er skorsten ·herrarna en blarn1  
de förnäm te i hvart kvarter att i eg nskap af  upp. yn i.ngsman so 
ti l l ,  att vid brand yn n ,, ing n 11figon oförrätt  ske må" 3) .  Utom 
<le�s omtalas vicl särskilda ti llfällen, synnerligen efter de stora 
vå,<l ldarna, andra perso11 r, som c1otacherades att grauska och n d
rifva öfverklagade murar. 

1 kylc1igheten att bj tå sin uästa när hans hu · . tod i låga 
var uttryckligt uttalad i stadslagen. Däri före kref · ,  att hvar stad 
skulle vara delad i fyra kvarter och i hvarj kvarter finnas tvänne  

1 ) B .  B .  Kap. XXI I .  
2) R:'.hlst. JirOt. 9 apri l Hi86. 
8) Bidr. t. Ål.lo hist. första ser. I J : 1 1 2, V I :  H iö ;  rådst. prot. 1 7  apri l HiJ:\ 

4 apri l Hi.J-2, k iLmn ii rsriLt tsprot. H i42. 
32 



246 BRANDVÄRK höfvidsmän, hvilka vid timande eldsvåda voro förpliktade att jämte en man från hvarje gård infinna s jg för att värkställa somliga släckningen andra bärgningen. Samma bestämning upprepas i 1 6 H) års stadga om städernas administration. I brandordningen för Stockholm af år 1675 föreskrefs, att staden jämte malmarna skulle vara indelad i brandmästarskap med brandmästare i spetsen. Brandmästaren tillkom att tvänne gånger om året ransaka om eldstälernas, takens och brandredskapens behöriga skick samt att se till att hvar man i hans distrikt fullgjorde sina skyldigheter ; dessutom skulle han leda räddningsarbetet vid eldsvådor. Han utsågs af magistratens politiekollegium och fick icke uppsäga sitt ämbete före loppet af tre år. Brandmästarskapen voro indelade i rotmästarskap, hvilka företräddes af rotmästare såsom brandmästaren underordnade b iträden. Huru brandkårsväsendAt va.r ordnadt i Abo, cläröfver lämna handlingarna j ämförelsevis knappa och dunkla uppgifter. Det torde nu med säkerhet kunna antagas, att man med de år 1 G34 tillsatta höfvidsmännen för brandherrarne har att förstå just de i stadslagen påbjudna l ikabenämda, funktionärerna. Måhända tager m an icke häller m iste, om man i de åren 1 625 och ] 633 nämda brarrdherrarne ha.r att söka stadslagens höfvidsmän och i sotherrarne deras biträden vid granskningen. Om en skil<l brandordning för Åbo talas första gången i en af magistratens byggnadskol legium synbarl. år 1 638 1. 1 639 afgifven berättelse 1) Det meddelas däri , att ,,brandordningen är s å  vidt i värket stäld ,  att staden är delt efter brandordningon i åtta kvarter oc1 0fver 20 borgare en brandmästare s täld, och Je hafva alla deras reclskap uti god beredning efter ordningen".  En senare brandordning förekom.mer nämd år 1 664, då magistraten anmälde, att den delat stadens inne--v.\naro, så adliga som oadlige, i vissa rotar af 24 gårdar med den moderation, att de som hade smärre gårdar och voro af' ringare förmögenhet svarade mot ½ eller 1 /3 gård, hvarefter rotmästarene erhöllo rotsedlarna i händer 2) .  År 169:J får man veta, att landshöf<ling Creutz beordrade tvänne rådmän att uppgöra och till hans godkännande framlägga förs] ag till en ny brandordning 3) .  Detta är ungefär alt som berättas om brandkårens organisation . Huruvida den omnämda rotindelningen sammanföll med rotindelningen för stadsvaktens upprätthållande och de omnämda förmän-
1 ) Sa.m l .  Åho stads besvär. 
�)  l{åLhit. prot. 4 juni 1664. 
3) ,, ( j  j u l i  1692. 
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--- ---neu voro desamma, som under stadslöjtnanten kommenderade I å, corps de gardet, kan i brist p� tillräckliga upplysningar icke bestämdt afgöras, men synRs mig antagandet af en sådan organisation äga stor sannolikhet för s ig. Namnet på dessa förmän uppgafs år 1 638 vara brandmästare, år 1664 rotmästare. Den sistnämda benämningen är den vanliga för att beteckna anföraren för roten. När efter 1 678 års brand magistraten anstälde undersökni ng rörande eldens uppkomst och enhvars förhållande under olyckan, kallades samtliga ,,brand- och rotmästare" att svara för sina handlingar. I undersökningen omnämnas 4 rotmästare för Kyrkokvarteret, 5 för Mätäj ärvi, 3 för Klöstret, 3 för Aningais södra och 3 för dess norra kvarter. Därur framgår, att rotmästarene hade rotans brandredskap förvarade hos sig och att de anförde brandmanskapet. Om brandmästarenes deltagande i eldsläckningen nämner ransakningsprotokollet intet 1) .  Vi ha sålunda att skilja  åt mellan brandherrarne, senare på  seklet gemenl igen kallade brandmästare , hvilkas åliggande var att anställa brandsyner. och rotmästarene - äfven de någon gång kall ade brandmästare - hvilka skulle vårda brandredskapen och i spetsen för sin rota gå mot elden. Den i Stockholm genomförda i nde lningen i brand- och rotmästarskap synes ålnnda icke ansetts nödig i Åbo .  Däremot omnämnes ,,öfverste brandmästaren",  med hvi lken man måhända har att förstå icke allenast chefen för synernännen ,  utan jämväl le laren vid eldsläckningsarbetet 2) .  Till hvarje rote hön1e ett föreskrifvet antal brandredskap .  Den år 1 G64 nämda brandordningen upptager:  1 kar, l sege l ,  4-famnar i fyrkant, 1 läderämbare och 1 ,, käxa" med brandhake .  Dessutom kulle hvarje gård vara f0rsech1 mod en stege om 7 aln , 1 ärn.bare med 7 famnar långt tåg, 1 så med stång, 1 yxa och 1 tunna vatten.  Enl igt stacl l agBn . knllR fngaten ,  magistraten och de 8 höfvid .  männen fyra gånger om året gran ka redskapen 3) .  1 c lom böck rna omtala ofta särskilda deputcra<le, som h ade detta om hand. Efter branden år 1 G78  beslöt rätten att, delad på tvänn afdelningar, en för stora och en för li lla · idan , framdeles efter 

1 ) Rådst. prot. 14 nov. 1678. 
2) Denne öfverste branclmiistaro omnitmnes - såsom redan iir anförtlt -

:\r HiSG. Synbarl igen åsyftar protokol l et fiir den 2 nrnj l l i77 sanrnrn. befattn ing ,  d1 l lot bland de samma dag utni imtle ,, brnndhcrrame" upplagor brandmiistaren 
lfomj k Floege. Namuct brnrn1 miislare auvänc1cs sålnuc1a - ehurn på. något, 
o l i k a  tider - för aLL beteckna synemiinnen 1 rot1niislar  ne o h brandchcfen, 

3) B. R .  XXI I .  
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af brandherrarne företagen husundersökniug vi::sitera brandrech,ka
pen. År 1 684 utsågs en rådman för hvart  kvarter att utföra detta 
uppdrag 1 ) .  Äfven arbetade magistraten, delvis på initiativ af 
landshöfdingen,  på  redskapsdepoternas förstärkning. År 1 680 före
höll den hvarje rote dess skyldighet att hålla en spruta, men år 
1 684 ville magistraten redan åtnöja sig med en spruta för kvarte 
ret 2) .  År 1683 föres log landsh. Lor. Oreutz, att borgerskapet i 
l ikhet med ,,alla städ er i välbestälda republiker" skulle uppköpa 
en kopparspruta. År 1 685 uppgjordes ock med en klockgjutare 
Mårten de Mick ackord om leveransen af en malmspruta, som 
skulle draga 4 t:r vatten och kosta 650 dal. k. m.  Sprutan blef 
färdig två år senare, då det bestämdes att stadens friborgare eller 
riskarlar skulle arbeta vid densamma och klockgjutaren själf ,,ha 
dircktorium öfver att sprutan kan sin värkan hafva och däraf icke 
fön1ärfvas" .  Ar 1692 hemstälde Oreutz om anskaffandet af ytter-
ligare en spruta, men detta förslag synes icke ledt till något re
sultat 3) .  

Till ett ordnadt brandväsen hör icke allenast en brandkår, 
hvars åliggande är att skynda till hjälp, när klockornas ringning 
förkunna, att elden är lös. Därtill hör ock en brandvakt, som vid 
förnta tecken till oråd skall signalera farans utbrott. En så<Ian 
brandvakt var den på  corps de gardet posterande stadsvakten, om 
hvars funktioner redan ti llräckligt ordats. Däremot saknades länge 
desse nattl ige väktare, hvilka patrullerade längs gatorna försedda 
med den af fridstörare fruktade saxen och efter hvarje klockslag 
upprepande refrängen : ,,Guds milda och mäktiga hand bevare vår 
stad för eld och brand" .  Försök att få en sådan brandvakt till 
stånd gjordes af den n itiske landshöfdingen Lorentz Oreutz d. y. 
Omkr. år 1 69 1  öfverenskom han med magistraten om en ny brand
ordning samt om brandvakters underhållande om nätterna. Oreutz 
mening var, att de af prästerskapet, som ägde gårdar skulle skyl
digkännas att deltaga i brandredskaps uppköp, de åter, som bebod<Ic 
andras hus, prestera brandvakt. Prästerskapet protesterade häremot, 
åberopande privilegierna, men konungen godkände i resol. den 3 
sept. 1 691  Oreutz ' uppfattning. År 1 692 gjorde landshöfdingen 
åter påminnelse om saken, resolverande, ,,att alla såväl adel som 
oadel jämte prästerskapet, borgare och andra, som äga gård och 

1 ) H,ådst. prot. 14 nov. 1678, 26 maj 1684. 
2) ,, 2G juni 1680, 20 fel.>1·. 1<584. 
3) 27 mars 1 683, 1 1  apr. 1685, 1 9  fobr .  1G87, 6 j uli H5U2.  



BRAND V AKTER. 249 grund i staden, böra hålla brand.vakt och sålede8 behörigen därtill roteras". ,,Som alt således annoterades" - heter det i rådstuguprotokollet. Ännu under sitt sista lefnadsår påminde Creutz gårdsägarne om att hädanefter underhålla en brand.vakt efter bruket på andra välbestälda orter 1) .  Organiserad blef brandvakten emell ertid först under följande sekel. 
1) Handskr. saml .  i univ. bibl. B I I I  4 ;  rådst. prot. 28 nov. 1 692, 7 jul i  

1698. l Borgå omnämnes en sådan nattvakt tidigast år 1G83. På al lmän råd
stugudag i maj 1G84 til lsados nämligen borgerskapet ,,n u  i afton att begynna 
gå el dvakt, och skola de gå i gård ifrån gård och gatu ifrån gatu, och hvar 
afton skola hos rådman Sieben sig augifva, begynnandes nu där som i höstas 
lyktades ; och slrn la al la cle gå i vakt, som inom stadens staket bo och sin egen 
disk hål l a1 ehuru många uti en gård bo kunna". Prot. 7 maj 1684. 



IX. 

F a t t i g v å r d. 

llt den först_a afd.e(ningen känner lä aren redan de bs.rm-
1 hert1ghetsrnrättn1ngar ·taden ägde för upptagandet af 

�-------=> dem bland sina borgare, som af bruten häl sa, ål<l.erdom 
eller andra om tändigheter gjorts oförmögna att sörja för 

s in  timliga existens. In på 1 620: talet bjöd Helgoand hu. et en fri
stad för ,,fattige, ålderstigna, van.före och bräcklige" icke bl ott 
frln ·taden, utan ock från landsorten . Företrädesrätt till intagande 
hade ,,kronans i krig mot riksern; fiender sargade och förlamade 
gamla tjänare" .  Helgeandshuset var ett gubb- och gummhem, på 
en gång en fattiggård och ett invalidhotell .  Det var en kronans 
jnrättning och torde därför i högst r inga mån varit föremål for 
::;tadsmyncl ighetorna '  kontroll och inskridande. De ·s styrelse liac1 
redau under 1 500:La lot helt och hållet sammansmält motl spetä,l ·ko
lnrnet ·, S:t Jörans hospitals .  I spetsen för anstalten stod en före
�Låntlare, hvi lken tillika under vissa tider var le fatt iges prodi
cl ikan t 1 ) .  E konomien var ba era 1 på räntorna f rå.n några g ds i 
grannso lTnarna . å om grundfon<l och förstä.rktos ytt rligar j mod 
Lomtören från de tomter i Åbo ·tad, ,, som höra de fattiga ti l l "  2) .  

1 ) l!'agerlund omnämner (Finlands l eprosorier I )  följande förest åndare för 
�:t Jörans hospital och Helgeandshuset :  Thomas J akobsson lG00, Erik Tho
masson 160 1-1602, Michel Johansson 1G03-160ö, Eri k igfricl son 160G-1Gm), 
Jakob Eskilsson 1G09- 1610, Lasse Thomasson 16 1 1-16 1 2, Ericus Barthol l i  pre
L l ikant från år 1605, föreståndare och predikant 16 13-1617 , Beneclictus MaUhiae 
predikant och föreståndare 16 18-1622.  En prcclilrnnt Ni ls  nämnes år lG00. 

2) Enl .  Fagerlu11d : A ning·os och Pitkämiiki i Vå.rfrukyrka, Danila i .Masku , 
PapumU,ki i H.usko, Pahaniemi, Voisari och Pantsio samt en äng i H.eso äfveu
som en iing i Piikkis. - De fattiges tomter utgj orde år 1 60 1  6 · och af lrnsta<l 
i tomtören 7 <lal . 10  öre.  



HELGEANDSHUSET. 251 Antalet fattighjon är för intet år kändt. Man vet blott, att året efter inrättningens upphörande påträffas i Sjählö 23 Helgeandspersoner 1) .  I början på 1 620:talet upphörde Helgeandshuset, såsom l äsaren redan känner. Hjonen flyttades bort och byggnadens murar prisgåfvos åt förstörelsen . Efter många ansträngningar och utan �tt regerjngens bistånd kunde erhållas uppförde borgerskapet i Abo ett eget hospital , som en tid stod i Klöstret och flyttades därifrån på 1670:talet till Nystaden , där det sedan i öfver ett sekel befann sig omgifvet af sin kyrka, kyrkogård och pastorsbostad. Huru arbetet fördes till det utstakade målet behöfver icke här ånyo skildras. Det återstår blott att lära känna det kommunala fattighusets styrelse och hjälpmedel samt de allmänna grunderna för fattigvårdens ordnande i staden. Ansvaret för fattigvårdens handhafvande var fördeladt på prästerskapet, konungens befallningshafvande och stadsmagistraten. I den år 157 1  författade kyrkoordningen stadgades i kapitlet om hospital och sjukstugor, att borgmästare och råd i städerna skulle med biskopens och kyrkoprästernas råd tillsätta för hospitalen en syssloman eller skaffare, som var för sin förvaltning ansvarig inför magistraten. Därjämte skulle årligen eller hvart annat år utses förmyndare, hvilka ägde att ti llse, att hjonen hade sin nödtorft i mat, dryck och kläder samt att sysslomannen fullgjorde sina skyldigheter. Fattiga och skröpliga personer skulle intagas af sysslomannen efter förmyndarenes hörande, ,,rätta allmosehjon och fatt ige" ,  främst infödde med ,,godt rykte och omgängelse"  frän deras välmaktsclagar, men ingen som genom egen kraft eller genom sl äktingars hjälp kunde förvärfva sig sitt dagliga bröd. Sjuka, hvilka kunJe räddas genom dräglig omkostnad, skul le genom sysslomannen försörjas med läkarehjälp. De som voro behäftade med smittosam krankhet måste hållas skil<1a från de andra, de blinde, halte, skjutno och . lagne. För hjonens själavård anbefaldes t i llsättandet af en predikant. En gång i veckan var kyrkoherden i staden förpliktad att göra sin rond i hospitalet 2) .  I den allmänna landshöf<lingeinstruktionon af  år 1 635 3) ålade landshöfdingarna att se till, att intet tiggeri tillstacldes hvarken på l andsorterna eller i städerna. Lättingar skulle de insätta på 
1 ) a. a. s .  62. 
2) 'l 1 hen swenska kyrkoordn ingen. Trykt. 1 571. 
3) St.yffc, Lancltrogoringou s .  201-203. 



252 FATTIGVÅRD. tukthus, orkeslösa på hospital och värnlösa barn på barnhus. Landshöfdingarne kunde emellertid icke råda bot för det onda, hvarför regeringen, efter att ha hemstält ärendet till ständerna, fann sig föran låten att år 1642 genom en allmän ,,ordning och stadga om tiggare" tydligen utstaka utvägar för afhjälpandet af tiggeriet, som hotade att ,, innan kort uppfylla landet med onyttigt och skadligt folk, föda af sig lättja, orkeslöshet och allehanda odygder och lända mången menniska till undergång, olycka och straff". Ordningen inskärpte strängt straff för vaganter, landstrykare och tattare. Bevisligen fattiga och kraftlösa, ursinniga och besatte samt med smittosamma sjukdomar behäftade skulle intagas i kronans hospital eller i de hospital och sjukstugor städerna och kommunerna voro skyldiga att uppehålla. En viss afgift erfordrades för inträde i hospitalet och kunde sådan icke presteras af fattighjonet, skulle den erläggas af kommunen. FattigbjonetR 8,rfärättigheter tillföllo hospi talet. Tillstånd till jnträde gafs i d 0111-kyrkornas hospital af biskopen, i andra stadshospital af kyrkoherden och hospitalsföreståndaren. Barn skulle hållas i barnhus eller där sådana saknades underhållas med stadsmedel tills de fylt sitt åttonde år, d-å de skulle insättas i något slags tjänst eller handtvärk 1) .  I kyrkolagen af år 1686 föreskrefs, att uppsikten öfver domkyrko- och stadshospitalen skulle handhafvas af land höfc.l i ngen , biskopen, kyrkoherden och en borgmästare, sålunda att landshöfdingen och biskopen ägde  att ,, styra värket" ,  kyrkoherden och borgmästaren att biträda som rådgifvare och hjälpare. Till tånd till inträde gafs af landshöfdingen och biskopen, sedan a piranten erlagt en inträdesafgift af 20 daler s. m. Saknade någon tillgå.ngar att betala denna summa; kunde me l len anskaffas genom. i nsamling hos godt folk. Hvart tredj år skulle hm,pitalsstyrelsen utse 2 personer till att vaka öfver hospitalets visthus och sj i i,lfva skulle styrelsens ledamöter på vissa ti ler höra sig för om inrättning ns tillstånd. Kyrkoherden var pliktig att tvänne gånger i månaden personlig n besöka anstalten. Där tillgångarna icke ti l lstadde annorlunda, skulle hospitalspredikanten tillika vara syssloman. Gudstjänst skulle hållas hvar sön- och hälgdag, katekesförklaring hvarje torsdag. Hospitalets styrelse och vården om dess fortbestånd skulle  sålnnrla  enligt lag i första hand ankomma på l andshöfdingen och bisko� 
1 ) Stiernman, Commerce etc. förordningar II:  329-334. 
2) Kyrkiolag och ordning af 1686, kap. XX VIII . 



STYRELSE, 253 pen. Utan att vilja förringa de förtjänster desse inlagt om hospitalet, men om hvilka jag erfarit tämligen litet, bör det framhållas, att största tungan i värkligheten icke fallit på dem. Väl omnämnes då och då deras ingripande, hufvudsakligast efter kyrkoordningens utgifvande, och landshöfdingens isynnerhet ti] l fromma för den ekonomiska sidan, men mesta bekymret för fattigvården hade dock magistraten på sin anpart. Vi känna redan de ansträngningar magistraten gjort för att få ett hospital till stånd efter helgeandshusets upp· hörande och för att sedan få det fl.yttadt till den plats vid Drottninggatan det intog från 1670:talet. Äfven när det gälde fyllandet af hospitalets dagliga behof utvecklade magistraten samma nit. Dels vädjade den till borgarenes ömmare känslor, dels använde den stränga ord. Då och då gåfvo rättens medlemmar själfva goda föredömeu i offervillighet, såsom efter 168 1 års brand, då de i besvär till regeringen förmälde, att de tagit brödet ur munnen på sig och de sina för att bispringa de fattige och skänkt hospitalet 36 tunnor spannmål 1) .  Under magistraten subordinerade de i 1 5 7 1  års kyrkoordning omnämde fattiges förmyndare eller föreståndare, hvilka utsågos på råds tugumöte för en tid af ett år och till ett antal af 2 eller 3, någongång t. o. m. 4. I regeln skulle åtminstone en af föreståndarne vara medlem af magistraten ; de öfriga togos bland borgerskapet. Denna regel råkade dock tidtals i glömska, så att fattighjonen en gång inkommo med påminnelse därom. Det var i cke allticl lätt att förmå de borgare, på hvilka magistratens val fallit, att inträda i sina skyldigheter. När magistraten en gång erfor, att en Jöran I-Iurula, som nyss utkorats till föreståndare, ärnade sig till Stockholm, förbjöd den en skeppare att taga honom på sin skuta och gaf Hurula rosetillstånd först med det vilkor att han satte en vikarie för , ig. Emellanåt utfästes höga böter för den som tredskades. En och annan befriades från bördan mot erläggande af en efter hans förmögenhet lämpad afgift. Utom att uppdraget inkräktade på det löpande arbetet för existensen, medförde den nämligen direkta penningeförluster, emedan föreståndarne ofta b lefvo tvungna att af egna tillgångar meddela förskott, som icke alltid återfingos. Därför meddelade magistraten ock befrielse från uppdraget, när det upplystes om, att någon af de utkorade befann sig i en mindre god ekonomisk ställning. År 1681 anmälde magistraten för biskopen, att den numera, i enlighet med kyrkoordningens stadgande, ville fritaga sig från direktionen 
1 ) Kong·l . resol . 8 nov. 1 G8U 4. 
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254 FATTIGVÅRD. öfver hospitalet, men sedan landshöfdingen förklarat, att kyrkoordningen borde tolkas så, att föreståndarne skulle utses med magistratens vilja, så lofvade den att ,, till de fattiges nytta kontribuera det adsistence, som dem är anständigt," .  De fattiges föreståndare utsågos därför fortfarande på sätt som förut. De erhöllo nu en ringa ersättning för sitt omak genom att landshöfdingen Creutz resolverade, att det anslag af 1 50 daler k. m. han gi.fvit hospitalet, skulle fördelas dem emellan 1). - Utom föreståndarene innehade åtm. från år 1686 en bland rådstugurättens medlemmar för ett år i sender inspektionen öfver hospitalet 2). Den dagliga uppsikten öfver de fattige såväl som den andliga vården handhades af ekonomen-predikanten, vid hvars tillsättande, liksom vid andra prästaval i församl ingen, borgerskapet hade rätt att afgifva s in röst. Den ordinarie lönen - accidentierna af lik- och begrafningspengar undantagna -- utgjorde n.r 1689 233 daler k . m .  och 20 tunnor spannmål, en inkomst som predikanterna flera gånger, ehuru förgäfves, sökte få förökad med andel i de till inrättningen inflytande fri villiga gåfvorna. Om innehafvarne af befattningen saknas fullständiga notiser. Ar 1656 omnämnes, att hospitalsprästen Andreas Fabricius dött och att till hans efterträdare utsetts Lars Thom::e, som anträffas på samma post ännu år 1674 3). År 1678 förekommer en Laurentius Suicherus, som dog 1680. År 1682 aflecl predikanten Andreas Suicherus. Följande år konfirmerade regeringen på af magistraten och borgerskapet gjord hemställan en Daniel Birkman i preJikantbefattningen. Den kungl. bekräftelsen återtogs emell rticl genom reskript af den 2 jan. 1684, sedan domkapitl8t anmält, att llct föronlnat till tjänsten en Matthias Wezanc1er samt till ika upplyst,, att Birkman utan tillståncl förlupit en lägenhet på land et, att nrngistraton vid hans tillsättande förbigått domkapitlet samt, att Birkman, kar itlet till ytterligare hån , blifvit introducerad 1 ämbetet af borgaren Johan Rancken 4). ·\,y ezander afleu år l GRf>, 
1) Rådst. prot. 22 maj 1GG7, 30 jan. ,  1 5, 17 o. 20 mars 1 686, 6 fobr., 3 

murs 1 688, 2 o. 7 mars 1689, 21  jan., L1 febr. o. 7 clec. 169 1 , 10 dec. 1G92, U o. 
Hl dec. 1694 m.  fl . sti.ill en. 

2) Rådst. prot. 26 april 1690, 29 apr. 1 691. 
3) Strandborg, Abo stift herdaminne I :  G5, sitgor, att Lars Thorn::v, rne< l  

ti l l namnet Canis, blef afsatt 1657, men återlrnmmer l l i59. - Hnrnvit1a den :tr 
1ö74 n iimcle ,, hospit alsprcJ ikanten h err Lars" är i Llentisk n1eL1 elen :tr Hi5G 
niirnde el ler med hans efterföljare Lanrentius Snicherus, vttgar jag i cke he
stlilmlt afgöra. 

4) Stramlberg, I: 6G. 



SJÄLENS OCH KRO PPENS VÅRD.  255 hvarpå magistraten resolverade , att Birkman skulle återfå tj änsten. Birkman dog dock samma år och platsen tillträddes af Samuel J ustander, som erhållit landshöfdingens och biskopens rekommEindation och utan svårighet erkändes af borgerskapet bl. a. emedan hans fader varit professor och hans farfar borgmästare i Åbo 1) .  Justander, hvilken i det föregående blifvit nämd såsom författare till orationen ,,De qvibusdam antiqvitatibus abogicis, urbisqve situatione" ,  afled år 1 700. Hospitalets ekonomi stod merendels på skrala fötter. Det anfördes ofta klagomål öfver den bri st, som rådde i S:t Jörans hospital och i Helgeandshuset, öfver svårigheten att med de åt inrättningarna doterade medlen bestrida de utgifter hjonens stigande antal kräfde. Huru mycket ogynnsammare måste då icke den ekonomiska sidan ställa sig för den följande inrättningen, som först skulle uppföras och sedan länge underhållas allenast med borgerskapets medel. Den nya inrättningen hade icke att förfoga öfver de hemmansräntor, som varit dess föregångare anslagna ; det var nästan h. o. h. hänvisadt till de smulor, som föllo från borgarenes merendels tämligen magert försedda borcl .  Att någon ordinarie uttaxering för hospitalet skulle ägt rum, är icke troligt, ehuru magistraten någon gång hotade därmed. Det ordinarie bidrag, som staden lämnade, utgjordes knapt af annat än af den 8katt staden uppbär från sina åkrar och hvilken åkerskatt åtm. från 1 670:talet var anslagen åt de fattige. r.rill do ordinarie inkomsterna hörde c1es8utom elen inträdesafgift, ·om hvarje fattighjon var skyldig att erlägga. Ganska ofta åstadkoms denna genom kyrkokollekt eller genom på annat sätt upptagna gåfvor. År 169 1  före--log lanclshöfdingeu, att hvarje kvarter skulle inlösa sina fattiga, men dotta förkastades af borgerskapet såsom ledande till lättja  o h fylleri .  Till kansko största delen utgjordes bidragen af  frivilliga kontributioner och gåfvor. Jämt och ständigt erinraclo, förmanade och förehöll magistraten borgerskapet om dess plikt att på detta sätt sörja för sina fattigas underhåll .  Årligen och par gånger om årot utsågos deputerade att gå omkring i husen för att uppbära de fattiges pengar, d. v. s. hvad ,,kristmildt folk" 
1) Rådst. prot. april-maj 1G 5 .  Hvem denne farfar var vet jag icke. 

'rengström, Ohronologiska anteckningar s. 1 14, säger att Ju tandors facler pro
fessor Ericus Justancler var af oLikta bö rd. - Dt't ln.ndshöfdingcn förcclrog 
Justanclcrs ansökan, förordade han densamma, mon an. åg, att om ntigon ogift 
sökande fans, som vil l e  gifta sig med förctriidarens euka, st't vore clonue ännu 
lämpligare (för nåc.l:\rets skull). Birkmans enka hade tidigare varit gift roec1 
A.m1reas Suicherus. 



256 FATTIGVÅRD. 

efter råd och ämne kunde afstå 1) .  Utom på cletta sätt insamlades 
bidrag i fattigbössorna, som borde stå i kyrkan och i ämbetsvär
ken. Om de förra stadgades i 157 1  års kyrkoordning, att hvar 

. hälgdag, då . mycket . folk var samladt i kyrkan, skulle en person 
,,gå omkring med hatten" på de fattigas vägnar och hvad som 
erhölls skulle insättas i en särskild kista eller stock, till hvilkeu 
några fromma män hade nyckeln 2). En plägsed, som var mycket 
gammal, men hvarom ständigt nya påminnelser gjordes, var elen 
att på fartygen hålla armbössor, där skepparen och sjömännen 
efter lyckligen öfverstånden resa nedlade sin skärf. Tillfälliga 
b idrag till hospitalsfonden utgjorde ännu konfiskationer 3), böter 
för vissa förseelser och de lösepenningar en och annan borgare 
erlade för att slippa besväret att vara de fattiges föreståndare. 

Första gången regeringen finnes ha bidragit till hospitalets 
un derhåll var år 1650, då den afstod åt staden på fyra års tid alt 
i staden fallande· danaarf och konungens andel i vid stadsrättern a 
ådömda sakören i och för upprättandet af ett barn- och tukthus. 
År 1 654 utsträktes denna rättighet på ytterligare tio år. Något 
särskildt barnhus kom icke till stånd, men måhända kommo 
de nämda inkomsterna hospitalet till godo, då barn befinnas 
ha blifvit där upptagna och äfven annars åtnjutit understöd af 
hospitalsmedlen. Ar 165 1  upplät Per Brahe åt hospitalet rän
torna från Pyhältö ½ mantal i S:t Mårtens socken o�h regeringen 
konfirmerade år 1G75 denna donation. I resolution af år 1 672  ut
delade regeringen c. 600 daler k. m. till fattighusets reparation 
och dess kyrkas uppbyggande. Vid 1686 års riksdag erhöll staden 
förtröstning om en spannmålshjälp, och denna utföll värkligen å,r 
lGDl , då 50 tunnor af kronotionden anslogos till hospitalet 4) .  

En ordinarie stat, för hospitalet uppgjordes först år  l G!JG. 

1) År 1689 beviljade landshöfdingen och magistraten, att en s .  k .  ,,st.am
bok" kringbars i staden i och för antecknandet af en klockas an l aifan tlo ti l l  
hospitalskyrkan, men några af borgerskapet sökte förhindra detta, hvarför sa
ken hänsköts t i l l regeringen, som gaf sin nådiga sanktion ti l l  insamlingen. 
Kongl. resol .  18 mars 1689 § 19. 

2) Aren 1687-1698 hade rådman Letzle uppsikten öfver dessa pengars 
förvaltning. 

3) Vanlig var hotelsen, att de svin och getter, hvilka icke inom bestämc1 
tid fördes från staden ut på sommarbete, skulle anses förbrutna under hospitalet. 

4) Kongl. resol .  för staden 8 nov. 1650 § 8, 7 aug. 1654 § 1 1 , 12 dec. 1672 
§ 7, 27 sept. 1675 § 1 1 , 9 nov. 1686 § 4 ;  råc1st. prot. 14 nov., 7 <=tec. 169 1 ; jorc1ob. för 
Åbo o. B :borgs län 1671  nämner att .Pyhäl tö donerades don 24 maj och 13 nov. 
1651; måhända betecknar den första dagteckningen Brahes donation, den senare 
reg:s konfirmation. 



EKONOM L 257 Den 26 juni 1696 utfärdade Carl XI · en af kammarkollegium utarbetad ,, stat och spisordning" för hospitalet i Åbo 1) .  Enligt staten skulle inrättningen upptaga 40 personer, hvilkas kosthåll beräknades till 1 8  daler s. m. i månaden, hvartil l  kom en extra högtidskost för de 1 3  förnämsta hälgdagarna i året, beräknad till 64 daler s. m. Till fotbeklädnader anslogs 20 daler ( 1  par skor för hvart hjon om året) . För ekonomen-predikanten o ch hans hustru (eller en deja som kokerska) faststäldes lönen i penningar och spannmål t i l l  1 63 daler s .  m . Dessutom upptog staten 84½ daler för 2 hospitalsdrängar, klockaren vid hospitalskyrkan, kyrkoväktaren, vin och oblater, ved och reparationer. För bestridandet af dessa utgifter anslog regeringen 50 tunnor af Sjählö hospitals spannmål, räntan från Pyhältö hemman i S:t Mårtens socken samt som extraordinarie bidrag pungpenningar från domkyrkan, armbössepenningar från acci s- och tullhusen, skutepenningar, bötespenningar ,,med mera af ämbeterna och stadskällarne kan kolligeras" .  En stor del af staten var sålunda f ortvarande grundad på mer eller mindre osäkra inkomstposter. När spisningen utmättes och vägdes skulle landshöfclingen, biskopen, kyrkoherden, borgmästarne och 3 rådmän samt föreståndarne vara n ärvarande 2) .  * * * Från det inre lifvet i hospitalet ha handlingarna icke bevarat några interiörer. Om regimen där lämna endast kyrkoordnin-
1 ) Fyra veckors kosthåll för 40 personer utgjoru.c : 

24 L'tb bröd · · · 6: 4: -
16 Lit strömming 4: - -
l1/, t:a mjöl 3: 24: -
1 L'tb pölsa . . 1 :  20: -
1½ L'tb salt . . - 24: -
8 kappar ärter , - 19: 5. 
¼ t:a mjöl  ti l l  dricka - 24: -

Summa 17: 1 9: 5. 
Do 13 högtidsdagRrnas kost beri.i,knades till 

6½ fat öl · · . 26: -
35 L'tb tort kött · . · · 2G: 8: -
8 kappar gryn . • • • 1 :  21 :  8. 
1 t:a 24 kappar ärter • • 4: 1 :  14. 
4 L<tb smör . . • . • • 6: 16 :  -

Summa 64: 1 4: 22. 
2) Univ. bibl . i Helsingfors, handskr. saml . B I II 4. s. 48-53, Riksreg. 

160G 26 juni och saml. kammarkollegii utlåt. till regeringen. 



258 FATTlGVÅRD. garna några upplysningar. Oregerlighet, förolämpningar mot förmännen och utspridande af förtal i staden straffades med indragning af dagraticmen eller uteslutning ur anstalten. Vid måltiderna skulle en bön läsas, då man gick till bords och steg upp därifrån, och skulle  man då tacka både Gud och de vänliga medmänniskor, som anskaffat maten. Hvar dag skulle bönestund hållas, hvarvid hjonen borde uppstämma förböner för Guds församling, för öfverheten och hospitalets gynnare och vänner, för riksens välfärd och en allmän landsfrec1. Hjonen skulle trösta sina kamrater under deras sjukdom och bedröfvelse samt efter deras hädanfärd reda dem en graf. Bröllop fick icke tillställas i hospitalet., utan var ,,där någon inne så stark, att han betröster gifva sig i äktenskap, det må han väl göra, sedan han hafver gifvit sig utaf hospitalen, och föde sig och hustrun själf". 
* * * Utom de fattige, som unclerhöllos i hospitalet, funnos ock så.dana, som mottogo understöd af hospitalsmedlen, men boc1de hemma eller hos andra. Detta bruk förbjöds genom 1 68G års kyrkoordni11g, men fortfor ändock 1) .  Dessutom funnos fattige, hvilka voro roterade ute i staden, d. v. s. bortauktionerade som sytning8-hjon 2) .  Men äfven till andra orters fattige utsträktes barmhärtighetsvärken. År 1675, då en ovanlig stor tillstr . . mning af fattige, i synnerhet af barn, från landsbygden ägde rum, hospitalet var öfverfullt och tiggare drogo omkring i husen och på gatorna, utsändes några karlar att vandra omkring med en k org på ryggen och en med klocka försedd fattigbössa i handen fur att insamla allmosur åt tiggarene 3) .  År 169 1 klagade borgerskapet öfver, att hospitalet uppfyldes af främmande fattige, hvilket tillgick sålunda, att somliga finska borgare först inhyste dem hos sig och sedan sände dem till hospitalet 4). Frånse lt sådana undantag, var proces8en mod nödlidande från andra orter i allmänhet ganska kort. De stöttes omildt tillbaka och hemföllo under lagens bud om ,,va-

1) H.åc1st. prot. 31 maj 1685, 15 mars 168G, 1G97 s. 1022. Då och uå före
kom äfven att åt någon rådsledamots el ler borgares cnka mecldelaucs ctL l itet 
biLlrag till begrafningskostnaderna, att nägon sjukl ing erhöll respenningar för 
att annorstädes söka bot o. s. v. (Rådst.. prot. 4 aug. o. 4 sopt. 1655, 16 maj 
1Gö8, 20 febr. 1686 m. il. st.) 

2) De fattiges ordning i rådst. protokoll  8 nov. 1675. 
3) L. C .  
4) Prot 7 c1ec. 1G91. 



LEGITIMERADT TIGGERI. 259 ganter och landsstrykare". Men det fans äfven ett legitimeradt tiggeri, som bedrefs med tillstånd och rekommendation af höga öf-verheten. I tiggareordningen af 1 642 medgafs domkapitl8n och kontraktsprostarne rättighet att utfärda åt enskilda behöfvande tillståndsbref till tiggeri. Kommo landsflyktige eller exulanter från främmande land, ,, enkannerligen af den tyska nationen" ,  skulle de hänvisas till landshöfdingen, som kunde gifva dem rätt att upp�a,mla allmosor i länet. Sådana exulanter anträffas äfven i Åbo 1) .  Ar 1648 påbjöds en allmän insamling för friköpandet af  tvänne köpmän från Norrköping, hvilka fängslats af turkiska kapare och förts till Berberiet. Två deputerade för hvart kvarter utsågos att uppbära Åbo stads bidrag 2) . Icke sällan infunno sig vederbörligen dokumenterade personer, som anhöllo om brandhjälp för återuppförandet af nedbrända kyrkor och städer 3) . Det kunde väl mången gång kännas tungt att bistå andra näjders fattige, när icke ens de egna voro tillbörligen hulpna, men betänkligheterna måste förskingras, då man erinrade sig, att det gifvits tillfällen - som kanske snart kunde återkomma - då Åbo stad vädjat till en liknande öfvervillighet hos andra landsändar. Den hjälp som gafs i dylika fall  inflöt dels genom kyrkokollekter, dels genom besök i husen . 
1 ) Råd.st. prot. 16 okt ., 9 nov. 1644. 
2) ,, 30 okt. 1 648. 
3) ,, 1 4  mars 1Gö3, 26 ok t .  lGG4, 22 dec. 1 G9�. 



X. 

HälS0° oeh sj ukvård. m':l'J lm en hygien i modern bemärkelse kan det under 1 600-talet � icke vara tal . Undantager man de ständigt återkommande � påbuden att för den heta årstiden aflägsna svinen och getterna från staden samt påbuden om hemlighusens placerande på mindre bemärkta ställen - påbud, som väl diktera<les l ika mycket af estetiska som af s a.nitära skäl - så tor<le knapt några a,llmänt och oafbrutet gälland e  sund hetsregler bli fvit iakttagna. Icke häl ler sökte myndigheterna att genom åläggandet af vissa försiktighetsmått inskränka offren för de vanliga infektionssjukdomarna. Endast när de stora farsoterna drogo fram öfvor land och rike; när dödsprocenten fördubblades, gjordes ifriga anstränguingar att genom tillämpande af isoleringsprinci}:Jen och genom andra enkla säkerhetsmått motvärka sjukdomssmittans utbredning. I uppteckningar från denna tid gå epidemierna stän tligt under namn af pestilentia, men de företetldo ingalunda alltid samma karaktär. Dels och oftast berodcle de på missväxtår och däraf följ ande brist på tjänliga och närande födoämnen, dels på ogynnsamma klimatologiska förhållanden och störingar i naturen, dels på de täta krigen. Seklets början inleddes i hela norden metl en gräslig huugersnöd med ty åtföljande farsoter, nervöst-putrida och pestartade febrar, såsom Ilmoni förmodar i ,,Bidrag ti ll N ordens sjukdomshistoria". Huru stor dödeus skörd var i Åbo under det stora froståret 1601 och de därpå följ ande åren kan i följd af bristen på begrafningslängder icke uppgifvas. År 1610 omnämne icke någon större allmän farsot, men synes en ovanlig sjuklighet rå.dt i Åbo, ty begrg,fningslängden för året upptager 242 döcle, medan under de tvänne decennierna 16 10-1629 dödligheten i medel-



PESTILE .. TIOR. 26 1 tal utgjorde 140. 1620-talet var i allmänhet utmärkt af pestartade åkommor i riket, men icke förr än år 1 630 företer dödss iffran i Åbo större divergens . År 1 629, då den s. k. engelska svetten härjade i landet, hade siffran visat 156, men följande år gick den upp till 39 1 .  Pesten härjade, berättas det, med sådan våldsamhet, att hofrätten för en tid måste flytta sitt residens till Nystad 1 ) .  Bland den följande tidens farsoter må specielt nämnas den stora 
0 pest, som härjade under krigsåret 1657 och svårligen hemsökte Abo. Äfven omtalas pesten i Åbo år 1639 och allmän sjuklighet under det 

0 krigiska 1 670-talet. Ar 1 G41  omnämnes det första fall af venerisk sjukdom 2). Störst var mortaliteten under de sista åren af Carl XI:s regering, då hungersnöd och febrar rasade i Åbo med sådan våldsamhet, att enligt domkyrkoräkenskaperna under april-juli månader 1 697 flammanlagdt 50D personer blefvo begrafna. Ännu år 1 G98 omnämnes ,,pesten" i Åbo, men torde den varit en tyfusfeber 3) . Till botemedel emot pestilentien satte man icke stor lit, ehuru så<lana äfven användes 4) . När ryktet förmälde om sjukdomens förekomst på  någon ort inom eller utom riket, var det första som gjordes att förbjuda alla förbindelser med den besmittade orten. Och när detta oaktadt smittan fått tillfälle att innästla sig i staden, gälde det att, såvidt möjligt var, hålla de sjuke och deras anhörige isolerade från gemenskapen med andra. Då pesten i början på året 1639 förljöds grassera i Stralsund, beslöt magistraten att utsända 8 dragoner ti l l  skären för att bevaka inloppet och förhindra från nämda ort ankommande skutor att landa vid staden. Senare på hösten , då pesten redan gjort sitt intåg, förbjöds, vid hotelse af halshnggning för män samt kåkstrykning och förvisning för kvinnor, alt onödigt umgänge med de sjuke 5) . I Stockholm, där sj ukdomen vunnit insteg rellau föregående år, skulle alla de hus, där pestsjuke funnos, skildt utmärkas genom ett kors på porten ell r u thän�clt l akan 6) .  Med anledning af pestens härjn ingar i Danzig 
1 ) Samma ö.r omnämna domkyrkorfi,kenskaporna. en Matthias Jona-, ,,de 

ucfängdes procl ikant" .  
2) Såframt deLta icke f;kcthlo år 1 639, dh en mctl ,,en elak Rjnkclorn" be

l i iiftad kvinna dö1rnlcs att ,,skådas" på kämnärskammaren och sednn d r i fvas 
från staLlon, om hon befans ucsmittad. Råclst .  prot. 20 mars 1 639. 

3j Vi hänvisa för nifrmare studium a.f sjukdomarna til l l lmonis reda.n ci
terade a.rbctc. 

4) Jmfr t. ex. P. Gothus' Loimoscopia, refererad i Ilmonis sjnh1omshisto
ria II :  2 14-2 1 6. 

0) Råclst. prot. G apr., 2 sept.. , 1 2  okt. 1639. 
6) Stiernman, 0 eon. o. pol . föron lu .  Il: 1 82-183. 
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262 HÄLSO- OCH SJUK.VÅRD. 

1653 förbjöds all handel med denna stad 1) .  Under det stora pest
året 1657 tillsades de, som kommo från Stockholm, Riga och Re
va] , att 3 veckor hålla sig i karantän, innan de inträdde i staden. 
Lindring . medgafs . endast de skeppare, som kommo med saltlast. 
Alla fall af pesten skulle vid hot af lifsstraff noggrant inrappor
teras och folket i besmittade hus hålla sig inne. Slakt fick an
ställas endast på vissa platser utom staden. Kl. 6 om morgonen 
och 6 på aftonen skulle borgarene bränna tjära och enris framför 
portarna. Skild gudstjänst anordnades för de sjuke och för de 
döde inrättades skild kyrkogård. När dragarene, som förordnats 
till likbärare, icke mera hunno utföra alla rekvisitioner, tillätos cle 
friska i de besmittade husen att på en bestän1d ticl bistå hvaran
dra med likens bortförande, men skulle de efter förrättadt värf 
genast återvända  till sina hem . Ännu i början 8if år 1G58, då 
sjukdomAn redan upphört; til lsades ett antal borgare att en tid 
hålla sig inne och med enrisbrännande desinficiera sitt hus och 
sitt bohag 2) .  

En smittosam sjukdom, son1 väl icke skördade på lån gt när 
lika många offer som pesten , men som d ärför icke var mindre 
fruktad, var spetäl skan. Den söm hemföll åt denna sjukdom blef 
på samma gång en frå n samhäl let a.f huggen lem, en parias, hvars 
närhet innebar en fysisk fara för medmänniskorna. På bot var 
icke att tänka. Lik en strafiånge blof elen spetälske isolerad från 
samhället och instängcl med andra lika olyckl ige i särskilclt hu�, 
loprosorium, för att där afbida förlossningen från sina kval. Läsa
ren kitnner redan, hurusom Åbo stad ägde in på 1G20:talct i �jtL 
omedelbara grannskap en anstalt för de spetälske i S :t  Jörans 
hospital. Hospitalet var e mellertid icke en inrättning allenast för 
Abo stad, utan utgjorde på en gång en asyl och en förvisu iDgsort 
för de spetälske i hela västra P inland . Då hosr italct icko hör<l. 
und r stad ·myndigheternas förvaltning, så kunna vi yttra. os · helt, 
k ort om dm,s organisation, och <let mecl så. myck t s törre skit l ,  

7) Rådst. prot. 2 6  sept. 1653. 
2) Domböckerna för 1657 o .  1G58 i statsark ivet. Enl jgt benäget mcthlc

Jn.nde af docenten L. W. Fagcrluncl, som htimtat not.isen ur Åbo du1 ·tnfvnrät t �  
exemplar af domboken för 1657, anmidtlcs för magistraten, att lantltmii.11 1101 1  
vDgratle att köra in  ti l l  ::-;tallen genom Tavastporten, emedan de i peslcn om
komne begrof vos utanför niimda port. :Magis traten uppl yste d,\ nt t ernl::tst en 
del af de clöcle begrofvos vicl. T:wusttnl l ,  <le Hosta i nne i staden i behörigt tljnpn. 
grafvar. Orsaken ti l l  l an c ltmännens riic1clhf1ga för att passera rravast port en faun 
magistraten vanL elen,  att ni istan al l a  hu vid rravastgatan voro pcstbesm ittacl c .  



SPETÄf.,SKA.  263 som uppgifterna om hospitalets värksamhet redan blif vit sammanfattade af Fagerlund i ,,Finlands leprosorier''. Inrättningen stod under uppsikt af en förestånc1are, som under hospitalets sista tider var prästman och sålunda läkare för både kroppen och själen, med hufvudvikt på det senare kallet, ty, såsom sades, spetälskan var obotlig. Leprosoriets ekonomiska bestånd var baserad dels på  de s. k. spetelspenningarna och särski lda andra skattepersedlar, hvilka inflöto från olika delar af landet, dels på räntorna från ett antal donations- och testamentsgods, dels slutl igen på frivilliga gåfvor. Antalet patienter är käudt för år 1568, då det utgjorde 39, samt åren 1 598 - 1604, då det växlade mellan 4 1  och 57. Från år 1 624 sändes de spetälske till leprosoriet i Sjählö. Fagerlund har b land dem, som under åren 1624- 1 700 intogos därstädes ,  meddelat namnen på 34 spetälske, om hvilka det uppgifvits, att. de haft Åbo till hemort. Först genom professor Elias Tillandz '  initiativ begynte man egna de spetälske en behandling, som åsyftade sjukdomens botande. Såsom redan är bekant, samtykte regeringen i reskript af år 1 688 till Tillandz' genom land::;höfdingen Creutz framförda förslag om inrättandet af ett sjukhus i Kuppis, där spetälske en tid undergingo en brunnskur och stodo under observation för att gifva läkaren ti llfälle att i tid rädda dem, som räddas kunde, från dem, hvilkas dom lydde på lifstidsinternering i Sjählö hospital 1) .  Hård som de spetälskes lott var ock dårarnes. Man läser vid särskilda ti l lfällen i rådstuguprotokollen om ,,hufvudsvage" och ,,rasande" människor, som först inspärrades på en tid i stadens fängel::;e och sedan insattes i stadens hospital eller sändes till Sjählö 2) .  
* * 

Lämna v i  farsoterna och clo :-;jukdomar, son1 bohanL1lac1es i hospitalen ,  och ö fvorgå till den egentliga sjukvården , så kan clet i allmänhet d�rom sägas, att det var tämligen klent bestäldt med tidens läkekonst. Själfva den medicinska vetenskapen vid nordens 
1 ) Redan 1685 uppdrogs på magistratens förslag åt 5 borgare att öfver

vaka ommurandet af Kuppis käl la., för att staden skul le ha vatten vid elds
vådor och sjukdom::n·. År 1G91 förLjöds en person att sti.inga vattnets aflopp 
från surbrunnen. 1698 nämnes vakten vicl Kuppis käl la. R.ådst. prot. 

2) H,ådst.. prot. 19 apr. 1669, 1692 f. 42!) o. 687, 31 jan. 169.J:, 14 sept. 1695 , 
1 7  aug. 1 G9G, 1 9  jul i  1699 m .  :1 1 .  st,. 



264 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. högskolor befann sig ännu på en låg grad af utveckling. Tiden var icke den empiriska forskningens. Teologien var ännu vetenskapernas vetenskap och endast den spekulativa forskning, som utgick ur henne och återvände till honne, var aktad och tolererad . De studier, som gingo ut på en undersökning af naturen, t1m;s lagar och företeelser, voro ringa ansedda och ständigt utsatta för att a.fbrytas af teologiens maktspråk : hit, men icke längre ! Så kom det sig, att kännedomen om den mänskliga organismen var inskränkt till ett ringa mått och insikten om sättet för botandet af störingar inom c1enna lämpad därefter. Vid Uppsala universitet höllos de första qvasi-medicinska föreläsningarna af professorn i österländska språk Johannes Rudbeck och professoren i fysik Petrus Rudbeck. Den år J 595 inrättade lärostolen i medicin besattes först år 1 61 3  med en doktor Chesnecopherus, som mest fördjupade sig i frågor från logi kens och psykologiens område. I Åbo besattes medicineprofessionen år 1 64 1  med en från Uppsala kommen medicinestnderande Erik Achrelius, som innehade samma befattning ända till år 1 670, men hvars vetenskapliga värksamhet u tmärkes n,f en såLlan hemlighetsfullhet, att Tigerstedt och Fagerlund icke lyckats utreda något annat om hans medicinska ståndpunkt än att han ansåg ,, succus :fimi equi (saften a,f häst< lynga) vara ganska hälsosam mot stygn". År 1645 intygade Achrelius själf, att ,,medicine studio si äro m äkta få vordne", och större blef deras antal väl icke senare under Achrelii tid. Bättre tiu.er för medicinen uppgingo först under Achrelii efLerträ lare Elias Tillandz, som år 1 686 anstälde den första dissektionen på männiRlrnlik i vårt lan<l , inrättade i sitt hus en ,,anatomisk teater" ,  tillredde i eget laboratorium medikamenter och allra f örst fäste uppmä:rksambeten vid Kuppis källa såsom hälsobrunn. Urnler sådana förhållanden, då elen medicinska undervisningen delvis saknades, clelvis var ytterst elementär, var det icko atL unc1ra öfver om läkekonsLens idkare voro få och fåkunnige. Endast på några orter i landet funnos läkare och deras yrke inskränkte sig egentligen till kirurgien. Såsom Finlands förste vetenskapl igt bik tade läkare betraktas O lo e, som vunnit medicinedoktors grad vid universitetet i Basel, varit lifmedicus först hos hertig Johan af Östergötland, sodan hos konung Gustaf II Adolf, blef sedormera borgmästare i Stockholm  och vicepresident i Åbo hofrätt ( 1 633- 1 640) och dog i Åbo 1G55 1). Att han vid sidan af sitt do-
1 ) W.  G.  Ln.gus, Åbo bofriUt. historia s. 86-8�). 



DEN l\IEDICCNSKA FORSKNf GEN. 265 -- - ·-----------·----marekall äfven vid ti llfälle bistod de kranke, får väl anses för sannolj kt. Åren 1 G30 - 1 634 uppehöll sig i Åbo en läkare, doktor Georgius Tebigh, biträdd af en gesäll 1 ) .  Men utom dessa anträffas som läkekonstens idkare allenast personer med anspråkslösare kunskapsmått, flertalet af utländsk extraktion . Den titel, som gemenligen gafs dem , var ,, balberer" ,  barberare eller bardskärare. Doras egentl iga konst var den kirurgiska ; vid sidan däraf egnade de sig ä.fven åt terapien äfvensom åt barberareyrket i modern mening. En lägre klass af läkare bildade de s .  k. badarena . Enligt en kungl . resolution, som år 1 675 gafs åt barberare och badare i Stockholm, hade badarene rätt att ,, hålla badstugor, slå åder, klippa hår, raka skägg uti deras hus samt koppa och läka sådana såir, som härröra och sitt ursprung hafva af en osund kroppsdisposition och superfi.ciem däraf angripas, men icke de skador, som af huggande, stickande, bränn- eller bräckande förorsakas, hvilkas kur och läkande barberareämbetet egent,ligen tillkommer". För att skiljas åt från barberarne skulle badarene ,,uthänga bredvid den vanliga badaretaflan ett bäcken med en uppsatt badekvast ofvan uppå" 2) .  Barberarne eller bardskärarne eller, såsom de äfven med en något förnämare benämning kallades, fältskärerne voro sålunda de egentliga kirurgerne, badarene åter en lägre klass af perukmakare-koppare . Att råmärkena dem emellan icke alltid kun le iakttagas, därom vittnar mången mot badare riktad beskyllning för bönhaseri. Utom barberarne påträffas dessutom kirurger med titel oculister, medicineoperatörer och ,,brochseydare" eller brocksnidare. �fagistraten , som skulle beställa om allt, ansågs ock förpliktad att anskaffa till staden nödigt antal läkare, liksom dess samtycke äfven fordrades för enhvar, som ville utöfva yrket. Mången vanlrande barberare slog jg ne l nda t för en kort tid, l ik  en re sande köpman, , om dröjer på en ort endast så länge kommersen är lönande ; anclra, som kornmo af egen drift, funno praktiken nog tillfredsställande, stannade kvar och vunno medborgarrätt. Därjämte betjänade vid krigsfolket anstälde fältskärer borgerskapet 
1) Bidr. t. Åbo hist. första ser. VI : 111 ,  116, 1 19, 121: 158 ; Historial linen 

arkisto VIII: 320. 
2) Stiernman, Occonom. o. po l .  förordn. I V: 88. Att barberarne anvii.nde 

1 1 {1,g·ot slags sky l t  iifvou i .Å.bo framgår ur ett mål år 1 700 i anledning- af att 
rådman Letzle låtit - st'tsom han föregaf för obetald hushyras slml l - ned
taga och föra på rådhuset regementsfäl tskären Petter Wasz' ,,,professions skiöU". 
Domb. 1 700 f. 4, 10. 



266 H ÄLSO- OGH SJUKVÅRD. med läkarevård oeh äfven en och annan medicinestuderande syne8 haft praktik.  Men den hjälp, som sålunda erhölls, ansågs antingen för otillräcklig och otillfredsställande eller alt-för temporär, ty emellanåt befinnes magistraten underha,ndla om anställandet af en ordinarie stadsbarberare. Så antog magistraten år 1637 till barberare mäster J ochim ,Vetzer, som därvid tillförsäkrades samma friheter, d. v .  s. befrielse från kommunala bördor, som hans företrädare 1 ) .  År 1 64 1  uppmanades borgerskapet att anslå något salarium åt e n  med presidenten ankommen medicus, som erbjöd sig att blifva stac1smedicus 2). År 1656 var det frågR- om att inkalla till stadsbarberare Erik Snack från Sto0kholm 3). Under Elias Tillandz' tid påträffas som stadsmedicus f. d.  språkläraren :Michael Stochado och efter honom såsom stads barberare Hans Roggenbuch 4) .  År 1 69 1  engagerade magistraten efter rekommendation af collegiurn medicum i Stockholm en Fredrik Pnlssdorff, som dock icke torde kommit till staden 5) .  Då hitti lls endast strödda notiser i ämnet före:finnas 6) ,  torde clat icke sakna s itt intresse för läsaren att; här nedan erhålla en förteckning på de utöfvare af läkareyrket, som jag under mina 
0 forskningar funnit bosatta i Abo på längre eller kortare ticl. 

Läkare i Åbo 1600-1700. 

Petter Barberare, nämd 1 587-1 614 ;  t 1 6 14 .  
JJertil Barclskiirare, nämd 1588-1 6 19 .  
Jonas Barberare 1 .  Bardslcärare, nämnes redan 1 504. ; t 1 G l 4 . 
vVilla11 i Barbera1·e, nämd 16 1 4-l G  1 5. 
I-lans Barberare, t 1 G l 6 .  Ovisst om det är denne eller don fö ljande ,  som 01nnämnes 1 6 1 4-1G15  samt redan 1 589 . 
flans Barberare , t 1 6 1 9. 
�Iårten Barberare, nämd redan 1 6 1 7 ;  t 1 63 1 .  Synbarlig n idenLi8k mecl bardskäraren li1årten Nyeman, som nämnes 1 6 1 8. 
AntoniHs Barberare, nämd 1 6 1 8 .  
Jöran Barberare, nämd 1 6 1 8- 1 634. 

1 ) Rådst. prot. 12 juni 1637 . 
2) ,, 23 okt. 1641 . 
a) ,, 1 3  aug. 1656. 
4) ,, och Fagerlund och TigersteLlt, Medicinens studium s. 3 l .  
5) ,, 16 sept. 1691 .  
6) I Historiallinen arkisto VlI I :  320 (J . R.  Aspelins meddelanu.e) sam 

Fagerlund o. 'rigerstedt, Me�icinens studium s. 31 .  
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Gerdt Barberare, nämd 1 6 1 8-1 9 ;  -r 1 6 1 9 . 
Thomas Badare, n ämd 1 625-1630 ; t 1630. 
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Geor,q Barberare, n ämd 1 630. (Månne = Jöran Barberare ?). 
Georgius Tebigh, doktor, nämnes 1 630-1634 ; hade en gesäll  Johannes. 
Nils Barberare. Inkallades 1 633 från Tyskland och gifte sjg mecl 

Mårten Barberares enka. Nämnes ännu 1 G34. 
!Ians Rafwensbergh, barberare, nämd 1 633- 1G3G ; t 1 63G ; enkan 

l{arin Persdotter nämc1 1 644. 
Tyskbadaren nämd 1 636. 
Thomas Badare, nämd 1638. 
Jörgen Badare, nämd 1639 . 
.Jochim itVetzell 1 .  TiVetzeliu,s. Antogs t i l l  stadsbarberare 1 G37 ; näm-

nes ännu 1643. 
Mårten Sumboldts, barberares, enka Karin Persdotter nämd 1 G4 1 .  
A-felchior Badare, nämd 1 643. 
Jöran Tönnicken, barberare, nämcl 1 642. �1:åhända identisk med 

den Jöran Barberare, som nämnes 1651 . 
Mårten Henriksson, barberare, nämnes 1642-72 ; hustrun 1 G75-1G7G ; 

enkan 167 7 .  
Melchior Badare, nämd 1 643. 
Jakob Du,ncler, badare, nämd 1645-46. 
Nils Larsson, fältskär. Företedde 1 647 drottningens ti l lstånd att 

slå sig ned i Åbo. Nämnes ännu 1 65 1 . 
J >åwel Deinert, badare. Erhöll år 1 649 rättens ti l l stånd att jämte 

en samtidigt till staden ankommen barberare förbinda patien
ter och dessutom sysselsätta s jg med ,,hl'trskärande och bal
berande" .  Nämnes ännu 1683 ; enkan 1G87 . 

Påwel Bredenbergh, barberare, nämd 1G5 1 .  
Erik Snack. Kallades 1 G5G t i l l  stadsbarberare från Stockholm,  men 

ovisst är, om han kom .  
Petter Andersson Stache 1 .  Stcike, barberare. Nämnes 1 G57- 1G88 . 

Antogs till gästgifvare 1 682 ; t 1688. 
Georgiu,s Albertu,s Gernhardus. Erhöll 1657 magistratens ti l l  tånd 

att nedsätta sig i staden . 
Hans Roggenbuch (Råggenbåclc). Nämnes hof'mästare J G59 (okändt 

hos hvem) och barberare l GG l- 1 69 1 .  
Petter Fåg, fältskär, nämd 1 663. 
lsanc Delamothe, språkrnästare . Utöfvade medicinsk prakti k 1 666 ; 

vi stades ännu J 669 i staden. 
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Albert Sichst l . Sixt, fältskär. Upptages i mantalslängderna 1 667-70 ; hustrun 1 676-77 ,  dottern 1 68 1 ; nämnes 1682 salig. 
Tobias K1irnpst 1. Kumpse, medicus. Erhöll år 1 6G7 rätt att bosätta sig i Åbo samt idka praktik och försälja m�dikamenter. Upptages som läkare i staden ännu 1673. Ar 1 68 1  nämnes en källarsven Tobias Kåmpse, som möjl igen är samma person. 
Georg Simon Köller, oculist. Erhöll år 1 6G8 magistratens tillstånd att visa sig på torget och där försälja sina medikamenter. 
Ambernus Boderus. Utöfvade år 1 669 som medicinestuderande praktik. Kallas medicus 1673 o. 1674. Förekommer ännu 1 675. 
Christianus Weidisch, oculist och bruksnidare, nämd 167 1 .  
]fichael Stochado, f. d. språklärare. Var enl. Fagerlund och Tigerstedt stadsmedicus i Åbo under professor Elias Tillandz' tid ( 1670-1693) .  
Jlarzs Jiirgen Ståhl, fältskär. Praktiserade i Åbo 1673-1684. Erhöll sistnämda år, då han ärnade sig öfver till Stockholm, af magistraten ett mycket fördelaktigt intyg öfver sin värksamhet. Var död 1 686. Efter mannens död synes enkan Kristina Buhrman fortsatt rörelsen, ty år 1 G80 heter det, att hennes gesäll David Outgers blef förbjuden att hålla barborarestufva. Outgers anträffas 1 692 i tjänst hos fältskären Tanto. 
Johan Eriksson Ampfert, medicus, brnksniclare. Nämnes 1 G73 sRmt ( enl. Fager lund o. �I1igerstedt) 1 693. Fältskären Roberts enka nämd 1 684. 
Johan Delff'enllali l. TransporteraJes år 1 G88 såsom regomentsfoltskär från Steffkens regemente til l Åbo läns kavalleri. .l?örekom mer i början på 1 700:talet såsom stac.lsfältskär eller k irurg i Åbo. Nämnos ännu år 1 7 1 2. 
Johan 1'an to. Erhöll 1G8S kunglig fullmakt att vara regemonL -fältskär vid 8teffkens regemente. Nämnes 1 G89-1G92. 
Peter Stache l. Stake. Nämnes än fältskär, än fält skärsgesäll 1 689 -1 G97 . Son ti ll Peter Andersson Stake. Erhöll på elen s istnämdes anhållan år 1 685 af magistraten ett testimonium, enär han ärna.de lära sig ,,chirurgim scientz och förfarenhet" Förbjöds år 1 689 att hålla barberarestufva, men tyckes icke låtit detta förbud sig bekomma. 
Fredrik Pu,lssdorff: Kal lades 1G91  till stadsbarberare ofter Roggenbuch och uppmanades att resa till Stockholm för att undergå förhör inför colleg. meclicum.  Nämnes icke  vidare . 



LÄKARE OCH APOTEKARE. 269 ---------- ----Petter Wasz, regementsfaltskär, nämd 1 693-1700. Anders Sitndh , fältskärsgesäll , nämd 1 669-1 670. Johan Winter, ,, ,, 1688. David 0utgers, ,, ,, 1688-1692. Nicolaus Plöön, ,, ,, 1691-1 693. Johan Deinert, badaregesäll, ,, 1 692-1 697. Niclas Tormöllen (Tormöln), fältskärsgesäll , nämd 1 G93. Marcus Wasz, fältskärsgesäll , n ämcl 1694. Lars Thorwöst, ,, ,, 1 697.  Paul Möller, , ,  , ,  1 697-1 G98. Alexander Oruse, ,, ,, 1 700. * * 
Det nämcles om Elias Ti l l andz, att han sjä lf  tillredde medikament för sin praktik, och icke endast han,  utan väl de flesta 0111 icke alla idkare af hans yrke voro på en gång l äkare och apotekare. Detta stämde visserligen icke rätt öfverens med tidens stränga grundsatser om arbetsfördelning, men var en nödvändig följ d. af det farmaceutiska yrkets försummande. År 1599 nämnes en apotekare i Åbo 1 ) ,  men sedan talas om en sådan först år 1637. Uncler denna långa tid hade barberarne ingen annan utväg än att af förråder, som togos från krydclkrämarene, tillreda de ,,drycker" och ,, blandningar" ,  som behöfdes. År l 637 b lef tillståndet bättre, då en Christianus Timmerman L Zimmerman antogs af magistraten t i ll sta.dsapotekare mot åtnjutande af fri hushyra och frihet från borgerl iga utlagor 2) .  Efter Zimmermans död ( 1666) anhöl l hans måg mäster Johan Kernischi n  (1. Karnesk, Kernisk), f. d .  hnsapotekare hos generalguvernören Herman Fleming, att få öfvortaga sin svärfaders rörelse, hvi lket äfven beviljades af rätten me<l samma förmåner, son1 företrädaren åtnjutit 3) .  Apoteket var säkerligen icke väl försedt, ty år 1 67 1  rådgjorde universitetets rektor, biskopen och hofrättspresiclenten om inrättandet af ett apotek för 
1 ) Bidr. t. Åbo hist. första ser. I :  155. 
2) Rädst. prot. 14  aug. 1637. År 1 659 donerade magistraten åt Zimroer

man för hans fattigdoms sku l l  100 dal . k .  m .  och 5 t : r  spannmål .  Några år  ef
ter sin bosättning i staden, år 1640, hacle Zimmerman missödet att l> l if va  Le
skyld af Hans '\iVo l l es enlrn E fombet Jnkobsclotter for att ha genom ,,förgiftiga 
rccepter och rnecli.kamenter" vål lat Wol les clöd. Z. uppgaf de ingredienser han 
begagnat och saken l edde i cke ti l l  viclaro åt.giird. (Rådst. prat.. okt .  1 640.) 

3) Rådst. prot. rn ju l i  lö67 .  I rii konsl·apernn npptages s t.adens hyreshj i :i l p  
åt. K.  t i l l  13-1 5 dal . :-; .  m.  

35 



270 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.  stadsläkarens behof. Kernischin upptages ännu i mantalslängden år 1 679, men återkommer i dem först år 1 687,  då han lefde utfattig med hustru och dotter 1 ). Den 29 maj 1 689 ingick landshöfding Oreutz till  konungen med anmälan om att ingen apotekare fans i staden, hvarför han rekommendE\rade Johan Albrekt Relau, hvilken var försedd mec1 rekommendation af Urban Hjärne, till erhållande af nådigt tillstånd att i dka apoteksrörelse i staden 2) .  Det kungliga privilegiet gafs den 2 juni s. å. , hvarvid åt Relau - och efter honom harn;; barn - ti lldelades monopol å apoteksrörelsen i staden, så att det icke var någon tillåtet att draga landet omkring med medikamenter och sålunda göra intrång på hans näring. Utom egentliga rnedicinalier skulle Relau hålla till salu i apoteket ,, aromata, krydderi och confecturer, ehvad namn de kunna hafva1 jämväl allehanda insyltade saker; stöt.ta. krydder 1 componerade drycker, aqvam vitao och mera sådant, som egentligen till ett apotek hörer och ingen af borgerskapet där i staden hafva makt jämte honom sådant att föra och försälja mer än allenast peppar, ingefär, saffran , neglickor, kanel, muskottblomma, ris, sveskon, mandel, russin, korinter, socker och anis, med hvilket speceri de andra kryddkrämarne jämte honom må vara tillåtligt att handla, men intet med teriac, oleis destillatis, mercurium eller arcenico eller annat sådant. " Rhenskt vjn skulle han importera en åm och franskt vin 1 0  oxhufvuden för att användas till medikamenter samt till klaret och lutterdrank ; hvad som icke gick åt härtill hade han rätt att utskänka. För att underlätta apotekets uppsättande och underhåll medgafs Relau tullfrihet för de materialier han införskref för sina meuikamenter äfvensom 100 dal. s. m. nedsättning i tullen för specerier och annat, som behöfdes för rörelsen ; dessutom skulle han vara fri för all borgerl ig skatt och tunga, inkvartering och kontribution, mantalspengarna dock undantagna 3) .  Två år senare upplät magistraten åt Relau på fyra års tid och mot en årl ig hyra af 1 00 dal . k. m. det vid bron belägna stadshuset 4) .  Tydligen lod<los 
1) Mantals läng<lerna i verifikationsböckerna ; J. R. Aspelins medclelancle i 

I l istor. A,-kisto VIII: 318. 
2) Sam! . landsh. berätt. från Abo o. B:borgs län. 
3) Riksrogistr ; Finska läkfl.resäl lsk. hand! .  XXIII :  328-332. Ål' 1696 för

l >jötlos tvi.inne rovalsko köpmän att Helan ti l l  prcjndicc sii.lja sär:ki lda slags glas 
och ,,olietcter". 

-1)  Rådst .  prot. 22 sopt. 169 L Däl'förinnan nppgifvos ban varit bosatt vill 
ya kyrkog. och år 1G9D vid Gamla kyrkog. 
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apoteksrörelsen numera med större drifi; än under Kernischins tid, 
men anledningar till  missnöje  saknades icke häller. År 1094 kla
gade medicineprofessor Braun i konsistorium öfver Relaus försum
l ighet att förse sig med goda och tillräckliga medikamenter och 
vid en af samme professor i borgmästares och råds närvaro före
tagen apoteksvisitation konstaterades betänkliga bristfälligheter i 
officinen. Med anledning af dessa anmärkningar uppgjordes år 
J G9G efter kommunikation med landsböfc1ingen och Brann en lista 
öfver de punkter, h vi lka borde ingå i den kautionsskrift, som Relau 
var skyldig att afgifva, om han ville åtnjuta privilegiet, men som 
han hittills försummat att inlämna 1) .  Admonitionerna synas haft 
god värkan, ty eft.er denna tid har jag mig icke beka11t något 
klander mot apoteksrörelsen ,  som Relau förestod intill år 1 7 1 8, då 
han flyktade från landet. 

Fältskärernes, barberarnes och apotekarnes antagande berodde 
på magistraten. Att de sökandes kompetens således icke under
kastades synnerlig kontroll, behöfver icke påpekas. Under cl.en 
läkarebrist, som rådde, var man glad att få någon, son1 kunde 
prestera ett rekommenclationsbref från en högtstäld person eller 
bevis öfver tjänstgöring hos någon inhemsk eller utländsk fack
man.  Väl funnos allmänna förordningar, som stipulerade vissa 
vilkor för nämcla yrkens utöfvande och belade med straff kvack-

1) Sacklen, Sveriges apotekarehist. s. 274 ; Fagerluncl o. Tigerstedt, Medi
cinens studium s. 32 ; rådst. prot. 9 juli 1G96. Enligt kautionsskriften skulle 
Relau vara förplikto.d ,,sitt apotek med alla sina medicinahska materier, så 
cornpositis som simplicibus, i god beredskap, dugeligt esse och conservation 
hål la, så att livar och en utan uppehål l ,  hvad tid c.let ock vore antingen dag 
el ler natt, för billigt och skäligt pris alltid må där bekomma och hafva sig ti l l
hamla de medicinaler, som nödtorften fordrar, och i ngalunda några elaka, för
legatle och förfalslrncle Raker, efter Rom han ej hel ler af vårdslöshet det ena för 
c.lel andra utur sitt apotek skal l  sig nnderstå att försälja och föry ttra " icl den 
pli kt, som apotekaroordningen, antingen den, som redan författall är el ler hä
danefter kan författad blifva, omständligare innehåller, där af han ser något 
medelst tiden ni'tgon skac.la taga, då bör han uot, som bät tre är, utan uppehåll  
ifrl'tn de orter och de materialister, som han också vet bästa meuikameutcrna 
l tafva, i stäl let  förskaffa. Skul le  ock honom något felas af det, som af medico 
kan uppsatt och föreskrifvit bl ifva, måste han med medico konferera och sig 
förfråga, hvacl i stäl l et tagas skall ,  åliggande jämväl honom antingon själf vara 
viLl hane.len el ler hå.I la en god och kapabel gesäl l ,  som vid hvarjehancla t i l lfäl-
1011  uppvaktar i apoteket, på det icke någon patient i mangel af clct, som kan 
Lctarfvlts, må blifva uppeh.'\. l leu,  efter som ock han såsom en nödig person icke 
må rosa utu r staden utan att där om ti l lsäga medicinoo doctori , hvilken i s lika 
miU  af tle nödl idande  mest plägar ti l l t alas." 



272 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. salveri och bönhaseri ,  men tvifvelaktigt är, huruvida de alltid så noga kunde iakttagas. Så inskärpte regeringen år 1669 stadgandet i äldre påbud, att ingen barberare fick slå sig neder i städerna eller vid regementena, ,, som icke genom ett trovärdigt mästerbref kan bevisa sig hafva tillförene undergått vederbörlig examen och uti sin konst gjort mästerstycke" .  I förnyadt privilegium af år 1 G83 för apotekaresocieteten i Stockholm tillsades guvernörer och landshöfdingar att vaka öfver, ,, att alla kvacksalvare och lan<lsstrykare skole härifrån staden och riket afhållas och ingen under hvarjehanda pnBtext til låtas att smörja på gemene man sine forfalskade och bedrägelige compositioner, mången till stor skada och hälsans förlust" .  En strängare uppsikt öfver sjukvården och farmacien infördes tidigast i rikets hufvudstR.d genom det år 1 G63 privilegierade collegium medicorum i Stockholm. Systemet ntst.räkt.es tvänne clee;ennier senare öfver hela riket, då genom kongl. brefvet af den 17 sept. 1684 och privilegierna af den 30 okt . 1688 kollegiet blef ett collegium medicum, en medicinalstyrelse öfver hela riket. Privilegierna af år 1 688, hvilka utgöra en fundamentalbasis för medicinalväsendets organisation i Sverige och Finland , befullmäktigade collegium medicum att draga försorg om att städerna i riket blefvo ,,med capable i11födde svenske promotiR mcdicis försedde" .  När magistraten i de större städerna ville antaga en medicus, skulle den vända sig till collegium och icke till främmande orter. Ingen kunde blifva medicus, som icke bestått examen publicum pra.cticum inför collegiet. Barberare elle1· kirurger fingo icke i de städer, där en medicus eller examinerad läkare fans, befatta sig med invärtes krankheter, utan endast med manual operationer, dock så att i svårare fal l  medicus skulle vara tillstädes ; icke heller fingo de gifva in andra mec1ikamenter än ,, wuncldryckor i medici frånvaro, tillbereda gurgelvatten och halssaft och hvad eljest utvärtes kan appliceras, som cataplasmata, fotns, vesicatoria etc. " Apotekarene voro, liksom mec.1ici , skyldige att undergå förhör i sin konst inför collegium meclicum och aflägga ed efter föreskrifvet formulär. De skulle taga s ig till biträde dugliga gesäller och lärgossar, som hade någon förfarenhet i laLin. Deras of:ficin skulle vara försedd med färska och kraftiga varor, som närmare specificerades i en bifogad apotekaretaxa. G ifter fingo säljas endast på skriftlig rekvisitiou af trovärdig person och vissa medikament, ,, såsom abortiva, emmenagoga och opiata" ,  endast efter recept af medicus. Årligen skulle apoteket  visiteras af 



MEDICINALSTYRELSE. KVACKSALVARE. 273 staJens medicus ordinarius. Jorc legummorna skulle examineras af läkaren, inan de tillätos beclrifva sitt yrke 1) .  Liksom man förföljde bönhasar på handtvärkeriernas område, så sökte man göra slut på det intrång, s om kvacksalvare eller, såsom de med växlande namn kallades, empirici, agyrtre, circumforanei i ariolatores gjorde på läkarens yrke samt kryddkrämare och materialister på apotekarenes handel. De talrika påbuden visa emellertid, att befallningarna voro svåra att genomföra. Den stora massan trodde fortfarande på elen undergörande kraften hos kvacksalvarens medikament och de signerier, hvilka ofta åtföljde deras beredande och intagande. I sitt arbete om nordens sjukdomar anm ärker Ilmoni, hurusom folkmedicinen under 1600:talet väl begynt utveckla sig till ,,den stilla form af den populära läkarekonsten, hvilken är känd under namn af husmedicin, bör noga skiljas från det kringstrykande kvacksalveriet och hvilken då merendels synes varit genomgripen af en djup religiös stämning" ,  men att ändock mycken kvacksalvareråhet och vidskepelse häftade vid den 2) .  Till historien om de vidskepliga bruk och signerier, som användes vid sjnkes botande, lämna urkunderna rörande Åbo stad så godt som intet bidrag. De konster, som förekommo i landets hufvudstad, voro naturligtvis desamma, som brukades på landsbygden och hvilka delvis blifvit upptecknade af Rafael Hertzberg i Bidrag til l  Finlands kulturhistoria på 1 600:talet. 
1) Stiernman, Oeconomio o. polit. förordningar III :  793, IV :  572-575, 1045-

10l55, 0. E. A. Hjelt, Svenska och .finska rnodicinalvorkets historia 1663-1812, 
s .  9 följ . I rapport af den 24 aug. 1U89 förmäler l audsh. Lorentz Croutz för 
kouuugon , alt han uppkallat ti l l  knusliet }Jå sloLtet IJarLcrarne  i Åbo och moll
LlolaL dem, att de, som iclrn pröfvals a.f l.mrborareiimbotot i l::ltockhol m, skull e  
begifva sig til l ::3lockholm för aLt examineras af  col legium medicum. 

2) I .  l lmoui ,  Bitlrng til l  onlous Rj ukclomshistoria, II :  213-214. 



Trykta  käl l o r :  

Arnell, I., 8wcrikos stads-lagh. Sthlm 1 730. 
Bidrag till Åbo stads historia, utg. på  föranstaltande af bestyrelson för 

Åbo stads historiska museum. Första serien I-VII. H:fors 1884-
1891 . Carpelan, T., Åbo i genealogiskt hänseende på 1 600- och början af 1 700-
talen . (Länsi-Suomi III.) H:fors 18\J0. Fagerlund, L. W., Finlands loprosorier I. H:fors 1886. 

- -- och Tigerstedt, R., Medicinens studium vid Åbo universitet. (Skrif
ter utg. af Svenska literatursällskapet i Finland XVI.) H:fors 1 8U0. 

Finska läkaresällskapets handlingar, band XXIII (utlåtande af J. I. Björk
sten) . H:fors 1881 .  Flintberg, J. A., Städernas med handel, sjöfart och bruksrörelse gemen
skap ägande inkomster, Sthln: 1 795. Fonten, A. G., Consistorii academici aboensis äldre protokoller. H:fors 
1883-1887.  Hertzberg, R., Bidrag till Finlands kulturhistoria på 1600:talet. H: fors .L88\J . 

Historiallinen arkisto. Toim. Suomen Historiallinen soura VIII. H:for::; 
1884. Hjelt, 0. E. A., Svenska och finska mcdicinalverkets historia 1663-1812 .  
H:fors 188 1 -1892. Ilmoni, I., Bidrag till nordens sjukdomshistoria. H:fors 1846--1853. Juslenius, D. , Aboa vetus et nova. Åbo 1 700. Lagerström, M., � tockholms stads ordinantier, på.bud och publicationor. 
Sthlm 1 73 1- 1 734. Lagus, W. G., Åbo hofrätts historia. H:fors 1834. Lagus, W., Åbo akademis studentmatrikel. (Skri fter utg. af Svem;ka. lito
ratursällskapet i Finland XI.) H:fors 1889-189 1 .  Melander, K. R., Knvaus Suomen oloista vuosina 1 6 1 7 - 1634. I .  H:fors 
1887 .  Odhner, C .  T., Birlrag till svenska städernas och borgareståndets historia 
1 G33. Upsala 1860. 
Bidrag till svenska stadsförfattningens historia (i Årsskrift ut,g. af 
Kongl . V etenskapssocieteten i Upsala. Anilra årgången). Upsala 1 86 1 .  
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Odhner, C. T. , Sveriges inre historia under drot.tning Christinas förmyndare. 
Sthlm 1865. 

Sacklen, J.  F. ,  Sveriges apotekarehistoria. Nyköping 1833. 
Schmedeman, J. , Kongl . stadgar, förordningar, bref och resolutioner ifrån 

åhr 1 528 intill 1 701 angående justitire- och executionsährender. 
Sthlm 1 706. 

Stiernman, A. A. v., Alla riksdagars och mötens besluth I-III. Sthlm 
1 728- 1 733. Bihang. Sthlm 1 743. 

- - Samling utaf kongl. bref, stadgar, förordningar etc. angående Swe
riges rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen. I-V. 
Sthlm 1 747- 1 766. 

Strandberg, C.  H. ,  Åbo stifts herdaminne. H:fors 1832- 1834. 
Styffe, C. G., Samling af instructioner för högre och lägre tjenstemän vid 

landtregeringen i Sverige och Finnland. Sthlm 1852.  
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I. 

Kämnärsrä tten 

• / re dagar i veckan skulle tre ,,fogater", en konungsman å konungens vägnar och två rådmän å stadens, fälla dom � ,,å torgheno ute�'. Ville den med domen missnöjde vädja till rådstugan, skulle han erlägga 2 öre till jämn fördel-ning mellan fogaterna. Vann han i den högre rätten, skulle han återfå sina vadpenningar, hvarjämte fogaterna hade förvärkat till målsäganden ½ mark 1). Detta är alt hvad staclslagen förmäler om stadens underrätt, senare nämd kämnärsrätten. Odhner har framhållit, att denna domstol, rörande hvars älsta historia endast gissningar kunna framställas, sannolikt befunnits öfverflödig och att den påträffas allenast i Stockholm och några andra städer och det först under en så sen tid som på slutet af 1400:talet. När den först omnämnes i Stockholm, är det mera i egenskap af en förlikningsnämcl och först i stadens privilegier af år 1529 framträder den som en gentlig domstol. Medlemmarna i denna domstol kallas dåmera icke ,,fogater", utan kämnärer. Denna benämning åter hade tidigare en annan betydelse. Enligt konungabalken, kap. XVIII, skulle stadens kämnär jämte stadsskrifvaren uppbära och årligen åtta dagar före Sanot Walburgi dag inför fogaten och borgmästarene aflägga redovisning för alla stadens ingälder. Senare tillkom kämnären att åtala alla de förbrytelser: för hvilka böter tillkommo "taden. År 1624 heter det i Stockholms tänkebok, att ,,kämnärernes ämbete har varit att låta citera stridiga parter till rätta, såsom ock för rätten anklaga dem, sorr1 med några förgripelser 
1) R. B. kup. 5. Schhiter anser, att ordet foga ter rätteligen bör vara do

mare. (Magnus Erikssons stadslag s. 253.) 



280 KÄMN ÄRSRÄTTEN. och våldsgärningar beträdas''. Kämnärerne voro således åtminstone i Stockholm kronokassörer, allmänna åklagare och domare. Vid slutet af Gustaf Il Adolfs regering - förmenar Odhner vi-. dare -. bestod. kämnärsrätten vanligen af två ledamöter, antingen två af rådet eller en af rådet och en af menigheten. · År 1622 faststäldes i Stockholm, att rådmännen skulle hvar sin månad sitta på kämnärsstugan, kämnärerne till hjälp 1 ). I 1619 års stadga om städernas administration talas om tvänne kämnärer och förklaras deras åligganden bestå i ,,att upptaga alla ringa och smärre sa,ker till förhör och dem antingen i vänlighet bilägga eller nti ljusa och kla.ra saker framlägga lagen, ordinantierne och privilegierne och därefter döma". Sakören skulle de utkräfva och afleverera till stadens kassa och ståthållaren. På ett särskildt rum i rådstugan skulle de sammankomma åtminstone tre dagar i veckan för att slita förekommande ärenden. Protokollet skulle föras af stadens vårdskrifvare 2). Några år efter denna stadgas författande eller 1623 börja de Åbo stads domböcker, som ännu finnas i behåll, och i dem talas från första början om en kämnär, som jämte stadsfogden regelbundet närvar vid magistratens sammanträden. H vilken roll han här spelade, finn8s under dl3 första tiderna endast antydningsvis uppgifvet, men då man känner till hans värksambet under följande decennier, kan man sluta till, att han från seklets början - och kanhända redan tidigare - hade att, bistå rätten med exekutioner i civila mål, med stämningars framförande till parter, med allmänna åtal och införskaffande af för rättvisans skipa de nödiga upplysningar. Dessutom. tog han befattning med en del af skatteuppbörden. Hvilken uppgift som förelåg honom på kärnnärskammaren, kan icke bestämdt uppvisas, men möjligt är att han här afgjorcle eller förlikte smärre tvistigheter, kanhända ock fungerade som ett slags notarius publicus. Åtminstone från början af 1G20-talet och ända in på 1640-talet synes bruket varit att råumännen alternerade att fungera som kämnär ett år i sänder. Äfven synes det hört till ordningen, att kämnärsvalet eller utnämningen företogs om våren, på valborgsmässomötet, i sammanhang med utnämnandet af rättens tjänstgörande afdelning. Visserligen förordnades Johan Davendzberg i november månad 1624 att ,,emottaga kärnnärskallet på tillkommande år efter för:ne datum" och förordnandet förnyades i oktober 1625, hvarf örutorn andra liknande 
1) Odhner, Bidrag t. svenska stadsförfattningens historia s. 179-181. 
2) Stiernman, Commerce förordn. I: 735. 



KÄMNÄRER. 281 fall måhända förekommit. Men i de uppgifter rörande de årliga valborgsmässovalen af borgmästare och råd, som förekomma för åren 1632-1638, upptages äfven val af kämnär. Så blef Peter Jesenhausen kämnär i maj 1G32 och i maj 1633 uppsade han sitt kämnärskall, ,,emedan han där utinnan sitt år ärligen och redeligen utstått hafver", och Hans Plagman öfvertog befattningen; i maj 1634 ,,blef kastat lott, hvilken som nu kämnär blifva skulle"; lotten föll på rådman Herman Stamer, som stälde för sig Johan Hansson; tio år senare blef genom votering bland tre rådmän, som ännu icke haft befattningen, rådmannen Sigfrid Eriksson· utsedd till kämnär; följande år, då dennes tid utgick, :fingo rådmännen Robert Rancken och Lars Borgare, hvilka ännu icke varit kämnärer, draga lott, och föll lotten på Rancken, som med rättens samtycke legde Johan Olofsson i sitt ställe; 1646 förordnades Lars Borgare utan vidare 1). Det var emellertid ingalunda nödvändigt, att en rådman skulle inneha kämnärsbefattningen. Tvärt om förekom det nog ofta att den gafs åt en person utom rådet. I allmänhet avancerade kämnären efter tjänsteåretR utgång eller kort därpå till rådman. Måhända får man äfven anse den omständigheten, att kämnären omnämnes såsom rådman först sedan han tjänat ut sitt år, tyda på den procedur under de årliga valborgsmässovalens tid, d. v. s. inpå slutet af 1630:talet1 att bland de i rådet nyupptagne medlemmarne någon stundom förordnades att genomgå en förberedande skola såsom kämnär. Ännu ett årtionde efter det alterneringsprincipen i rådet upphört finner man val af kämnär förrättas årligen på rådstugan och kanske har en årlig bekräftelse af fullmakten förekommit ännu litet senare, men från år 1650 går ämbetet icke mera lika ofta från hancl till hanJ, utan inneha kämnärerne sedermera sina platser flera år. Under seklets senare hälft kan man anse kämnären antag n af magistraten med landshöf <l.ingons ·amtycke ordinariter eller ad interim likaso1n stadsfogden och stads:fiskalen. Till belysande af de växlingar, som i detta hänseende ägde rum, må följande förteckning öfver kämnärerne meddelas. 
Kämnärer 1600-1700. 

Bertil Mårtensson 1599-lG00. 
Larn Palikka 1621-1622. 
Henrik Jöransson 1623. 
IIenrik Tawast 1623-1624. 

1) Bidr. t. Åbo hist. första ser. U: 69, 146, I V: 119, VI: 51, 56, 181, 195, otrykta protok. 13 maj 1639, 10 maj 1644, 14 juni 1645, 25 maj 1646. 
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Johan Davendzberg 1624-1626. 
Hans Gu,ttrie 1627-1628. 
Johan IIansson 1629. 
Sten Kristersson 1630. 
JyJårten Sigfridsson 1631. 
Petter Jesenhaus 1632-1633. 
Hans Plagman 1633-1634. 
Johan Hansson 1634-1635. 
Nils Olofsson 1635-1636. 
I-Ians Hansson 1636-1637. 
Gottfrid Rosskamp 1637-1638. 
Mårten Filipsson Ohrapää 1638-1639. 
Simon Thomasson 1639 --1640. 
Anders Michelsson 1640. 
Johannes Knutsson Ifisko 1640-1641. 
Anders Michelsson Lfrtclu 1641-1642. 
Erik Johansson 1642-1643. 
Sigf'rid Salko 1643-1644. 
Sig.frid Eriksson 1644-1645. 
Johan Olofsson 164!:>-1646 och 1647-1649 1). 
Lars Borgare 1646--164 7. 
Erik Arvidsson Lietzen 1650-1653. 
Jakob Eriksson 1653-1656. 
Anders Andersson 1656-1657. 
Bertil Jöransson 1657-1659. 
Johan Jesenhausen 1659-1662. 
Jyiatts Grelsson 1662-1663. 
Tyris E'riksson 1663--1666. 
Bertil .J akobsson Letzle 1666-1683. 
}\f,ichel Larsson Gebhardt 1681-1685 (bitr. 1681-l 6R3). 

Andreas Malmelin 1685-1687. 
Hans I-lärling 1687-1694. 
Johan Graan 1694-1708. 

* * 

Kämnärsrättens protokoll, försåvidt de ännu finnas bevarade, 
börja år 1639. I afseende å rättens sammansättning äro deras ut
sagor för många år otillfredsställande, så man stannar i tveksam
het rörande antalet af rättens ledamöter under en stor del af sek-

1) Under senare delen af 1649 och 1650 förekom ingen kämnär, utan g"'r -
målen handhades af stads:6.skalen. Jmfr s. 216. 
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let. Det är en  viss osäkerhet, som vidlåder rättens organisation ; 
de författningar rådstugurätten utfärdar bära mera en provisorisk 
prägel än karaktären af ett för framtiden gäll ande lagbud .  Käm
närsrätten är en utgrening af rådstugurätten, där endast notarien 
är ordinarie, men ledamöterna ständigt växla. Först vid seklets 
slut vinner värket en större fasthet genom att äfven presidiet öf
verlåtes för en längre tid åt samma person. 

Från hvilken tid kämnärsrätten såsom en kollegial domstol 
daterar sig och huru den i början var sammansatt och organise
rad äro frågor, på hvilka källorna icke gifva oss svar. Rådstugu
protokolleu för åren 1 624 och 1626 omnämna några sammanträden 
hållna på kämnärskammaren af en borgmästare, stadsfogden, käm
nären och stadsskrifvaren, några sammanträden besökta dessutom 
af en rådman samt ett besökt, utom af de redan nämde, af slotts
lofven. En del af de i protokollen upptagna ärendena äro visser
ligen af den art, att de kunnat afgöras af underrätten , med andra 
har detta omöjligen kunnat vara fallet. Då därtill  kommer, att 
<l.essa sammanträden ingå i rådstuguprotokollen och några af dem 
t. o. m. i det till hofrätten i och för revision inlämnade exempla
ret, så kunna de svårligen betraktas såsom kämnärsrättssamman
träden, ehuru de af förekommen anledning hållits på kämnärs
kammaren 1) .  Att något slags kämnärsdomstol ,  ,,kämnärskamma
ren", emellertid fans under de nämda åren framgår emellertid af 
tvänne uppgifter i 1626 års rådstuguprotokoll 2) . De tvänne fall , 
som omtalas, beröra det ena ett fordringsmål och det andra ett 
m llan tvänne köpman ingånget kontrakt, som den ena parten 
annullerar sedan detsamma åsamkat honom en penningeförlust. 
Hvern som ur ptagit parternas käro- och svaromål, om det varit 
kämnären eller en tillförordnacl medlem af magistraten, förtiges 
h lt och hållet. 

D n första uppgift ma.n äger om kämnärsrättens organisation 
är från år 1 633. Den 25 maj d. å. blef förre stadsskrifvaren Matts 
Zachariasson ,,förordnad till att förestå och bekläda kämmenär rätt 
samt med Hans Bärnsson, hvilka nu till bem: te kall och ämbete 
å l agboken gjorde deras liflig ed".  På samma gång faststäl
des hans ordinarie lön till 160 daler. I september 1634 förnyades 
ackordet 3) .  I juni s .  å. öfverenskom rådstugurätten att af de tjän t-

1) Iläraf följer, att ett misstag blifvit begånget, då jag i Bidragens andra häfta, första serien, satt som rubrik för 1624 års protokol l  ,, Utclrag ur Åbo rådst nfvu- och kåmnärsrättsprotokoll  etc." 
1) Den 1 och 8 juli . Orig. prot. i statsarkivet. 
3) Bidr. t. Åbo hi ·t. V l :  5 1 , 205. 



284 KÄMN ÄRSRÄTTEN görande rådmännen skulle en hvar sitta sin tid på kämnärskammaren 1) .  I maj 1635 förordnades rådman Suni Olofsson och borgaren Murin Tomas att ,,sitta i kämnärskammaren i detta året". Litet senare antogs Josef J akobsson Ilkka till kämnärsrättens notarie 2) .  · I maj 1638 beslöts · att hvarje manad tvänne rådmän skulle förordnas att jämte kämnären, stadsfogden och kämnärsskrifvaren bivista underrättens sammanträden .  Ett år senare ändrades anordningen sålunda, att förordnandet utsträktes till tre månader 3) .  Från och med år 1640 och intill år 1660 4) upptaga emellertid kämnärsrättsprotokolle.11 endast en rådman närvarande vid sessionerna och i rådstugurättens protokoll talas icke häller m0ra än om en rådman vid hvarje förordnande. Åren 1640-1642 sitter denne rådman tre månader å rad, 1643-1650 sex veckor och från år 1651  åter tre månader. Allenast en gång under år 1650 omnämnes såsom bisittare jämte rådmannen en borgare och år 1651 anmärker notarien en gång, vid införandet af en dom, att endast en rådman satt med honom öfver densamma 5) .  Måhända tyder detta därpå, att äfven en medlem af borgerskapet hörde till rätten, men i så fall väcker det förvåning, att han::. tillvaro så grundligt ignoreras. Från år 1660 uch inpå 167 1 utgöres domstolen af tvänne ledamöter, en borgare, sm:n sitter beständigt hela året igenom (Bertil Jörans on Rauwola 1 660- 1 667 och Simon Bergh 1668-167 1), och en rådman, hvars tjänstgöringstid utgör två månader. I några undantagsfall är domstolen förstärkt med ytterligare en rådman 6). Efter Simon Berghs död år 167 1 försvinner åter den borgerliga representanten och - frånsedt några fall, då tvänne rådmän närvara - upptages endast en rådman, som i regeln borde sitta två månader i en följd. Ett sådant alt rneringssystem, som vidhölls för att såväl bördan som inkomsterna af arb6tet på kämnärskammaren blefve jämt fördelade, måste ha sina många olägenheter, synnerligen som den presiderande rådmannen icke ens orkade sitta de två månaderna i ända, utan mycket ofta lät sig före trädas af någon kollega i rådstugurätten . Den nitiske landshöfdingen Lorentz Oreutz d. y., hvars åtgöranden på förvaltningens områ le blifvit i det för gå-
1) Bidr. t. Åbo h is1 . VI:  1 95 jämförd med originalet. 
2) ,, ,, Vll :  50, CH.  
3) Rå.dst. prot. 
4) Härvid bör dock anmärkas, att. k iimnärsriittsprof.okollen salrnas för 

1656- 1659. 
5) Kämn.  prot. l) febr. 1650, 3 nov. 1 651 .  
o) ,, 1 4  mars 1GC-i3. 
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ende så ofta berörda, sökte att äfven i detta hänseende genomföra en förbättring. I mars 1685 föreslog han för magistraten, att en rådman framdeles skulle sitta ett halft år med åtnjutande af appellationspenningarna och hälften i domlösen. Följande år utsågs, synbarligen på Creutz' initiativ, kämnären Andreas Malmelin att från mars 1687, då hans kämnärsticl skulle gå ut, i egenskap af bisittare bistå den på kämnärskammaren presiderande rådmannen. I januari 1687 hemstälde Creutz vidare om att en ordinarie preses skulle utses för kämnärsrätten och att denne skulle utom sin rådmanslön åtnjuta 50 d. s. af den nu indragna tredje borgmästarelönen. Till platsens erhållande föreslog Creutz rådmannen ,v ernberg, som icke hade något emot uppdraget, men magistraten motsatte sig förslaget och Creutz lät det falla. Följande år 1688 kom frågan åter upp i anledning af att Creutz gifvit Wernberg löfte om platsen såsom ,,perpetuus praeses" , men äfven nu segrade magistratens föreställningar och Creutz förklarade sig nöjd mecl att hans år 1 685 framstälda förslag om halfårstjänstgöringen blef ge -nomfördt. Något senare befinnes en rådman värkligen b]ifvit förordnad att sitta ett halft år på kämnärskammaren och denna praxis, som börjat redan år 1687  - år 1686 synes förordnandet varat ett kvartal - fortgick sedan några år framåt med smärre afvikelser. I sin värksamhet understöddes ordförande rådmannen af den redan nämnde bisittaren Malmelin synbarligen till dennes utnämning till vicerådman 1 691 eller till hans död 1 693. Huruvida ett nytt biträde antogs efter Malmelin, är mig obekant 1) .  In på år 1G94 har presidiet på kämnärskammaren varit ambulatoriskt. I juni s .  å. förordnatles rådmannen Wernberg att föra presidiet ,,tills berörda rätt me<l. någon annan, ·om continuerligen samma beställning sig åtager, kan besätta�" 2) .  Kämnärsrättsprotokollen för 1694 och 1 695 underlåta att omnämna rättens ordförarnle, men fråu år 1 G9G, då uppgifterna återkomma, har '\Vernberg sut.tit regelbundet intill sin döcl år 1698. Då rådstugnrättsprotokollen icke omnämna någon utnämning år 1 605. så har presidiet i kämnärsrätten sålunda blifvit permanent år 1694. Efter Wernbergs döcl intogs hans plats i kämnärskammaren af rådmannen Saehls. År 1701 ålades denne af magistraten att afträda från presidiet, som framcleles åter skulle ,,vara ambulatorie", mon Saehls nnförde besvär och lanclshöfding Bure upphäfde magistratens ut-
1 )  Rådst. prot. 11 mars 1685, 1 3  sept. 1 686, 24 jan. 1687, 20 aug., 3 scpt. 

1688 ; kåmn. prot. 
2) H.åd st,. prot. 1 1  juni  1 694. 

37 
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slag, ,,eftersom medels cle ombyten, hvilka tillförene  2 :ne gånger 
om året därmed gjorde äro, många i rringar sig kunna til ldraga 
och de rättsökande komma att l ida" 1 ) På grund af sta l gande 
i rättegångsprocessen af år 1 695, som föreskref att domare i under
rätterna skulle begagna s ig af ,,goda tiHordnade män" rör gransk
n ing af ,,räkningar särdeles i saker, som af skuld, arfskap, inbör
des handel eller hvarjehanda annat t i llfälle  härröra", och i enlig
het med landshöfdingens skriftliga befallni11g utsågo borgmästare 
och råd från år 1 696 tvänne borgare ti l l  b isittare i kämnärsrätten . 
Mandatet varade tre månader och de tillförordnade voro skyldiga 
att afliigga domareed . Vid utnämningen bespordes vanligen de 24 
älstes korporation 2) .  

Under den tid rådmännen presiderade på kämnärskammaren 
ha de i allmänhet varit befriade från deltagande i rådstugurättens 
sammanträden . 1\i1ycket, ofta har <l en presiderancle rådmannen af 
orsaker, som sällan finnas angifna, utebl ifvit från kämnärskamma
ren1 hvarvid hans p lats efter privat öfverenskommelse e ller på 
grund af rådstugurättens förordnande intagits af en annan rådman . 
Stundom har råtlstugurätten förordnat en annan rådman än käm
närspreses att af döma ett eller flera närmare af gifna mål 3). 

Enligt stadslagen och l ikaså enl igt 1 6 1 9  års stadga sknlle 
kämnärsrätten sammanträda tre gånger i veckan. Denna "bestäm
n ing bar emellertid i cke kunnat iakttagas, utan har mötenas fre 
kven, fått rätta sig efter förefallande behof. De älsta protokollen 
upptaga ännu i cke tre möten i vecl�an , men så småningom ökas 
måleuR antal och arbetet  med deras granskning och dom kräfver 
alt ta1rikare sammankomster, så att rätten under seklets senare 
decennier varit tvungen att sammanträcla så gout som dagligen , 
:ön- och hn,lgdagar undantagna.  

Do kri ftl iga göromålen, bl .  a. utarbetandet af protokoll n -
ni' hv i lka  ott exemplar lev rerac1e  · t i l l  hofi:ätten,  ett annat t i l l  rfu 1 -
8Lugnr�ttten 4) - ti l lkommo kämniLr ' rättsnotarien. T i l l  en början 
ålåg det honom äfven n-t.t skriftligen i t  ra part r til l  rättern, sam
mankomster. Då många fatt ige k lagade öfver c1 härmed förenade 
utg i l'terna, , tac.lgade rnagit-tralen år 1G50, att notarien icke v idare 
::-;kn 1 le befatta ig med c itation r, utan att klagandeparten skulle 

1 ) ,J akou Euros bref den 28 mars 1 703 t ill r ik  -rållet b land Åbo stads acta. 
I c.lc!.ta bref si.iger Bure, att W ernborg från år 168G i nnehaft presidiet  i käm
nii rsriilten. 

2) Rådst. prot. 5 sept., 2 o. 4 nov. 1G!1G ; k ämn. prot. Jmfr Jnslcn ius  § 1 1 . 
a l  1UtL1st. prot. 14 apri l 1690, 1 4  maj l694 m.  :f l .  st. 
4) Råd 't. prot. 27 j uni 1(338, 9 apr. 169�. 



NOTARIEN. ---------- ---- 287 vända sig till den på kämnärslrnmmaren presiderande rådmannen, som genom stachtjänare citerade svarandeparten 1) .  Länge fortgick detta bruk emellertid icke, ty då en ny notarie antogs år ] 659, tillförsäkrades honom som sportel 2 öre s. m. af h var citation; dock skulle han vara skonsam mot de fattige och citera parterna endast tre gånger och fjerde gången ,,till doms" 2). År 1 685 förbjöds notarien att utfärda citationssedlar utan föregående kommunikation med rådmannen-bisittaren. Utom den på stat upptagna lönen skulle han uppbära citationspengarna och hälften af domlösen 3) .  År 1 670 uppgifves notarieu ha såsom notarius pub] icus konfirmerat ett kontrakt om byggnadsarbete 4) .  Huru länge notarien utöfvat jämväl nämda befattning kan icke sägas, men år 1 686 resolYerade råclstugurätten, att notarii publici göromålen skulle handhafvas af stadssokreteraren. Fyra år senare erhöll notarien sitt arbete förökadt genom att han förordnades att föra protokoll äfven på accisrätten. Kommo mötena i kollision, skulle kämnärsrättens sammanträde uppskjutas 5). I likhet I!led särskilda andra kommunala förtroendeposter besattes notariebefattningen af magistraten efter inhämtandet af landshöfdingens bifall 6) .  Såsom innehafvare af platsen omnämnas följande personer : 
Kämnärsrättsnotarier under sjuttonde seklet. 

Josef Jakobsson llkka 1 635-1644. Senare borgmästare i Raumo. 
t 1667 1. 1 6G8. 

Håkan Andersson Ostrogothus (Prytz) 1 644-1 65!-J. Rådman 1 658. 
t 1 667 .  

Jacobus Jacobi Halichoensis 1 659-1675. Rådman 1G75. t 1 694. 
Jacobus Munseliiis 1675-1687 .  Senare militieau<l.itör. 
Petru,s Utnerus, magister. Blef är 1 686, då l\1unselius antogs avancera till en annan befattning, på lanclshöfdingens förord antagen till notarie och aflad0 eden. Munselius, hvars väntade utnämning väl nteblef, stötte emellertid Ulnerus från befattningen och lanclshöfdingen uppsade redan s. å. Ulnerus från tjänsten, bl. a. emedan han, tvärt emot lanclshöfdingens förmodan, visat sig okunnig i :finskan. Död som kyrkoherde i Sverige 17 13. 

1 ) Rådst. prot. 19 dec. 1650, 29 jan. 165 1 .  2 )  ,, 2 maj 1659. 3) ,, 1 1  mars 1685. 
4) Kämn. prot. 15 nov. 1670. 
5) Rå.dst. prot. 1 1  mars, 7 j nni 1 690. 
6) ,, 2 maj 1659, 30 jan. 1 686, 7 mars, 11 juni 169J m. fl. st 



288 KÄMNÄRSRÄTTEN. Andreas Prytz, t. f. 1 684. Borgmästare 1 G96. ·l· 1 7 1 0. Jonas Ekerooth. Säges år 1 684 ha fört protokollet i kämnän,räLten. Boetiiis Forsman 1 G87-1G92. Tidigare mantalsskrif vare. Var tillika protokollist i accisrätten.  t 1692. Mikael Strömberg 1 692-1694. t 1 694. Johcin Lönnroth 1 694-1708. Rådman 1 708. t 1 7 1 2. Anders Ekrnan vikarierande 1697.  
* * 

Kämnärsrättens uppgift skulle i allmänhet vara att underlätta borgmästares och råds judiciella värksamhet genom att upptaga till afgörande 011 del mål, som i och för sig kräfde hvarken större skarpsinnighet eller vidlyftigare omgångar, men hvilka genom sitt t:itändiga återkommande togo i anspråk en st.or dAl af borgmästares och råds åt så många olikartade omsorger egnade tid. ,,Kämnärernas ämbete skall vara - heter det i privilegiebrefvet för en under detta sekel grundlagd stad 1) - att upptaga alla ringa och små saker till {örhör och dem anten i vänlighet bilägga eller, där de klara nog äro, så dömma där uti efter lagen och laga stadgar. Så skole ock allenast dessa ärenden upptagas, såsom om några blifva trätande om gäld och annat slikt och anten själfva eller god villigt söka kämnärsstugan eller förvisafl dit af rådet och anamma rätt ; sedan att de hafva uppseende med alt det som brytm; emot rådets förordning och stadgar, ständandes clo brottsliga t.ill rätta, och efter utletad sanning och ordningens rätta förstånd döma däruti". Den ojämförligt största parten af de ,,ringa och små saker", hvilka enligt protokollen förekommo inför kämnärsrätten i Åbo och hvilka antingen bi lades g nom förlikning eller slotos genom dom, har haft en ekonomisk karaktär. Tvister angå n lo gäld, orsättningsanspråk, klagomål öfver oinfriade förbindelser och ouppiylda köpeafhandlingar, tvister mellan husbönder och tjänstefo lk om städselpengar, lön och tjänstetid, mellan arbetsgifvare och arbetstagare om arbetslönen, mellan hyresvärdar och hyresgäster om hyran o. a. d. mål ha, kan man säga, mest upptagit domstolen. I andra rummet kommo kanske öf verträdelser af magistraten bud och förbud, hvilka än hade en allmänt kommunal karaktär, än åter voro utfärdade för ett specielt fall och en enskild person ,  så-
1 ) C. v. Bonsdorff, yen och yenskans. 
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som förbud att lämna orten, kvarstad å egendom, t illsägelse att mottaga ett kommunalt up1Jdrag, att ordentligt bygga sin gata och sin andel i staketet m. m. Fel mot handelsordningarna ha beifrats och synnerligen ofta ha öfverträdelser af förordningarna om krögeri och bryggeri blif vit belagda med böter. Försumligheter i vaktskyldighetens fullgörande ha specielt hört till kämnärsrättens forum. Vidare har rätten ådömt böter för löst folks hysande och för oloflig bosättning i staden , för elds vangömmo, för slagsmål med ty åtföljande sår, hårdrag och pustar, för tjänstefolks tubbande m. m. Förlikningar, kontrakt och allehanda bevis ha parterna till säkerhet införts i protokollet. Enljgt några författares förmenande har kämnärsrätten varit första instans äfven i kriminella mål 1) .  I Åbo har, såvidt protokollen utvisa, rätten emellertid i allmänhet endast fungerat såsom en ransakande myndighet· Lägersmål ha nog bötfälts, men där sedlighetsbrottet varit af något gröfre art, har det efter slutförd ransakning, hänskjutits till rådstugurättens dom; samma har förfarandet varit i mål rörande stöld, rån, hemgång, svårare excesser, motstånd mot exekutioner och injurier. När samma mål upptagit såväl slagsmål som injurier, har den förra förseelsen af rätten straffats med böter, den senare åter har hänvisats till borgmästare och råd, ,,som denne rätten icke kompeterar i denne sak såsom criminaliter angifven". Man kan sålunda i allmänhet säga, a,tt kämnärsrätten vid seklets slut utvecklat sig till en första instans i civila mål och t i ll ett slags polisrätt för kriminella ärenden. Af stor vikt, icke allenast för kännedomen om kämnärsrättern; värksamhet, men isynnerhet för ett studium af tidens allmänna kulturnivå vore en statistisk undersökning öfver antalet af de mål, som under olika tider af handlades inför rätten, deras art och växlande inbördes proportion. För en brottmåls- och moralstatistik erbjuda kämnärsrättens såväl som rådstugurättens protokoll en rik och pålitlig källa. Tyvärr är det arbete, som här föreligger forskaren, af don omfattandA art, att dess utförande skulle omöjliggöra en belysning af öfriga sidor af det kommunala lifvet. För att äga någon betydelse, måste en sådan utredning omfatta en följd af år under olika tider af seklet och redan en undersökning för ett enda år fr. o. m .  seklets midt kräfver ett drygt arbete. Må det därför vara en specialforskare på rätte-
1) Jmfr D. Nehrman, Inledning t i l  then svenska processum civilem, s .  117-120 ; W. Uppström, Öfversigt af den svenska processens historia s. 94. 



290 KÄMNÄRSRÄTTEN. gångsväsendets gebit förbehållet att lösa denna mödosamma, men onekligen högst tacknämliga uppgift. Här må endast, 111ecl ledning af de få i behåll Yarande saköreslängderna, uppgifter öfver med böter straffade förseelser meddelas för ett antal år, ehurn de naturligtvis icke kunna gifva en föreställni ng om mängden af de mål, som under årets lopp förekommo t i l l  behandling och afgörande inför kämnärsdomstolen. 
Inför kämnärsrätten i Åbo med böter bestraffade förseelser. 

1671 I 1693 1 1695 1 1696 1 1697 1 1698 1 1699 1 1700 

Sl agsmi'tl och öfvervål c.1 I (pustar ,  sår, hårdrag, 
b lånader m.  ru.) ·  . . .  27 8 2(l 7 11 12 9 4 

Lägersrnål • . . . • . • l - 2 10 7 ± ,., � I 

Trolofni11g med 2 fästmör - - - - - - - l 
Olydnad mot mngistr. o .  
öfverträdelse af dess bud 

(ang. handel m. m.) · • - 2 3 - l l 3 1 
Pörsumlighet i gators o. 

stakets underhål l •  • • - 7 3 - - - - -
Försumlighet i vakthål l , I 1 - 2 - 22 8 - -
Elds vangömmo . . . • - l - l 1 1 -- -
Orätt mått • • • • • • • 2 - - - - - - -
Brott mot accis- och tul l -

ordning 10 - - - - - - -
Olaga handel (hufvud-

sak ) .  ö lförsäljning) • . 2 1 1 - - 5 - f) 
Olagl . inpraktisorande af 

tobak • 20 - - - - - - --
Hysaude af l öst föl k • - l - - - 2 - 3 
Olaga bosättning i staden ·- - - - - - - I) 
Bortförand e  af l öst fol k  - 2 - - - - -- -

I Legohjon::; tubbande • . - - 1 - - - - -
Olydnad mot kiimnärsrätt - l l - l - l •) v 
Svordom för rti tta - 1 - - - - l l 
Ohöflig in l aga • • • 1 -- - - - - - -
Ofu1lfö lj c1t käromål • - -- - - - - l J 
Utevaro ± - 2 - - - - -
Unders lef vid manta. ls-

skrifuing • • , • • • • 1 - 2 - - - 1 -
Motstånd vid visitation • - - - - -- l - --
Våclabot - - - - - - 1 -
Pistolskotts afl ossande - - - - - - l -
Söndagsbrott (utan före-

ning med slagsmål) . 2 - 1 - - - -- -
Utmätning utan laga ti l l -

stånd • • • • • • • • • - ·- - - 1 - - -
Olaga pantlåning och af-

yttring  af annans egen-
dom • • • • 2 - 1 - 1 - - -

Hvarjehanda • - ·- - 1 l - 1 -



ALLMÄNNA ÅKLAGARE. 29 1 

I verifikationsböckerna för Åbo och Björneborgs län ingå 
ytterl igare saköreslängder för åren 1 678  och 1 685, men då käm
närsrätts protokoll saknas för nämda år, ha dessa längder i cke 
kunnat underkastas en behöflig kontroll och ha de därför ur tabellen 
uteslutits. Ur tabellen framgår, att förseelser emot accis- och tull 
ordningarna, insmugglande af tobak och användande af orätt mått 
icke dömts af rätten efter 167 1 .  Sådana och andra brott mot han
c1el sordinantierna hänskjötos till den år 167 1 inrättade accisrätten 
och endast olaga ölförsäljning och särskilda smärre öfverträdelser 
af stadgar, som borgmästare och råd utfärdat till handelns regle
rande i staden� hörde numera till kämnärsrättens forum. 

Såsom allmänna åklagare uppträdde inför rätten stadsfogden, 
st.adsfiskalen och kämnären. Då ingen i detta afseende utfärdad 
instruktion finnes bevarad, är det i cke möjligt att närmare speci
ficera , hvilka mål som rättel igen hörde t i l l  enhvar åklagares gebit .  
Strängt afgränsadt var detta gebit icke,  ty mycket ofta ha l ik
nande mål föredragit:S än af den ene än af den andre. Stadsfog
den har mera s/;i,l lan representerat åklagaremakten och under sek
lets senare årtionden har detta skett endast i enstaka undantags
fall .  Offa,st ha hans åtal gält brott mot väga- och byggnadsord
n ing, öfverfal l  och ofog på offentliga platser, vidare söndagsarbete, 
försumligheter i kronoleveranser, ja t. o. m. olaga handel . Stads
fiskalens specialitet har varit åtalandet af fel mot handelsordinan
tierna oeh med dem sammanhängande stadganden, såsom landsköp, 
handel utan burskap , majmi eri (d . v .  s .  olaga härbärgerande af 
bönder och köpslagande med dem i husen 1 )), l önnkrögeri m. m. 
Men därjämte har han användts till att beifra en mängd andra 
mål,  hvilka tarfvade rättvisans ingripande : förolämpning mot magi
straten och öf verträdelse af cl ess bud, försumligheter i ful lgörandet 
af kommunala skyldigheter, vårdslö het med elden, störande af 
gatufriden , edlighetsbrott o. s. v.  Angifvelser för liknande mål 
ha gjorts af kämnären.  Specielt har det tillkommit honon1 att så,
som en censor morum angifva fel mot förordn ingarna om ett frid
samt., sedligt och Gudi täckeligt lefverne. Brott mot jette budet 
och lle med dem så ofta följande barnamon1en har han haft att 
upp, påra ; förargelseväckande uppträden på krogar och gator La 
mycket ofta af honom dra.git  · inför rätta ; icke sällan har han åtalat 
personer för åsido ättande och föraktande af magistratens bud ; 

1) Se min uppsats ,, Hvacl förstods med rnnjrn iseriet?" i Historia l l inen ar
k isto, ut,g-. af Finska hist. samf. X I I .  



292 KÄMNÄRSRÄTTEN. liksom han anmält motstånd mot ordningsmakten,' så har han äfven befordrat försumlige stadsbetjänte till ,,trähästen" och andra straff. För att återgälda stads:fiskalen dennes deltagande i sedlighetsmåleu har han bistått :fiskalen i räfsten efter olagligheter på näringarnas område. I en del mål, som behandlats på kämnärskammaren, har, såsom nämdes, rätten åtnöjt sig med att allenast värkställa förhör och samla nödigt undersökningsmaterial för att sedan öfverli:tmna handlingarna till rådstugurätten. I öfriga mål stod det den med rättens dom missnöjde fritt att inom 8 dagar vädja till borgmästare och råd. I vadpenningar erlades till en början 2 öre, men då borgmästare och råd anförde klagomål öfver att de ,,mecl otaliga många små och af ringa värde klagomål så blifva öfverhopade, att de besvärligen kunna afhjälpa de andra saker, som äro af någon consideration", höjde regeringen år 1638 vadpenningarna till 3 � 1) .  Denna förhöjning medförde emellertid icke stor förändring. Vid 1 693 års riksdag klagade magistraten öfver att ,,en stor del af denne stadsens innevånare äro ::.å arge och trätodryge, att sedan de  en sak i den nedriga stads- eller kämnärsrätten hafva förlorat, ehuru rätt där i dömdt vore och ehuru ringa saken vore, så att den icke bestod af det q_vanto, som själfva appellationen, så, inkasta cle likväl uti slika ringa ärenden sina vadpenningar 3 * s. m. och rådstugurätten därmed besvära och sin fattiga vederpart uttrötta". Sedan ärendet behandlats i rådstugurätten , gå parterna vidare äfven i ringa saker till hofrätten och , ehuru bägge rätterna sig ,,hafva förklarat och vår oskuld bevist, så att hvarken vid processen eller mcrita causae något fel funnet är",  anföra de ohemula klagomål öfver ärendets behandling. För att göra 8lut på ,lenna arghet och trätodryghet förmdogo borgmästare o ·h råd att vid kämnärsrätten . ·kulle - i likhet med hvacl förhållanu.et var vid rådstugurätten - ,,ett visst q_vantum före ättas, hvar emoL enom vad till rådstugurätten borde tillåtas" ,  hvarjämte hofrätten skulle straffa dem, som klagade ohemult, och döma dem att ersätta rätterna <leras myckna arbete med akternas genomgående och förk laringarnas uppsättande. På samma gång anhöllo borgmästare och råd� att för de så vanliga domkvalen i kämnärsrätten, hvilka nu straffades meu. 3 * böter, skulle stipuleras ett strängare straff. Med anledning af den förra an:::1ökningen infordrade regeringen 
1 ) Resol. för A bo stad 20 mn.r& 1 038 § 10 och stadens besvä-:.· vi l samma 

ars riksdag: 
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Åbo hofrätts betänkande. Huru detta utfa1 l i t och hvilket svar 
regeringen lämnat, är mig obekant. I den år 1 695 utgifna rätte • 
gångsprocessen nämnes intet om värclet af de saker, i hvilka vad 
ti l l  rådstugurätten tillstaddes, och icke framgår det ur kämnärsrät
tens protokol l häller,  att en inskränkning i rättigheten til l  appeJ l 
bl ifvit gjord. Beträffarnle ansökningen om högre straff för dom
kval resolverade regeringen , att då en ny allmän lag förbereddes, 
hvari den af borgmästare och råL1 framhål lna bristen väl skulle 
beaktas , så skul le äre.nc let til ls vidare få förfalla  1 ) .  

1 ) Resol .  för borgm. o .  rthl i Åbo 18 nov. 1693 §§ 1 -3 och sam l .  Åbo 
stads besvär. 

38 



Il. 
Inför rådstugurätten. 

'---' den föregående afdelningen har läsaren gjort bekantskap 
!l...-,;;a;;;;,_---1,1 

med de mångahanda omsorger, som hvilade på borgr�1ästare och råd i deras egenskap af stadens styresmän. Lika ar-betsdrygt och ansvarsfullt var det judiciella kallet. Till en början var rådstugnrätten den första instans, som slet borgarenes tvistemål och afknnnade dom i brottmål. Den fick då handlägga en mängd bagateller, yttringar af småsinne och grälsjuka, ärekränkningsmål , som anhängiggjorts t. ex. af den anledning att en borgare beskylt en annan för att ,, bära kappan på bägge axlarna" eller emedan svaranden sökt en gås i kärandens gård och dymedelst insinuerat, att käranden varit saker till gåsens försvinnande 1 ) .  Efter kämnärsrättens inrättande och sedan dess värksamhet vunnit en större omfattning utgallrades en mängd mindre mål och så småningom började rådstugurätten att anta.ga karaktären af en appellinstans för i den lägre rätten afdömda civila mål 2). När ärendena inkomma från kämnärskammaren vare sig såsom vädjade eller såsom hemstälda mål, hade de undergått en förberedan le behandling, som betydligt underlättade borgmästare och rådmäns arbete. Men brist på sysselsättning blef det ick . De hemstälda och vädjade målens antal var ganska stort, principen att kämnärsrätten var första instans genomfördes först under seklets senare decennier och icke häller då alldeles undantag löst ;  tändigt förekomma hvad man närmast skulle kalla supplikärenden, hvilka väl icke föranledde egentliga rättagångar, men sto<l.o invid gränsen af civila mål och kräfde en omsorgsfull utredning innan utslag gafs. 
1) Bidr. t.  Åbo hist .  första ser. V I :  96, I II :  3. 
2) Jmfr Uppström, s. !:!5. 



OMRÅDET FÖR RÄTTENS JURISDIKTION. 295 
Borgmästares och rådmäns jurisdiktion sträkte sig i allmänhet allenast till stadsportarna. Denna regel, som fastslogs bl. a. i kongl. resol. af år 1688 och kongl. bref 168�, följdes ursprungligen äfven i Åbo 1) .  Men under hela seklet var stadens magistrat betänkt på att utvidga området för sin domsrätt. På därom gjord ansökan hänsköt regeringen år 1650, för rättegångstidens förkortande, alla på slottsfjärden uppkomna tvister till rådstugurättens behandling 2). Vid 1654 års riksdag sökte borgmästare och råd att få sju domsrätt utsträkt jämväl till stadens landbönder eller befolkningen på de hemman, som under tidernas lopp blifvit lagda under staden. Denna begäran afslogs emellertid af regeringen, som ansåg det lända rättskipningen till stor konfusion, om stadsrätt blefve tillämpad på landsbygden. Endast de hvilka hade sin boning jnom staketet skulle lyda under rådstugnrättens jurisdiktion 3) .  En ringa förändring härutinnan gjordes i resolutionen på städernas allmänna besvär vid 1689 års riksdag, i hvilken resolution faststäldes, ,,att de jordägor, mark, äng och åkrar, som egentligen höra till s�aden och äro afhyste, så att inga bönder dem åbo, skola sortera under stadsens jurisdiktion, men ej någre af staden afskilde eller ej afhyste byar och ägor" 4) .  År J 668 resolverade regeringen på stadens anhållan, att slottet ,, skall hafva sitt forum uti staden så länge K. M:t själf icke hafver därsammastädes s in jurisdiktion, så att de casus, som där förefalla, måge uti stadsrätterna decideras och afdömas" 5). En ännu större utvidgning af gebjtet för sin rättskipning hoppades borgmästare och råd att vinna år 1693, då de vid riksdagen supplicerade om att i Nådendal , en stad ,,af ringa manskap och värde", hvarest ingen kämnärsrätt då fans, en sådan skulle inrättas och att från denna instans vad skulle ske till rådstugan i Åbo. Petitionen understödde!:> af borgerskapAts samtidigt inlä1nnade ansökan om upphäfvanclet af Nådendals staclsprivilegier, men blef jämte denna remitterad till kammar- och kommorskollegiet, hvars utlåtande icke är mig bekant 6) .  I alla händelser sluppo nådendalsboarne att söka rättvisa hos borgmästare och råd i Åbo. 

1 ) Schmedeman s. 1205-1206, D. Nehrman, In ledning iil theu svenska processum civilem s. 1 1 3. 
l) Kongl. resol. för Åbo 8 nov. 16 50 § 2. a) ,, ,, ,, 7 aug. 1654 § 1-2. 
4) Stiernman, .Riksdagars beslut I II: 206 5, Nehrman, s. 1 13. 
5) Kongl . resol. för Åbo stad 12 okt. 1668 § 9. 
6
) ,, ,, ,, 18 nov. 1693 § 2 och för magistraten samma dag § 13. 



2!)6 INFÖR RÅ DSTUGURÄTTEN. In på lG00:talets midt stodo borgmästare och råd, såsom tidigare angifvits, vid utöfningen af sitt domarekall under ständig kontroll af den vid sessionerna vanligen närvarande konungsmannen. Väl tillerkände 161 4  års rättegångsordinantie i sin första punkt borgmästare och råd ,,all makt och myndighet i rättegångar och domar, så ock annan rätt och rättighet", men denna makt inskränktes genom tillägget: ,,som dem efter Sveriges stadslag med rätta hör och tillkommer", äfvensom genom ordalagen i en senare punkt, som medgaf ståthållaren att utöfva domareämbete på rådstugan efter domareedens afl.äggande. Regeringsformen af 1 634  beröfvade nog länets böfding den dömande makten, men stälde en ,,stadsfogde" såsom regeringens representant på rådstugan. Genom utnämningen af den kungliga borgmästaren befriades rådet från dennes förmynderskap. Närmaste vården om rättstvisterna handhades sedan slutet af 1630:talet af rådets justitiekollegium, men i domarnas fällande deltogo äfven öfriga ledamöter 1) .  Vid vissa tillfällen, clå en del af rätten för jäf eller annan orsak var förhindrad att utöfva domsrätt, utnämdes af landshöfdingen adjungerade bis i tta.re 2). Tre dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag, skulle enligt gtadslagen ,,fogatheu och rådhmän til rådhstufwu koma, döma ock käromål höra epter thy tilhörir" .  Dessutom kunde vid behof extraordinarie rådstugudagar hållas. Försummelser utan laga förfall straffades med höga böter. Så noggrant har lagens bud icke alltid 
1) År 1679 hemstäldo t.. f. justitioborgmiistaren J ohnn Sclu:efer til l  rättens bopröfvaude följa.nde förslag til l  fördelning af arbetet med rättegångshandlingarnas genomgående (Rådst. prot. 17 maj 1679) : 1 .  ,,Såsom det vill falla för svårt , om icke omöj ligt för 011 person, vare sig j ustitiarius eller någon annan, alla akter igenomläsa, referera och censurera , hvmrnt ock längsamt skulle tillgå , hvarför och på clet akorna sä mycket snarare måge befordras til l  änclskap, synes rådligt att såväl suppliker som akter under alle i rätten utdelas att noga öfverses och refereras mod hvars och ns vitlhängancle mening , och kan till en rcferentdag, förutan andra tider , tisdagen i synnerhet utses och nämnas. 2. är sakerna skola refereras , att då intet annat tal referenten til l  hin-ders företages. 3. Att med rätten öfverlägges de punkter, hvaröfver parterna: skola examineras. 4. Att justitiarien sedan utan interpel lation må så föra ordet att referenten icke märkes. 5. Att parterna hål las där til l  att lefva efter ordinantien vid bot til lgörancle , på tlot &H uti rättan ti tl må göras och förrät tas." 
2) Biclr, t. Åbo hist. första ser. II :  24, 27, 28 , rådst. prot. 26 nov. 1685 m. fl. . st. 



SESSIO ER. 207 blifvit iakttaget, ntan :fingo sammanträdena ofta bero på ärendenas mängd. !synnerhet under 1620:talet upptaga domböckerna långt ifrån tre sessioner i veckan. En vecka kunde förgå och om sommaren flera veckor medan rättens ledamöter hvilade sig. År 1624 förekomma 56 sammanträden, 1625 5 1 ,  163 1  46 . Men från 1630:talet upptagas - delvis emedan de ännu bevarade protokollen blif va fullständigare - rådstugumöten till ett ständigt stigande antal. Redan år 1 634 nämnas öfver hundra sammanträden, 1 680 inemot halftannat hundrade o. s. v. Det stora flertalet af mötena afsåg rättskipningen; på andra åter, isynnerhet på de s. k. allmänna rådstugudagarna, vid hvilka borgerskapet i gemen var berättigadt och förpliktadt att deltaga, behandlades såväl förvaltnings- som rättskipningsärenden. Än afgjordes först de förstnämda ärendena, hvarpå parterna kallades inför domarebordet ; än tillgick det tvärt om. År 1679 föreslog borgmästaren Johan Schrnfer, att en dag i veckan, torsdagen, skulle användas till öfverläggningar angående ,,stadens bästa och publika handlingar" , men detta förslag har icke genomförts. Sessionstimman var nog tidig enligt vår tids uppfattning, men icke så för sjuttonde seklets åboboar, hvilka voro vana att höra kyrkklockorna bebåda dagens inbrott kl. 4 på morgonen. Kl. 8 gafs med rådstuguklockan signal till sessionens början och den domare, som icke före tredje ringningen instä] t sig på sin post, var, om laga förfall icke förelåg, hemfallen till böter. TillfällE'n till böters ådömande gafs nog ofta, isynnerhet under de årliga tjänsteombytenas tid, men de begagnades högst sällan. Ofta läser man om klagomål öfver försumlighet, anförda af konungsmannen, och borgmästare och råd lofva bot och bättring, men återfalla alt efter litet i synd. År 1635 t. ex. gjordes len öfver enskommelse, att konun smanncn och borgmästarene skulle böta 1 riksd. och rådmänneu ½, om cle uteblefvo öfver slaget. År 1G3 bestämdes böterna för borgmästare och sekreterare, som försummade tredja ringningen, till 1 daler s. m. och för rådmän till 2 :iij.;  uteblef någon alldeles, fördubblades böterna 1). Om en statistisk utredning af de inför rådstugurätten afhandlade ärendena gäller hvad som tidigare blifvit yttradt om de inför kämnärsrätten utagerade målen. Arbetet på det statistiska materialets hopsamlande och inordnande under olika rubriker är här i allmänhet större, då till de rent judiciella målen ansluter sig 1) Rådst. prot. 22 juni 1635,  28 fcbr., 4 juni 1638, 26 jan. 1639. 



298 I NFÖR RÅDSTUGUR ÄTTEN.  en massa förvaltnings- och supplikärenden. Äfven här är jag nödsakad att afstå från en mera omfattande detaljerad utredning och åtnöjer mig med att ur förefintliga saköresläugder meddela summariska uppgifter öfver af borgmästare och råd med böter belagda förseelser. · · · · · 
Förseelser som straffats med böter af borgmästare och råd. 

1671 1 1678 1 1685 11686 1 168711688 11689 116901 169111692 ,1693 1 1694,1695 11 696 
-

I I I I I I I I I Tj ufnacl • • • • . • • • . 9 1 3  3 9 1 7  1G  1 2  7 7 7 2 � 4 12  
S lagsmål ,  excesser o .  o ljud 1 3  1- l  (3 4 10  10 4 3 10 8 3 5 7 l 
Hemgång o. öfverfal l  • 4 1 1 1 4 
Eclsöre • • • . • • • 1 l l 1 1 1 1 
I Dråp • . I 1 1 

Vådabot • : = 1 1 
Injurier • l5 2 l 1 2 1 
Lägers mål • . . 1 1 
EnfalJt hor . 1 2 1 

G Olydnad mot magistr:s bud 1 1 2 3 
Injurier mot borgm. o. råcl 2 1 1 
Domkval · . . . . , · l l l 4 2 
Vitesmål l 
Stämnings försittande • . 2 2 2 
O laga fängslande . • • . 
Fel  mot handtvärksskrå . 
Fel  mot bryggareordn . 
Olaga handel • . . . . 
Förfalskning af mått 
Rysande af löst fol k  
Bönhaseri • 
Sabbats brott , 
Vidskepel se • • • . . . . 
Unclerlatenhet att vittna . 
Motstånd mot oxelmt.ion . 
' ['j ufgods hysimde • : . 
O lagligt bruk af pauter 
Outlöst clom • . • . 
Underlåtet uppbud 
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Olaga byggnad . 
Bänketräta . . . 
Kyrkoförargelse . 
Opassande inlaga 
Penningefordran . 
Hvarjehanda . .  4 - I 1 1 - 1 -

* * * Det ligger utom planen för detta arbete att ingå på en närmare redogörelse för tidens processlagstiftning, för de författningar, som reglerade det civila och kriminella rättegångsförfarandet, stämningen, häktningen, anklagelsen, bevisningen och domen. En 
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sådan framställning skulle kräfva rättshistoriska utredningar, 
hvilka väl kunde erbjuda ett och annat af intresse för den i lag
farenheten inkomne läsaren, men hvilka skulle leda oss in på ex
kursioner utom det egentliga området för vår undersökning. Till 
belysande af den procedur, som följdes vid stämningar och sva
romål, må endast följande af borgmästare och råd i Åbo utfärdade 
stadga in extenso och utan kommentarier meddelas, då fullständiga 
förordningar af magistraten bevarats till ett ytterst ringa antal 
och då af de stadgar, som bevarats, denna är den enda fullstän 
diga, som hänför sig till det processuela förfarandet. Stadgan an
går äfven kämnärsrätten och har följande lydelse : 1) 

Ordning och stadga, huruledes hwar och en, som här på rådstu
gan någon saak hafwer att framföra, sig förhålla och 

der med procedera skall. 

1 :o .  Skall ingen sig för rätten inställa, der något skri fft- eller munte
ligen andraga för än han sig hoos den borgmestaren, som med rättegäng
sakerne hafwer att beställa, angifwit hafwer, och skall bem:te borgmestare 
k lagandens saak förhöra och som den kan wara beskaffat then enfaldige 
underwijsa och honom till det forum, dit hon egenteligen hörer, henstyra. 
Och emedan stembning bör gå för actionen, ty bör den, som ähr actor eller 
kärande, låta een gång citera sin wederpart och gifwa dhen geböhr, som i 
Kongl . Maij :tz nådigst utgångne taxa förmäles, nembl. tolff öre silf:r mynt 

1) Att denna stadga vunnit erkännande äfven på andra orter framgår cläraf, att <len afskrift jag antrtiffat förekommer i staden I yens privilegiebok (i fim;lrn statsark.). I hufvuclsak l ikartade föreskrifter omnämnas redan år 1648. I rådst. prot. för don 4 sept. d. å. refereras de sålunda : ,, Informerades the, som några saker hafwa til l  att vthföra för riitten , huru dho procedera schola, nemligen 1. Skall sollicitanten gå til l  ordhafwande borghmestaren sin saak <lher andraga och sedan f'rbijda dP.n t.ijcl n, om han honom för lägger att få:'t citation. 2. Skall then , som sin wederpart wil l  låta citera, instäl la sigh effter mi<ldagen emillan klockan ett och trij föro rådstugudagen och taga vth tempningz sedelen. 3. Om hans wederpart då icke ähr tillstädes ä rådstugudagen, då hans namn vpropas, behöfwer icke actor att företräda medh sin kiäromåhl förr än weclerparten fierde gången bliffwer citerat. Comparerar han clä icke, så mt han sin beswär och klagan schriffteligen inläggia och honom schall sedan wederfahras hwacl lagh förmår. 4. Schola parterne vthan wijdlöfftigheet sWlla dheras inlagor och libeller ,  exprimerandes clare et dist.incte sielffwa saaksens bescbaffenheett, hafwandes fördragh medh smäde- och OCJ.wädesord , spegloser och annat slijckt wedh cl hett straff, som clher opå föl i a  kan . "  
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och stadzens swen, som stembningen fram forer 2 öre silf:r mynt ; sedan 
warder deras nampn på rädstugu <lören anslagit, tå begge parterne effter up
ropandet mäge jemte hwar andra för rätten framträda. Och pä det den ädle 
tijclen icke må förloras, ty ware käranden förplichtadt, uthi sin klagelibell 
införa alla . sine skiähl till sitt kiäromähl med dess documenters inläggiande , 
hwar upå swaranden åger å näste rådstugudag der e ffter eller och den dag 
honom förelägges sig med sin exception och dess docurnenter fulkomligen 
förklara uthan nägon stembning effter anslaget pä rådstugudören. 

2 :o .  Ther på tillätes käranden, så  frampt han det a f  rätten begierar, 
inläggia een replicam, deruthinnan sig förklarandes pä sin wederparts swar 
och geensagu, huru wijda det anrörer hans klagan och öfwergifne skiähl, 
then swaranden ochsä vthan stembning med een kort conclusion möter. 
vV ari altså ingom tillåtit utij een saak flere skriffter att wexla med mindre 
rätten det för serdeles och wichtige orsaker tilläter och befaller, och enär 
saken företages till discurs, mäge parterne komma till munteligit conference 
med hwar annan. 

3 :o .  Aff kämmare rätten skall i cke heller gifwas mehra än een stemb
ning i hwar saak emot geböhr af 8 öre silf:r mynt ; sedan skall parterne 
skickas bud med stadzens swen, den och för sitt omaak bör 1 öre silf:r mt 
för hwar gång. 1 §. Utij cronones och stadzens eenskij lte saker så wäl [ som J 
åth dem fattigom mätte gifwas citationer gratis så af secreteraren till råd
stugu som notarien till kemmer rätten. 2 §. Stadzens tienar måge eij mehra 
taga för sin uthi ett ährendes förrättande än 2 öre silf:r mt widh laga straff 
tilgiörande. 

4:o. Så som för detta stadgat ähr, att alle dhe, som wedia ifrån vn• 
der- och kemmers- till öfwer- och rådstugurätten, skola jnsinuera deras 
appellerade domar utij sittande rådet på laga rädstugudagen eller och hoos 
ordhafwaude borgmestaren och så.dant tre rädstugu eller 8 dagar, som dem 
af kemmer rätten skall blifwa förelagdt, alts& warder samme stadga umigen 
uprepat ; försitter appellanten sina fatalia och icke i rättan tijd  angif wer 
saken oeh sitt wadh innan sex wekors tijd fullföllier, tå stände det, som 
kemmerrättcn i saken erkicndt hafwer. 

5 :o .  Skall och den, som för rätta något hafwer att andraga, all sin 
begieran oeh klagemähl skriffteligen inläggia oeh uthan någon widlyfftig 
omgäng sielfwa ak en grund kortclig�n tilk nna gifwa o ·h <ler brcdt widh 
sina skilihl och bewijs klarligan och utij god ordning framdraga. Jemwäl 
och een afskrifft af sin jnlaga strax reedo hafwa, then han sin wederpart 
för än han någon action begynner skall öfwcrlcfwercra, utij hvilket alt kä
randen å wlil som swarandcn sig med största höfligheet moot 1·ätten bcwijsa 
skole, hafwande aldeles fördrag med oliudh, roop och munbruk, säsom och 
medh wrånga och obeqwäma ord, speeglosor och förwijtelser, widh laga straff 
tilgiörandes. 

6 :o .  Skulle och n!igontehra af parterne uthan laga förfall eller rättens 
loff och minne försumma någon rådbstugudagh sin wederpart till skada och 
der igenom förorsakan till flere stem bningar e ffter lagh och så.ledes bringan 
pä store expenser, tä ware han icke allenast fal len till laga höter för stemh
nings försittiande, utban och förpl icbtadt sin wederpart hans expenser att re� 
iundera. 
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7:o .  Ther och henda kunde, att wederparten i cke ti lstädes wore, 

skall ingen fördrista sig att framtrnda och nägån action begynna tijden cler 
med fäfängeligen att. förnöta, vthnn sä ähr, att han sine 4 stem bningar af 
motwill igbeet försutit hafwer, och fördcnslrnl l  frånwarande effter lagh ti l l  
huf vudsaken follas måtten. 

8:o. Skola och parterne wara påminte wicl actioncns och sakernes 
vtslagh att betänckia clhe fattige med en pennmg 1 armbyssan , hwar effter 
sin lägcnheet och goda wi ll ie. 

Thetta wederböranderne warcla sig ställande ti l l  e fftcrrättelse, hwilkct 
till mehrn, wisso wcrificeras medh stadzens wanlige sccret. Dat. Åbo råd
lrnus cl . 26  februarij a :o  1 677 .  

B o rg m e s t a r e  o c h  r ä d b  i Å b o. Till tidens uppfattning om rättskipningen hörde att enhvar skulle själf svara för sin sak och endast i nödfall använda fullmäktig. Sakförare, som gjort fullmäktigskap till sitt näringsfång, förutsattes alls icke i lagen; de ansågos vara rättskipningen mera till skada än till gagn. De förebråddes näml igen för att för egen vinnings skull fördröja målens afgörande och sålunda fördyra rättegångskostnaderna för parterna 1) .  När rättegångsprocessen af år 1 6 15  tillstadde användandet af ,,advokater och prokuratorer" i hofrätten, erkändes detta vara en afvikelse från öfligt bruk och advokaterna ålades att edeligen förplikta sig att icke onödigtvis och till motpartons skada uttänja rättegången. Att advokaternes rykte under senare tider icke hade synnerligen förbättrats framgår ur  1695 års rättegångsprocess ,  hvari säges, att ,,många trätor och tvistigheter däraf yppas och uppväxa, att prokuratorer och full mäktige antingen af arg- och hämdgirighet eller ock af  lust eller för vinst och egen nytta skull reta parterna till oenighet och missämja". Förordningen statuerar, att ,,när någon prokurator eller fu llmäktig finnes så obetänkt, att han antingen upphissar ock förleclor någon till oskäliga tvister och rättegångar eller ock finnes hindra förlikningar parterna emellan - - - eller ock brukar vitterlig falskhet, osanning och orätt el ler sådana saker sig antager att försvara, som oskäliga äro samt emot godt och kristligt samvete, jämväl emot goda seder strida, den samma skall exemplariter och efter som hans arghet och brott kan finnas stor till, straxt så väl som själfva principalen eller ock, där saken och omständigheterna så finnes, svårare afstraffas" 2) .  Inför rådstugurätten i Åbo fördes nog parters talan allmänt af tillfällige fullmäktige, men om en prokurator talas, försåvidt jag kunnat finna, första 
1) W. Uppström, Öfversigt af elen svenska processens historia, s. 1 1 2. 
2) Schmc<.1eman, s. 152-153, 14 W. 
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gången år 1 G75 1 ) .  År 1 G92 innehade fem edsvurna prokuratorer 
rättighet att advocera 1 iå rådstugan samt kämnärskammaren och 
då en sjette anhöll om samma rättighet, afslogs hans ansökan , 
hvarjämte . studenter och skrifvare förbjödos att . fuska i deras yrke. 
Endast de personer, hvi lka magistraten tilldelat veniam advocandi ,  
äfvensom hofrättens advokater var det tillåtet ,,för någon att, 
skr ifva, eftersom enhvar concipist bör sitt namn under skrifterna 
sätta, såframt de skola emottagne blifva, <.lock så att elen, som själf 
agerar och skrifva kan, blifver icke betagit sig cläraf att betj äna" 2). 
Någon synnerlig kunskap i juridikens hemligheter erfordrades al ls 
icke för att blifva prokurator vid rådstugurätten ; endast förmåga 
att ,,agera" för hufvudmannen och redigt sätta hans tankar t i l l  
pappers ; de som gifvit s ig till yrket ha vanligen varit skrifvare 
och biträden åt någon domare .  Sjuttonde seklets advokater äro 
att jämföra med. en senare tids tingsskrifvare och bonn.a.dvokater 3) .  

Såsom allmän åklagare torde i äldre tider den rättens leda
mot fungerat, hos hvilken målsäganden anmälde brottet, då han 
ej sj älf ville föra s in talan ; måhända har efter by- eller stadsfog
dens til lkomst åklagandet specielt tillkommit honom 4) .  Untler 
sjuttonde seklet framträda såsom allmänna åklagare i Åbo i nför 
borgmästare och råd, liksom inför kämnärsrätten, stadsfogden och 
kämnären äfvensom i mål rörande komrnercierna handelsuppsy
n ingsmännen. Hvatl som i föregående kapitel yttrats om arbetets 
fördelning dem emellan, äger i hufvudsak sin tillämpning äfven 
på lletta ställe. 

Den codex, som följdes, var stadslagen med de förä clringar 
och tillägg, som innehöllos i senare författningar och pt bud. I 
tj uf- och sedljghetsmål kom 1 G53 års straff ordning synnerl igen o fta 
ti l l  användning. Någon gång åbcro1)ades föronlningar, son1 rätte
l ig 1 1  gälde all 'nast tockholm 5) . År 1 G50 anhöllo bol'gmästare och 
rå<1 att fä döma ,,efter samvete och bä. · ta  kon t deras" i ·a.ke 1·, å 
hvilka ingen tydlig och klar lag fans. Drottningen amtyktc ock 
härtill såvidt det angick obetydliga saker, så ·om snatteri , h vi l k a  

1 ) H.ådst. prot. 1 dcc. 1G75. 
2) Rådst .  prot .  7 nov., 1 7  clec. 1 G92. 
3) D:t A ndcr Ekman 1690 ansökte om veniam procnrandi, anförcl h an som 

morit, att han förvärfvat sig någoH kunskap i 1·ii.ttegångar unJer den t iu han 
tjfö1at. h os rådman Wernberg. Rådst. prot.  8 okt. 1G90. 

4) J. Krei.igor, Den svenska kr imi nalprocessens utveckl ing s. 49. 
&) Så åberopas Stockhol ms statut.er år n 1G87 och 1 688 v i d  t.i l l clc:l :.mc1 t af 

straff för hy sanuc af löst  fol k . 
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utan förfrågan hos hofrätten kunde afdömas och bringas till exekution, men lät ansökningen i öfrigt förfalla 1). Ett kungligt påbud af år 1 682 föreskref, att alla rättens domar och bref skulle undertecknas af de ledamöter, som samtykt till beslutet. I anledning af borgmästares och råds i Åbo klagomål öfver de med denna procedur följande olägenheterna resolverade Carl XI år 1693, att det exemplar af utslaget, som gafs åt .parterna, skulle vara undertecknadt af samtliga magistratspersoner, det exemplar, som stannade i rådstuguarkivet, endast af dem, som bidragit till utslaget 2). Då hofrättsledamöternas finska språkkunskap icke sällan var tämligen tarflig och domarna dessutom kunde gå ända till riksrådets justitieafdelning, förehöllos borgmästare och råd äfvensom kämnärsrättens medlemmar par gånger ,,att de icke skulle införa uti sina ransakningar öfver kriminal mål några finska meningar, utan gifva dem på svenska rätteligen tillkänna'' 3) .  Från rådstugurätten ägde vad rum till hofrätten och före dennas inrättande till räfstetinget. Såväl enligt stadslagen som senare lagar skulle appellationen ske inom åtta dagar och den appellerande vara skyldig att erlägga i vadpenningar 20 :ij:. och ställa borgen för sig. Däremot är det osäkert, huru länge rådstugubalkens bud, att rådstugurätten skulle sätta 40 lij:. emot, följdes. I rättegångsprocessen af 161 5  förbjödos parter i civila mål att vädja till hofrätten med mindre saken gälde 50 daler s .  m. Denna summa förändrades senare för flera städer. För Åbo bestämdes den år 1642, i enlighet med magistratens framställning, till 200 daler 4). År 1647 gjorde magistraten det egendomliga förslag, ,,att där någon vädjar ifrån rådstugan till hofrätten och saken förlorar, han då måtte erlägga till staden så mycket han kunde hafva till att fordra, där han eljest saken vunne". Förslaget förkastades såsom ,,något nytt och här till dags aldrig tillåtet någon stad" 5) .  

1 ) Kongl . resol. 8 nov. 1 650 § l .  
2 ) Kongl. resol .  för mflgistr. 1 8  nov. 1693 § 5. 
3) I Iofrä.ttspresitlenten Gabr. Falkenberg ti l l  borgm. o. 1'åd i Åbo 2G febr. 1G97. U niv. bibl. nrnnuskriptsaml. B 1 1 1  4 s. 496--197. 
4) Kougl .  resol .  för Åbo 25 fcbr. 1042 § D. 
5) ,, ,, 28 mars 1(547 § 1 .  



111. 

Kongliga Åbo hofrätt. 

B l rån borgmästare och råd vädjades till konungens dom. Denna fäldes på räfsteting, som enligt stadslagen (Köpm. b. 20 kap.) skulle hållas i städerna tvänne gånger om året, ·--------------"' pingst och S:t Jakobs dag, af ett riksråd biträdt af bisko-pen. Egentligen har detta ting väl afsedt biläggandet af tvister mellan borgare och gäster, men under en tid, då domstolarnas kompetens icke var så noggrant faststäld, upptogs vid detsamma äfven tvister borgare emellan. Dessutom ha mål hänskjutits till de räfsteting, som höllos för landsbygden och som enligt den senare landslagen , konung Kristofers lag, skulle hållas för Finland en gång om året i Abo 1). Denna konungsdomstol hade sina stora företräden genom att den liksom sökte upp de missnöjde parterna, hvilka icke behöfde företaga långväga resor för att få ·in sak skärskådad och sliten. Den led emellertid af brist på följdriktighet, arbetade endast sporadiskt och långt ifrån så regelbundet, som lagens bud skulle gifva vid handen. Skuggsidorna af den rådande proceduren hade länge varit insedda och r clan under Erik XIV hade den första fasta öfverdomstol för riket upprättat ·. Denna föll efter icke ett decenniums värksamhet för sina egna fel, och det räkte ett halft sekel innan försöket upplif vades, denna gång med bestående framgång. I rättegångsordinantien, som antogs på riksdagen i Örebro år 1 61 4, stadgades, att räfst- och rättaretingen skulle upphöra och konungens dom framdeles fällas af en hofrätt, som skulle ha sitt 
1 ) J mfr. Fr. Öclberg , Om elen svenske konungens domsrätt före Svea hofrätts inri:i.ttunde å.r 1 614, II: 33-35, J. J. Nordström , Bidrag ti l l  elen svenska samhäl lsförfattningens historia, II: 529- 530, Uppström s. 19. 



SVEA HOFRÄTT. 305 säte i Stockholm och vara en fast öfverdomstol för riket. Till denna nya domstols åliggande hörde att granska samtliga underrätters domböcker och meddela näpst där vrång dom blifvit fäld; att slita lagvadda mål från lagmanstingen och rådstufvurätterna; att döma adelsmän i saker, som gingo å lif och ära; att slita tvister om arfskiften efter adelsmän; att öfverse högmåls- och lifssaker 

Åbo hofrätts sigi l l .  

och afgöra dem, om konungen var �järran frånvarande, men hemställa dem till konungen, om han var när ; undantag skulle ske för sådana grofva brott, som väkte Guds synnerliga förtörnelse och de enfaldigas förargelse och för hvilka straffet icke kunde eftergifvas: blodskam, våldtäkt, barnamord, rån å allmän väg, dråp med hemgåug o. s. v.; i sådana mål skulle, såsom tidigare är förmäldt, straffet värkställas genom ståthållarens försorg, sedan unc.lerrättens dom fallit. Enligt rättegångsprocessen af 1615 kunde 



306 KONGL. ÅBO HOFRÄTT. 

anhållan om rev1s1on af hofrättens dom ske hos konungen , alla 
domares domare 1) .  

I n io  år  var Svea hofrätt den högre instans, hvartill domar, 
fälda vid lagmans- och rådstugurätterna i Finland borde hänskju
tas. Af särskilda orsaker b lef dock denna hofrätts inflytande på 
Finland af underordnad betydelse och konungens dom fäldes dels 
af konungen själf, dels af hans ståthållare, dels af kommissioner 2) .  
Oregelbundenheten i den härvid följda proceduren framkalla.de ett 
starkt behof efter en i Finland p lacerad fast konungsdomstol ,  och 
detta behof till fredsstäldes, då den 15 juni 1623 fullmakt utfärda
des för Åbo hofrätt. Under dennas domvärjo lydde ända till år 
1 684 samtliga underrätter i Finland med Kexholms län samt i 
Ingermanland ; från sistnämda år Finland utan Kexholms län. 
Hofrätten befullmäktigades att , ,uti alla domar, högmåls och andra 
förefallande saker efter Sveriges ln,g och rättegångsordinantien 
citera, upptaga, döma, resolvera, concludera, revidera, arrestera, 
confiskera och hvad namn mer sådant hafva kan" med samma 
makt och myndighet, som varit Svea hofrätt efterlåten. Sin för
sta session  Löll den nya hofrätten den 3 1  oktober 1623 i närvaro 
af presiden�en friherre Nils Bjelke till Salestad, vicepresi denten 
Jöns Nilsson Jakobskiöld och tio assessorer. Detta första möte 
hölls p å  slottet, som fick tjänstgöra som hofrättslokal intil l  hof-
rättens inflyttning i det billsteenska huset vid bron. Ar 167 1 ut-
byttes detta mot det grefligt hornska ]:)alatset vid torget, där ses
s ionerna höllos intill år 1827 med längre och kortare afbrott. 
Det första afbrottet skedde efter branden år 1681 ,  då slottet åter 
erbjöd tak för den husvilla domstolen. Tio år senare skedde åter
komsten till den egna härden. Hofrättens vistelse p å  slottet var 
mindre behaglig för landbhöfdingen , som jämto kansliet borde 
innehaft bostad därstädes, men som nu , för att använda Harald 
Oxes ord till konungP-n, blef tvungen ,,ifrån 4 a 5 ställen i staden 
undan dropp och regn med kansliet bortflytta 3) " .  

Vid det första sammanträdet räknade hofrätten, såsom redan 
sades, president och elfva ledamöter. Senare stater upptaga, van
ligen u tom presidenterna 5 adliga och 6 ofrälse assessorer, sekre
terare, notarie, fiskal, vicefiskal, 3-4 handlingsskrif vare och lika 
många hofrättsposter. Då hofrättens sammansättning skulle vara 

1 ) ' chmedeman s. 133-163. 
2) Melander, Kuvaus Suomen oloisLa I: 02-1 1 1. 
3) Berä.Ltelse 20 apr. 1682. 



HOFRÄTTE S INRÄTTANDE OCH INFLYTANDE. 307 likadan som Svea hofrätts, hade äfven fyra riksråd bort ingå däri och i särskilda års stater upptages lön för 1 a 4 riksråd, hvarjämte fullmakt för ett och annat riksråd att sitta i Åbo blifvit utfärdad, men i sjä]fva värket torde endast i något undantagsfall värklig tjänstgöring förekommit. Aflöningen utgick ur en mängd kronointrader. I 1 665 års stat för hofrätten ingå häradshöfdingeräntor samt lilla tulls- och accisumgälder från hela landet, fjärdepartsräntor från Sverige och Åbo län, sjötullspenga!' från Sverige, mantals-, boskaps- och skjutsfärdspengar från Abo län, utgörande inalles 24, 000 daler s. m. 1) .  I början af 1 t380-talet anslog, såsom tidigare är nämdt, regeringen åt hofrätten de konungssakören, som Åbo stad därförinnan i en längre tid åtnjutit. Den första ordinarie staten uppgjordes enligt Vörlund år 1 696. Den upptog utom presidenten en vicepresident a 1 200, 4 hofrättsråd a 800, 7 assessorer 
a 800, 1 sekreterare a 600, 1 advokatfiskal a 450, 1 vicefiskal a 300, 2 hofrättsposter a 78  dal. s. m.2). Vi kunna naturligtvis icke länge dröja vid en framställning om hofrättens värksamhet. Hofrätten var en institution för hela Finland och dess plats är sålunda i Finlands historia, ehuru den icke kan med tystnad förbigås i en historik öfver den stad, hvarifrån dess inflytande utgick. Att detta inflytande varit af hälsosam och frnktbringaucle art, att rättsvården i landet undergick en förändring till det bättre, sedan hofrätten instiftades, är nu en sak, som kan antagas a priori och som i fullt måtto bestyrkes af de faktiska förhållandena. Lika å ögonskenligt är, att värkan af hofrättens inrättande märkbart måste framträda i Åbo, där en närmare beröring mellan hofrättens och underrätternas ledamöter lätta.st kunde komma till stånd. Rådsfädren arbetade under hofrättens omedelbara upp ikt; do kunde lätt, utan anlitande af den officiella vägen, erhålla upplysningar, tolkningar och råd af de i juridikens irrgångar bättre bevandrade hofrättsa es orerna, liksom des e å sin sida ha le tillfälle att privatim med lcla rättelser och framhålla uristerna i rättsvården i staden. Direkta ingripanden i nnderrätte!'nas funktioner ha icke sällan kett i form af uppmaningar till upptagantle och nogare ransakantle af i resp. skrifvelsor närmare uppgifna rättsfal l. En viss tendens att utöfva påtryckning på 

1) Vörlnnd, Historisk beskrifn ing öfver den kongl . hofrätten i Åbo s. 25 
53-59, 2 ) Kongl .  statskontorets yttrande af 23 sept. 177 1 i anl edning af Åbo 
hofdU s år 177 1 gjortla ansökm1 om löneförhöjning ; r iksens . · tänc.1ers secreta 
ntskot.t.s Rta.ts d putat ions exped i tioner fol .  407 sv. riksark. 



308 KONGL.  Åno J TOFRÄTT. -----------------------rådhusrätt.en yppar sig väl ock i de talrika rekommendationer, son1 hofrätten utfärdat för personer, hvilka anmält sjg till lediga befattningar på rådstugan. Ofta ha sådana förord haft åsyftad värkan och utan afseende ha de väl aldrig lämnats. Som ett ytterligare exempel · på relationer mellan hofrätten och rådhnsrätten i staden kan anföras de fall, då personer öfvergå�t från det, ena värket til l  det andra. Oftast har det varit hofrätten, som varit den gifvande parten, men äfven från rådstugan ha några öfver:flyttningar til l  hofrättshuset ägt rum. Måttet af hofrättens nit och inflytande berodde i dessa tider mera än i våra dagar på viljan och kraften hos den person, hvi lken såsom president stod i spetsen för institutionen. Om den förste presidenten Nils Bjelke (1623-1630) har det redan förut varit tal . Det var han, som gaf hofrätten dess första organisation och styrde dess fö1·8ta. steg på lagskipningens bana. Hyllande satsen ,,l 'etat c'est moi", har han någon gång ensam utöfvat funktioner, som tillkommit hela hofrätten 1) .  Bjelkes efterträdare var Brur Andersson Rålamb (1630- 1632). itisk i sin tjänst, men stolt och själfrådig, föll han i Gustaf II  Adolfs onåd för det oskickliga beteende sonen visade konungen och flyttades 1 634 till landshöfclingeplatsen i Åbo. Hans efterträdare Jöns Kurck, friherre till Lempäälä (1632-1652) hör till hofrättens namnkunnigaste presidenter och till F inlands mest lysande ädlingar. Hans rättrådighet var allmänt erkänd ; ett rikt b ibliotek vittnade om intresse för studier, hofrättens handlingar orn förfarenhet i rättsvetenskaperna; om lyxen och gästvänligheten vid hans hof i Åbo talade hvar man. Erik Gyllenstierna (1654-- 1 657) hac.lo kämpat vicl Breitenfelc1, underhandlat med ryssen i Moskva och förvaltat östra ] inland och Ingermanland, innan han blef rättvisans högste vån1are i landet. Om Erik Sparre ( l G5 -1673) sägc�, att han var ,,en lärd, ädel, vänlig och gladlynt herre 2) " .  Ernst Johan Creutz ( 1 674-1684) hade såsom landshöfding i Nylands och Tavastehus län begått i Helsingfors ett öfvervåld, som ådrog honom en lång process, men visade sig som presiclent så mån om rättvisan, att en samtida poet Daniel Achrelius kuncle i hans griftkväde säga, att så länge Creutz ,,beskydda' detta land mecl lag, med rätt, med tro, då stod här härligt till; men nu, ack nu, 
1 ) Melander, Kuvaus Suomen oloista s. 127. 
2) Lagus, Åbo hofrätts h jstorja s. 2 1 . 
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ty värre, sen som han gick sin väg, hvem kan så säker bo ?,.1) " .  
Anders Torstensson ( 1 685 ) ,  son till segraren vid Leipzig och Jan
kowitz, hindrades af döden från att inträda i tjänsteutöfning. 
Robert Lichton (1 G87-1 6D2) hade utkämpat heta bataljer på slag
fälten och på riddarhuset, men lefde i god sämja mecl sina kolle
ger i Åbo. Gabriel Falkenberg ( 1 693- 1 7 1 4) var ,,en i alla måtto 
vördnadsvärd herre, till sitt yttre välskapad och ansenl ig, ti ll  
sinnet lugn och ädel, i sin ämbetsförvaltning rättvis och nitisk, 
men foglig 2) " .  

Bland hofrättens ledamöter har mången fått sitt namn inri
stadt i den finska häfdens bautasten. Jag erinrar b lott om vice
presidenten Olof Bure, tidigare omnämd såsom Finlands förste 
vetenskapligt utbildade l äkare ; vicepresidenten Gustaf Grass, landt
marskalk vid 1 G7G års provincialmöte ; assessoren Mikael \:Vexionius
Gyllenstolpe,  den historiska vetenskapens första representant vid 
Åbo  högskola och genom ett antal arbeten af historiskt, juridiskt, 
etiskt,, teologiskt o. s .  v. innehåll känd såväl inom som utom riket 
såsom en , ,ogement lärd" polyhistor ; sonen Daniel Gyllenstolpe, 
en prydnad för hofrätten ; Erik Falander-Tigerstedt, l ika hemma
stadd i grekiska och hebräiska språken som i lag farenheten, högt 
skattad såsom akademisk lärare och praktisk juri st ; Olof och Sa
muel Wallenstierna, far och son ; Johan Gartzius m. fl. m.  fl . 

1) Kvädet, som ådrog- författaren rättsl igt åtal , finnes b land Åbo hofri:itts 
sk rifvelser till K. M. i sv. r iksarki v. 

2) Lagns, s. 27. 

40 



IV. 

T ul l rätter. 

� ill cle mest invecklade föro1·d11ingar, som 1 600-talAts lag-ml 
1(�?)) stjftare skapat, h�ra de som_ reglerade _tullarna och acci-

� serna. De underg1ngo ständiga förändrrnga.r, kräfcle stän
digt nya tillägg, modifikationer och skärpningar. Och 

liksom de gåfvo lagstiftaren duktigt hufvudbry, voro de äfven i 
pra.ktjken ytternt s våra att noggrant upprätthål la. En svärm af 
besökare, tullskrifvare, accisskrifvare m.  rn . hade under tull- och 
accisin pektorernas ledning att mottaga och uppteckna de infly
taude medlen, att hålla ett uppmärksamt öga på det för underslef 
ständigt benägna borgerskapet samt att på behörig ort befordra 
de brott l igo til l  l aga ansvar. .Mesta intresset af afgifternas erläg
gande och af nnclerslefvens hämmande hade uaturligtvis kronan, 
men sakon hade äf ven sin vikt fö1· magistraten, som räknade en 
i ·ke ringa del af ina löneförmåner i stad ·ns andel i accis- ouh 
bakugn penningarna och som g norn af staden a:flönad accis- eller 
g genskrifvare på acci huset kontrollerad stadon. u1Jpbönl . Dom
böckerna, såväl råd tugurättens som kämnärsrätteu , h a  att npp
visa talri ka åtal mot köpmän och borgare , som sökte undgå tull
och acci karlarnas argusögon. Huru nu domarna fäldos och un
derslefven b ifraJe , så t i l l fredsstälcle de ord inarie Jo111stolarna 
ick regeringen. :Man grep därför ti ll utvägen att åt kilcla accis
och tullrätter öfverlåta beifrandet af förseelser mot handel son1i
nantierna. 

I slutet af år 167 1 anmälde inspektoren Por Öman, att kammar
kollegium förordnat om inrättande af en acci rätt, och magi straten 
ut åg, jämlikt tillsägelsen, en borgn1ästare och två rådmän att på 
de ·s vägnar , · itLa i elen nya rätten. Allmän förordning i ämnet 



INSTHUKTIO ER.  311 emanerade dock först följande år. I förordning och stadga af den 2 maj 1 672 påbjöd regeringen, att i alla st-äder i riket skulle inrättas en accisrätt, hvarest alla tvistigheter, som vid tullarna eller acciserna kunde förelöpa, skulle upptagas och afdömas. Rätten skulle utgöras af kronans generalinspektor som ordförande samt 
011 borgmästare och en rådman eller två rådmän såsom bisittare. Var generalinspektoren frånvarande, skulle rätten kompletteras med ytterligare en rådman. Desse skulle nu slita tvister, som härrörde af tull- och accjsväsendet, hvarför generalguvernörer, landshöfdingar samt borgmästare och råd icke mera fingo taga befattning med sådana saker. Men väl voro de pliktige att räcka tull- och accisbetjänterne en hjälpsam hand, och specielt skulle borgmästare och råd vaka öfver att desse samvetsgrant spanade efter orätta mått och vikter. Beträddes välmående borgare med , , inmängiande" i bryggares, krögares och bränvinsbrännares handtering, skulle borgmästare och råd straffa dem enligt ordinantierna. Från accisrätten kunde vad ske till kammarkollegium. Appellerades icke, skulle exekution genast följa på domen. Protokollet . kulle föras af en notarie och rättens sammanträden hållas en gång i veckan 2) .  Föreskriften att alla städer skulle ha en accisrätt upprepades i en kongl. förordn. den 29 november 1689, men dessutom påbjöds häri, att stapelstäderna skulle äga en sjötullsrätt för afdömandet af mål, som sammanhängde med stora sjötullen. Denna rätt skulle utgöras af inspektoren eller tullnären, några af konungens i staden befintliga betjänte jämte några af magistraten. I accisrätten skulle magistraten företrädas af tvänne rådmän .  Vid domars fällande skulle sjötullsrätten rätta sig efter seglationsordningen och taxan ·amt andra kongl. förordningar, accis- eller lilla tullsrätten efter tull- och accisordinantierna. Vad till kammar- och komm n;kollegium tilläts endast, om saken rörde minst 50 daler s. m .  Protokollet i bägge rätterna skullo föras af stadens notarier, hvilka lika litet som de alternerande rådmännen hade att för sitt besvär påräkna någon skild ersättning 3) .  Sådan var enligt författningarna tullrätternas allmänna organisation.  Accisrätten i Åbo kom visserligen till stånd redan samma år som kammarkollegii befallning framfördes till magistraten , mon redan år 1 673 klagades öfver att de ledamöter i rätten magi-

1) Rfulst. prot. 25 nov. 167 1 ,  1 7  jan. 1672. 
2) Schmecleman, s. ( l28-(i33. 
a) s. 12G0-l 263. " 



3 12  TULLRÄTTER.  

straten utnämde högst försumligt fullgjorde sitt kall. Enligt flera 
gånger upprepade öfverenskommelser skulle session hållas hvarje  
torsdag. År 1690 bestämde magistraten, att kämnärsrättsnota
rien jämväl skulle föra protokollet i accisrätten . Int,räffade kolli
sion mellan de bägge rätternas sessioner, skulle kämnärsrätten 
gifva efter 1) .  Då inga protokoll för ifrågavarande sekel anträffats, 
är accisrättens värksamhet svept i djupaste mörker. Samma gäller 
stora sjötullsrätten, som omnämnes i rådstuguprotokollen några 
gånger vid tillsättandet af bi8ittare. Så förordnades år 1 696 tvänne 
rådmän och kämnärsrättsnotarien att sitta i domstolen 2).  

1) .Rådst. prot. 25 nov. 1671, 17 jan. 1672, 10 sept. 1673, 12 nov. 1G84, 10 mars, 4 juni, 17 nov. 1690. 
2) Råclst. prot. 8 juli 1696. 



V 

Domars exekution. 

IJ en exekutiva myndigheten var i lagen på ett tämlige� sväfvande sätt fördelad på konungsmannen och magiI straten. Såväl i rättegångsprocessen som andra författningar lägger konungen sina ståthållare och landshöf-dingar samt städernas borgmästare och råd på hjärtat att i enlighet med lagboken befordra behörigen fälda domar till värkställighet. Rättegångsprocessen af 1615 hotade dem, som af personliga hänsyn eller andra orsaker försummade att värkställa hofrättens domar, med konungens stora onåd, afsättning från ämbetet samt därtill ännu det straff, som hofrätten fann godt att pålägga. Tredskade den förlorande parten att godtgöra den andra i mål, som skjutits till hofrätten, skulle hofrätten anmäla saken hos ståthållaren eller magistraten till vidare befordran. Ville landshöfdingen uppskjuta en exekution, ägde han göra föreställningar hos konungen eller hofrätten; i lifssaker fick ingen exekution ske innan hofrättens utslag fallit, 1). Om konnngsmannens ingripando vid exekutioner i civila mål talas i handlingarna högst sällan. Däremot omnämnas i domböckerna oafbrntet åtgöranden från magistratens sida. Mest förekommo utmätningar och arrestering af gods. De värkstälcles vanligen af stadsf ogden och kämnären, ofta biträdda af några borgare. År 1683 framhöll landshöfdingen Lorentz Creutz d. y. för borgmästare och råd behofvet af ett ,,auktionskollegium", hvarest i främsta rummet kronans panter och omyndiga barns egoclelar skulle bortauktioneras, men där äfven enskilda fordringsägare voro i tillfälle att afyttra det utmätta godset och erhållna 
1') 8chmedeman, s. l(i2, 1 100-1101. 



3 1 4  DOMARS EXEKUTION. panter. En gång i månaden skul le förrättning ske och borde några af magistratens ledamöter vara tillstädes för kontrollens skull. Följande år gjorde Oreutz förnyad påminnelse om saken och föreslog tillika, att bankohuset v id  torget (se i det föreg. s. 50) skulle tagas till auktionskammare, men först år 1685 finner man att den föreslagna inrättningen kom till stånd. När gårdar såldes, skulle enligt magistratsbeslut af 1 690 stadens trumslagare annonsera om auktionen på gator och gränder 1) .  Vid exekutioner i brottmål användes utom kronobetjäningen gemenligen stadstjänarne, profossen och mästermannen; vid vissa arter af straff äfven unge män ur borgerskapets led. Den vanligast förekommande straffart var förmögenhetsstraffot. De talrika förseelserna mot god ordning och allmän sedlighet gåfvo rikliga anledningar till dess användande. Vid bristande tillgång ho8 den felande utbyttes det mot andra straffarter. Frihetsstraff kommo jämförelsevis sällan i fråga. I rådhuset fnnnos tvänne afde]ningar, den ena afsedd för bysättning, det s. k. borgarefängelset, den andra för brottslingar, den s. k. tjufvekällaren. Uppsynen öfver de fångne handhades af rådstuguvaktmästaren, som därvid stundom tillät sina myndliugar friheter, hvilka betydligt mildrade fångenskapens hårda lott. Så stod en råclstuguvaktmästare år 1 685 tilltalad för att ha företagit promenader ute i staden med fångarna, gifvit dem tillfälle att öfverfalla sina vederparter, stält några fångar på fri fot och i stället inmanat andra personer utan rättens vetskap samt slutligen hållit öl- och brä11-vinsförsäljning på rådstugan 2) .  Med fängelsestraffet följde ock arbete i järn, hvilket med från medeltiden härstämmancle uttryc1r någon gång betecknas med orden ,,gå till erfwode"  eller ,, arfwode", ,,gå för kärran till erfwode", , ,gå till arfwocle med bulten 3)". åsom skamstraff för uppstudsiga och för umliga btatlstjänare, okynniga pojkar och andra, som begått mindre förseelser, anv1.inc1eR ofta ,,hästen" .  Så nämnes om en trumslagare, att han för stursk-
1 ) Rådst. prot. 3 dcc. lti83, G okt. 168:1, 14  nov. 1685, 17 nov. 1G90. 
2) Rådst. prat. 1 1  mars 1685. 
3) Extract af hofrättens resolutioner i rådst. prot. för 1 650 och 1651 i A bo råclstuguarkiv ; rådst. prat. 5 juli  1648. ,,Erfwode" är en yngre form af det gammalsvenska ordet arvope, ärvodhe = arbete. (K. F. Söderval l ,  Ordbok öfver svenska medeltidsspråket.) 



EXEKUTIONER I I:HlOTTMÅL. 3 15  het mot sina förmän dömdes att tre dagar å rad 8-1 2  f. m .  ,,rida hästen" . Hästen var ett p inoredskap, som stod eller, hvad som är antagligare, utstäldes vid förefallande behof på torget utanför rådstugan. Dess utseende framgår af själfva benämningen. Ett nesligare skamstraff var att stå några timmar om dagen i halsjärn vid stocken utanför rådstugan. Det användes för tjufvar och horkonor. Det mildaste kroppsstraff et var slag med ,, tj ärutampen ", som serverades innanför rådstuguporten. Hårdare var gatuloppet, som föranstaltades på torget, måhända äfven på andra platser. Gatuloppet användes ofta för tjufvar och sedlighetsförbrytare och tillämpades blott på män. Det . bestod däri, att delinkventen fick löpa fram och tillbaka mellan tvänne leder af karlar, hvilka enhvar tilldelade honom på ryggen ett slag med spö eller ris . Antalet hvarf, som skulle genomlöpas, berodde på delinkventens skuld och på exekutorernes antal. Om en brottsling heter det, att han lopp 6 gånger fram och tillbaka mellan 25 par, om en annan att han lopp 9 gånger mellan 33 man. .l!,ör somliga nämnes 2 hvarf, för andra ända till 1 2  1) .  Enligt en resolution, som Åbo hofrätt gaf den 29 mars 1 G70  på en af hauptmannen i Korsholrns grefskap gjord förfrågan, skulle ett gatlopp bestå i en promenad genom 50 par ; funnos icke så många exekutorer, skulle hvarfven ökas i proportion ; den bland exekutorerna, som icke slog ordentligt, skulle bötfällas till 6 :rl!Ji, den som alldeles undandrog sig sin plikt, till 40 :it!fi. 2). Denna beräkning skärptes genom reskript till samma hofrätt af elen 1 0  mars 160G sålunda, att när gatloppet skedde genom 50 par, skulle det ske fram och tillbaka för att räknas för ett gatlopp ; skedde det genom 300 man1 skulle hvarje genornlöpancle räknas för ott 3) .  Enligt strafforclningen af år 1653 skulle vid böters förvandling till gatulopp den beräkningsgrund iakttaga ·, att när gift man bötfäldes för enkelt hor till 80 daler, skulle han vid bristande tillgång löpa 6 gånger ; var han ogift, skulle han böta 40 daler eller löpa 4 gånger. Lönskaläge med syskonbarn straffades med 80 daler eller G gatlopp. Tjufvar skulle, om det stulnas värde understeg GO daler, för hvarje 8 dalers böter pli kta med ett gatulopp fram och tillbaka 4). 

1) Råclst. p rot. 30 juli 1679, 7 nov. 1683, 30 juni o. 3 ang. 1687 m.  1 1. st. 
2) Palmskölclska snml .  i Uppsala univ. bj bl. col lect. jur .  pol it. tom V I ,  

Litt. G & H. 
3) Schrncdeman s .  1438-14.3� . 
1 ) ,, s. 294:-W5. 



316 DOMARS EXEKUTION. --------------------------- -- -- -Till exekutionens värkställande användes i allmänhet stadsvakten och antagligen har förhållandet varit likadant i Åbo under äldre tider och inpå 16OO-talet. Under lGO0-talets senare hälft, måhända redan tidigare, hade vakten befriats från detta för mindre hederligt ansedda uppdrag och exekutionen utfördes af cle s. k. ris- eller friborgarene, cl . v. s. fattiga stadsboar, som för detta och andra mindre göromål befriades från deltagandet i skatten. U n<ler de sista åren af seklet råkade rätten i bryderi, emedan ,,risborgarnes stånd" nästan utdött under den stora hungersnöden. Efter rådplägningar med landshöfdingen ålade magistraten borgerskapet att genom sina drängar utföra exekutionen, så att ett kvarter alltid höll sig redo. Detta påbud väkte emellertid stark opposition bland borgarene, som förklarade, att de i sådant fall skulle blifva utan tjänare, och vid en slutlig öfverläggning mellan landshöfdingen , magistraten och de 24 älste stannade man vid den reso-1 ution, att bland de oförmögnaste borgarene, hvilka icke kunde erlägga taxan, skulle 60 man uttagas för att straffa en delinkvent, som i öfver ett halft år suttit och väntat på frågans lösning 1) . Sedlighetsförbryterskor och tjufkonor - endast sällan karlar -straffades med ,,kåkstrykning" eller ,,hudstrykning" , äfven kallacl ,, stupning vid kåken" ,  ,,stupning mecl ris" .  Exekutionen förrättades vid rådstugudörren eller vid kåken på torget. Mästermannens hjälp ansågs skymflig och anlitades blott för tjufkonor och offentliga löskonor. Ofta följde med straffet förvisning från staden, länet eller hela storfurstendömet 2) .  Af profossen eller mästennannen leddes då clen afstraffade ut til l stadsporten med hotelse om skärpt straff, om hon eller han åter dök upp vid staclsbetjäningens horisont. För att u11<.lerlätta ett framtida igenkännande och trycka, ett varaktigt Kain märke på brottslingen märktes tjufvar och tjufk onor någon gäng med ena öra.ts af kärande. 
1) H.idst. prot. 29 okt. 1698 ,  20 juni 169 9. Vid 1697 års riksclng ho.de borgareståndet anhål l it , att gatuloppet måtle afslrnffas och en särski ld  per on ngn.geras , som skulle ensam förrätta spöslitningcn. Di.i.rvitl anfördes bl. a. , att i d mindre städerna borgerskapet själft måste l ägga hand vicl exekutionen , h i lket i synnerhet l änc.1e handtviirkare och deras gesäl ler ti l l  , ,förvitel se och förebråelse , då cle komma utom lands til l  främmande ministrar". Konungen sarntykte i resolution följande år till ansökningen , såviut det gältle mindre städer , men ansåg att gatuloppet borde bibehålln.s i de folkrikn.re städerna , där det fans ti l l räckligt vaktkarlar och andra säd.ana vissn. personer , som kunde kommenderas ti l l  exekutionen. Stiernman , Riksdagars beslut , til l ägget s. 478. 
2) 1640 omtalas en person , som efter undergången kli.ksl.rykning förvisades t i l l  I ngerrnanlanc.1. Råclst. prot. 17 juni 1G4.U. 



---- --- --- MÄSTE RMANNEN. 3 1 7  En ingalunda sällan förekommande syn var en afrättning. I rådstuguprotokollen ha borgmästare och råd fört bok öfver detta slag af exekutioner, hvilka gonom sin mängd skulle kasta ett egendomligt ljus öfver sedetillståndet i staden, om icke en del af brotten begåtts utom stadens råmärken. Största procenten af de l ifdömde utgjordes af barnamörderskor. Det ärofullaste slaget af lifsstraff var afrättning med svärd, som förekom högst sällan och hvari mästermannen, delinkventen till ytterligare dödsvånda, vanligen var oerfaren 1 ) .  Simplare voro afrättning mecl yxa och hängning. För barnamörderskor, själfspillingar och utöfvare af tidelag tillkom efter exekutionen bålbränning 2). Emellanåt har det händt att militärspersoner blifvit för svårare förseelser arkebuserade på torget. Afrättningar med svärd. och yxa förekomma stundom på torget, men den vanliga rättareplatsen var, såsom läsaren har sig bekant, belägen invid Karjaporten. I en närbelägen stuga bodde den fruktade, afskydde och föraktade skarprättaren eller mästermannen. En samhällets paria, ofta en afstraffad syndare, som genorn öfvertagande af kallet räddat sig undan ytterligare efterräkningar med rättvisans skipare, erbjuder mästermannen en för forna råa tider rätt betecknande typ, typen af en våld.sam, orolig sälle, som ständigt vill slita af sig de bojor en ordnande statsmakt lagt på sina medlemmar, men för hvars felsteg man blundar mot att han utför det simplaste arbetet i samhällets augiasstall. Han skulle förpassa den förtvi:flade barnamörderskan och den förhärdade brottslingen till en annan värld, leda mindre förbrytare utur stadens gebit, fasttaga svin och andra fyrfotade kreatur, som på oloflig tid visade sig på de tvåbentes fridlysta område, nederslå olämpligt placerade priveter, taga kläderna från dem som bykade vid förbjudna brunnar och annat mera. Likt andra handtvärkare skulle äfven han aflägga sitt mästerprof, innan han befans god till tjän ·ten. När en Henrik Bertilsson år 1G44 mottog sitt kall, tillsades han att antingen bistå den från Tavastehus tillkallade s karprättaren vid tvänne samma dag stående exekutioner eller ock göra sitt mästerstycke på endera, af tvänne missgärningsmän, en 
1 ) Ett icke alldeles ovanl igt t i l l ägg t i l l  anteckningen om en värkstäld döc1sc1om är sådant uttryck som ,,mästerm.annen felade". Så hände <letta å1· 1 6 69 en S igfridus Simon-is, som på egen begäran och egen risk fått yxan utbytt mot svärdet ; efter den misslyckade förrättningen ålaJ.o hofrätten stadens samtl iga barberare att besöka den sårade och rätten anslog en liten summa t,i l l hjäl p i hans elkinde. Råclst. prat. 3-1 3  nov. 1 6 69. 
2) Rådst. prot. 21 febr. 1 672, 4 apr. 1 689, 20 juni 1 695 m. fl. st .  
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3 18 DOMARS EXEKUTION. mandråpare, som skulle halshuggas, och en tjuf, som skulle hängas. ,,Därefter - berättar protokollet - så tog han kallet straxt så vida vid, att han höll dråparen uti håret, så länge han halshöggs, sedan tog han handen och naglade . vid kåken. Sedan ock den Tavastehus mästermannen för sin svaghet och ålderdom ej kunde få tjufven så högt på galgen, som borde, gjorde han honom bistånd och knöt repet om galgen 2)" .  Om löneförmånerna nämnes år 1 690, att ingon bestämd lön var anslagen åt bödeln, utan att han uppbar - utom tillfällig hjälp - 1 daler för afrättning med yxa, kåkstrykning och hängning, 1 daler 10 2/ 3 öre för bålbrännjng och 1 dal. 21 1 / 3 öre för stegling 3) .  En speciel förmån var tillstånd att bära pamp vid sidan. Vid mästermannens engagement talas någougång om hans ,,märkning". År 1 647 berättas om en gammal tjuf, som miste ena örat, själf uppspikade det på kåken och sed:1n blef antagen till skarprättRire i I{exholm 1) .  I-Iuru viktig 1,ysslan an ågs, framgår bl . a. däraf, att då en mästerman bl i fvit insatt i fängsligt förvar, anhöl l  magistraten af hofrätten att han måtte lös8läppas för att värkställa en exekution. En annan gång, då. mästermannen insjuknat, blef rätten mycket orolig, huru elen skulle reda sig vid kommande exekutioner, och l ät genom ett but1 göra förfriiga.n om den sjukes tillstånd 2) . Atskil liga rnästermi:in drogo genom excesser och brott samma öde öfver sig själfva som de varit med om att bereda så många andra af samhällot8 olycksbarn 3).  

1 ) H.ik1sL. prat. 22 ::i.pr. 16H, 26 mars 1670. 2) ,, ,, 2 1  fobr. 1G90. 
3) ,, ,, 25 maj 1 64:7. 
4) ,, ,, 7 mars 1668, 2-1 nov. l 662. 
5) J?ö ljautlo uppbyggliga pcrsomdia må t,jäna Lil l belysaude aJ deL laglösa l i f  stadens lägsla tj ti.1rnro förde. År lG-!3 afrilttadcs mästennanucn Lars Er i ksson för stö ld .  r 1G63 blcf en ung mii. i.crman Jörau I Iemikssou för de, 1Jek t  mot  magistra.ton dö1m1 t i l l  döL1en, men  af  hofriiltcu beuådal1 med lmk::;try k n ing o ·h  la.ndsförvisning. Han återkom, dömdes ti l l döden, mon beu:\dac1cs ocl t  utni.irndes ti l l  skaqn·äLtare i K aja.na. 'l'vänne följande mästermän Michol Ilemi ksson och Matts Bertilsson blefvo kåkstrukna  och förvista ; \nclors igfridsson insattes i tjufvckällaren för fyl leri vid en afrättning och hans mim1cr:\riga poj kar jämte en föregående mästermans enka och pojke straffades för stöld ; en lecl samma straff för vicl k epelse (för att han före en afrättning bitit i svärdet och stuckit  det i sanden) ; en b lef utL1rifven mecl hela sitt hus för stöld; en a.friittad för cdsöre, hemgång och rån o. s. v. Länge oroades staden af skarprättaren Michel Henriksson, som först fick böter och kyrkopli k t  för hordomsla t, senare kåkst.rykning och förvisning til l  Ingermanland ; t terkom diirifrfm och vistades en tid i närheten af Åbo lifnärande sig mec1 stråtröfveri och misstänkt för kyrkostölcler; b lof sl ut l igen hängc1. Rådst. prot. 
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FJERDE AFDELN INGEN . 

B O R G ERS K AP ET. 





I .  

Om borgarerätten. 

j �II nnan vi gå att betrakta de brokiga element borgerskapet % @ innF.1slöt, 1�1åste vi e?na _några ord å� frågan om borgare-
� - 1 rätten. V1 komma 1 fölJande afdeln1ng att göra närmare bekantskap med de detaljbestämmelser, som reglerade vilkoren och sättet för staclsmannanäringars beclrifvande. Intill dess är det nog att känna de allmänna dragen af de stipulationer lagen uppstälcle för bosättning i staden och för rätt till idkande af borgerligt yrke. Hvarje arbetsför person i staden skulle ha sitt genus vitae, skulle arbeta för sin utkomst vare sig såsom sin egen eller stadd i en annans tjänst. Samhället behöfde alla sina individer och ingen fick unc.11:1,ndraga sig att bära sitt strå till tidens äring. Ledigt, sysslolöst folk var till ingen nytta och omhändertogs af samhället för att ställas på den plats, där behof af arbetskrafter förekom. Kärnan af stadens befolkning utgjordes af borgarene, under äldre tider kallade byamännen. Borgare var den som af fogaten o ·h magi t,raton vunnit burskap, cl. v. s. räU att drifva handel eller handtvärk. Ville en borgares sven eller en gä t, d. v. s. en utländsk näringsidkare, vinna burskap i staden, skul le han erlägga en penningeafgift, svära borgareeden 1 ) och ställa borgen för att 

1) Edens or1lalydelse finnes angifven i stadslagen. I 162-! års band af Åbo 
rt\.dstuguprotokoll anträffas följande af Petter Wellamsson Facht år 1 62± af
gifna förbindelse, som väl öfverensstämde med det vid denna tid använda 
formuläret : 

,,Jag Petter Wellamsson Facht beder mig· så sant Gud hjälpa till lif och 
sj iU , att jag vill och skall min herre och konung, Hans Konglige M:ts befal l 
n ing män, borgmästare och råd och rätte öf verhet hörig och lydig vara och allan 
stads rätt efter min förmåga uLi sex år åtminstone uppehålla och utan någon 



324 OM BORGARERÄTTEN. han åtminstone i sex år komme att bära borgerlig tunga, underkasta sig de pålagor och personliga prestanda, som staten och kommunen pålade honom. Stadslagen satte icke något hinder för borgarerätts vinnande i tvänne städer, men ur 16 17 års köphanclelsordinantie framgår, att sådant ansågs otillåtet. 1673 års handelsordinantie faststälde uttryckligt, att ingen fick äga burskap i tvänne inrikes städer, och i riksdagsbeslutet af år 1 668 förbands den utländske man, som ville vinna borgarerättighet inom rik.et1 ,,sitt bo fullkomligen härsammastädes att fästa och nedsätta, antingen han nu allaredo här är eller ock härefter inkomma kan". Ville någon flytta till en ftnnan stad inrikes, skulle han efter K. 0. 1 6 1 7  uppsäga sitt borgerskap och betala till staden tio daler för hvarje öretal, för hvilket han skattade; :flyttade han utrikes, skulle han betala 30 daler för hvart skattöre och tiondepenningen af sin förmögenhet (enl. H. 0. 1 673 1/6 : delen). Barnfödde i staden voro ursprungligen befriade från burskaps vinnande, men förlorade genom de förordningar rörande stadsmannauäringarna, som emanerade under 1600-talet, denna företrädesrätt. Den inlänclske eller utländske man, som genom arf, gifte eller köp kom sig till fastighet i stad, var pliktig att inom natt och år in:flytta dit eller ock försälja gåirden. Redan stadslagen sy!les förutsatt, att den som sålunda blef gårdsägare och bosatte sig i staden, skulle egna sig åt något borgerligt yrke, och denna princip faststäldes uttryckligt genom 1600-talets förordningar 1) .  Ofta anfördes af myndigheterna i Åbo stad klagomål öfver att personer, som iJ.kade borgerlig näring, undand:irogo sig, för burskapsafgiftens skull och i hopp om att undgå borgerliga utla-gensaga goclvil l igen utgöra den r�ittjghet mig utaf mina förmän pålagd varder. Vil l  och icke hi.dler min byaman för när vara eller och förköp göra , utan uti alla måtto hjälpa och förforc1rn. Utlofvar och härhos, såsom och på. det hogsla vil l  vara förpliktad ,  clet jag ingen understucken hanclel med någon fri.immauclcs gocls (anten min faders el ler någon annans) borgerskapet för när och til l skmla drifvo. vilJ , utan uti alla måtto såsom en rättsinnjg borgare min hanclel och vandel drifva. Detta jag frivill igen utlofvar ,  så sant mig Gml hjälpe til l l i f  och själ , att jag denne ed sant siiger. " I 1673 års hanclclsordinantie ti l l ades till eden förbindelse att bruka al l enast infödde svenskar ( d. v. s. svenska undersåtar) såsom biträden i handel och handtvi.irk samt att i fall af flyttning til l utrikes ort erlägga 1/0 penningen af sin fö t·mögenhet. 
1 ) A.rnell ,  Stacls]agen, Konung. b. XV ; Stiernman , Riksclagars beslut I I: 1640, Commerceförordn. I: 702 , IV: 8-9; Nordström , Svenska samhällsförfattn. hist. I: 319-325 ; OLlhner ,  Städernas hist. före 1 633 s. 26-28, Bidr. t. stadsförf· hist. s. 188 följ. 



BORG A R ENE KÄRNAN AF STADSBEFOLKN TNGEN. 325 gor, att svära borgareeden. Enligt författningarna var det landshöfdingens och magistratens sak att se till, att underslef i detta hänsAende icke begingos, liksom de ock hade att kontrollera deras kvalifikationer, som anmälde sig till burskaps uttagande. Härvid iakttogs icke alltid att lanclshöfdingens samtycke inhämtades, utan magistraten företog sig nu och då att ensam pröfva den sökande, hvilket naturligtvis gaf landshöfdingen anledning att påminna magistraten om dess öfverskridande af sina befogenheter. För att vinna noggrannare kännedom om de burskapssökandes vilkor och antecedentia, infördes på .landshöfding Lorentz Creutz' initiativ år 1693 den ordning, att vid borgares antagande några af stadens älste skulle vara tillstädes 1). Såsom vilkor för burskaps erhållande fordrades utom borgen bevis öfver fläckfri vandel samt en viss förmögenhet, enligt stadslagen 3 :ri!fi., enligt en resolution, som åberopas i Åbo år 1699, 600 daler k. m. 2) .  Den som icke hade denna förmögenhet skulle gifva sig i tjänst. De som vunnit borgarerätt utgjorde kärnan af stadsbefolkningen och innehade fulla borgerliga rättigheter, af hvilka de främsta voro rätt till utöfvande af handel och handtvärk samt delaktighet i allmänna rådstugumöten och representationsrät� vid riksdagen. De voro de sannskyldiga stadsborga,rene. En viss rangskilnad förefans måhända mellan de besutne och de obesutne. Redan staclslagen inskränkte kompetensen till rådsämbeten till de förra, tillät dem att bära svärd o. H. v., och under senare tid tillkommo lindringar i tullumgälderna, frihet från inspärrande i kronans häktelse m. m. 3). Utom dem som vunnit burskap, de egentliga borgarene, omnämner stadslagen sådana byamän, som handlade i bolag eller i ,,viderläggning" och hvilka ofta voro utländingar. Ägde de 20 mark i bolag, voro de skyldiga att ,,gifva burskap". Ägde de mindre, voro de berättigade därtill. På två orter fick ingen ha viderläggning. Dessa s. k. viderläggningssvenner ansågos icke för fullmyndiga borgare, men sluppo i stället med en ringare andel i skatten. De afskaffades genom handelsordinantierna af årAn 1614 och 1 61 7 .  Endast den infödde stadsbo, som tjänat i sex år, men icke mäkta<.le blifva borgare, hade tillstånd att högst 4 år ha sin viderläggning i staden 4) .  
1) Rådst. prot. 20 sept. 1693. 
2) ,, 13 sept. 1699. 
3 ) Odhner, Stadsförf. hist. 189. 4) St. L. Kon. B. XV;  Norclström, I :  32G-32G ; Oclhner, Stadsförf. hi st,. 189. 
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OM BORGARERÄTTEN. 

Från äldre tider omtalas - enligt Odhner - de s .  k. 5-öres 
borgarene, hvilkas ställning i städerna är så godt som outredd. 
De ägde rätteligen att betala till staden en burgäld och att del
taga i vissa allmänna pålagor, men slingrade sig vanligen undan 
ut.gifterna 1) .  I handlingar rörande Åbo omtalas · de alls icke, åt
minstone icke under den anförda benämningen. Däremot före 
kommer i uppbördslängder från åren 1609 och 16 1 4-16 19  ett gan
ska stort antal personer, om hvilka det i allmänhet säges, att de 
,,aldrig någon skatt med borgerskapet gjort hafva, ej häller hvar
ken till Åbo domkyrka eller slottet dagsvärken göra och ingen 
gästning hålla, ej häl ler i skjutsfärd draga, som är mesta dels 
emot stadens välfångna privilegier, dessli kes ingen vakt e l l er vård 
hålle". De kallas gemenligen ,,friinnevånare", ,,frikarlar", ,,friinne
vånare och inhysesmän" och leda sannolikt sitt ursprung från 5-öres 
borgarene. De stodo lägst på rangskal�.,n, utgjordes af fattigt folk, 
hvilka ägde sina små kojor, lifnärde sig med simplare och mera till
fäll igt arbete eller arbetade såsom försvarskarlar under kronans, kyr
kans eller frälsemäns egid. Då många af frikarlarne utan laga skäl 
underläto att betala skatt till staten och kommunen, voro de i J la 
sedda af det skatt.dragande borgerskapet, och de ofvannämda läng
derna tyda på, att en :ransakning som bäst förbereddes el l er utför
des i afsikt att lägga de skattskyldiga under skatten och tvinga de 
arbetslösa till arbete. Ska.rpare än förr uttalades i de vid denna, 
tid emanerade författningarna grundsatsen om alla borgares <l.elta
gande i skatten och om det onyttiga folkets aflägsnande från sta
d.en. Såsom tidigare är framhållet, skulle länets höfding vaka öfver 
att ,, löst folk", ,,löst parti'' icke tolererades i städerna och att <l.e 
som icke hade någon näring och icke stodo i någons tjänst blefvo 
från staden af hy ·te. Lösa karlar skulle inst.ickas i knektehopen 
eller blan(l båtsman:-folket ; lö a kvinnor förpas a<l.es till sina h em
orter el ler insattes i kronans häkte. Vid högt vite var c let bor
gerskapet förbjudet att hos sig hysa och härbärgera sådant kad
ligt sällskap. Rådstugurättens protokoll  vimla af vederbörande 
myndigheters påminnelser om lagens bud och mycket ofta utdela
des straff såvä l åt lösdrifvarene som åt deras härbärgerare . V id ett 
tillfälle år 1 647 döm les i Åbo c. 50 personer, vid ett annat c. 1 00 
för att de hyst bos sig löst folk 2). På.minnelsernas och straffens 
frekvens är det tydligaste beviset på att det ständigt fans folk, 

1) Oclimer, a. a. s. 189, 191. 
2) Råu.st. prot. 18 j an. , 6 dec. 1 647. 



FR IKARLAR OC: H  PR I VI LEG IERADE PERSONER. 327 som utan att erlägga skatt och utan att fylla lagliga kompetensvilkor nbönhasade" på köpmäns och handtvärkares gebit eller till skada för den allmänna sedligheten och rättssäkerheten fönle ett lättjefullt och lättfärdigt lefverne. En privilegierad klass, öfver hvilken ständiga klagomål aufördes från borgerskapets sida, utgjordes af adelsmän, prästerskap och kronobetjänte, hvilka endast i högst ringa mån deltogo i utlagor och besvär och dessutom fritogo näringsidkare från skatten genom att ställa dem i skyddet af sina privilegier. Carl IX sökte visserligen att rensa städerna från sådana oborgerliga element; han ski=i,rpte de vilkor, på hvilka nämda personer kunde nedsätta sig i städerna, försvårade för dem åtkomsten af stadstomter och ålade dem som ägde, men icke bebygde sådana, att afyttra dem till borgare. Men i trots af all ihärdighet från konungens sida buro försöken intet varaktigt resultat 1). I handelsordinantien af år 1 673  resolverades, med hänvisande till redan existerande förhållanden, att adeln, öfriga ståndspersoner och kronobetjänte (utom de som hade kronans uppbörd om hand) ägde rätt att för sig själfva eller i kompani med borgare handla i gross och med växlar, inrätta manufakturanstalter och bruk samt deltaga i skeppsrederi utan att de behöfde förvärfva burskap 2) .  Vi skola i ett följande kapitel se, i hvad mån denna privilegierade klass deltog i allmän borgerlig tunga, och i afdelningen om näringarna skola vi återkomma till dess privilegier i afseende å handel och handtvärkerier. 
1) Odhner, a. a. s. 192-195. 
2) föiernman, Commerccförordn. IV: 1 1. 



Il. 
Finska och. svenska församlingen. 

l
1
!i

'ufvudmassan af stadsbefolk
il

ingen var icke allenast a_f finsk 
1�11@111 börd, utan äfven finska talande. Så var förhållandet un-� der hela seklet, men isynnerhet under dess förra hälft kan man säga, att finskan var det dominerande språket. Det var då ej blott de lägre klassernas tungomål, kroppsarbetarnes, tjänstehjonens och gesällernas, utan jämväl det burgnare borgerskapets. I familjer, som hörde till de bästa i staden, var det Ramtalsspråket eller användes omväxlande med svenskan. Det intima sambandet med Sverige och svenskans användande såsom officielt språk hade ännu icke i synnerlig grad infört svenskan utom de familjer, där den var modersmål på grund af härkomst. Ännu vid ingången af följande sekel heter det i allmänhet om de finska tädernas köpmän och borgare, att de till större delen begagnade sig af finskan i det dagliga umgänget 1 ), och denna utsaga torde nog äga sin tillämpning äfven på Åbo. Men man finner tydligen, att en förändring timat i språkligt och nationelt hänseende under seklets midt och dess senare decennier. De stora egrarna i Ryssland, Polen och Tyskland hade icke allenast spridt öfver de svenska vapnen en ökad glans och förlänat åt det svenska namnet en därförinnan oanad ryktbarhet, de hade gifvit den svenska nationalkänslan en högre flykt, gifvit stoltheten och själftilliten ymnig näring. De inaugurerade en tid, om hvilken Snoilsky betecknande säger : 

Då än frlin Leipzigs och Warschaus dar 
den minste bar 

af gloria liksom ett skimmer på. pannan. 

1) A.bo Tidningar 1793 n :o 13. 



SVENSKA NAT IONALANDA S LYFTNI  G .  ----- - --- -----
Den svenske studenten i sliten drägt 
bland fina främlingar trädde käckt 
till tysk och holländsk kateder. 
Ett enda ord gjorde grinarn stum -romanus sum ! 
P.1 främsta bänken slog svensken sig neder. 

32D 

Ju mera riket::; politiska betydelse steg, clesto mera trädde det finska folket i skuggan vid sidan af det svenska, på hvilket så godt som hela glansen från ryktets gloria föll, desto tydligare framträdde det svenska språkets och den svenska nationalitetens styrka och öfvervikt ; desto svårare blef det för provinciela element och egendomligheter att uthärda inflytelserna från rikets hufvudland. Mången släkt, som förut lefvat och värkat i det finska hemlandet, drogs genom hoppet om äreställen och socialt inflytande öfver till Sverige, och när den återkom, tedde sig hemlandets språk och bruk i en förändrad gestalt. Därtill kom den starka centralisationsanda, som utmärkte stormaktstidens st:yrelse, det tydliga sträf van det att aflägsna provincialismer och stöpa rikets 8ociala förhållanden i samma former. Icke minst bidrogo de nya ämbetsvärk och bildningsanstalter, hvilka under denna period sågo dagen, till att utbreda svenskt språk och tänkesätt samt att förstärka befolkningen med svenska element. Tidigast och tillika starkast måste värkningarna af det svenska språkets och den svenska nationalitetens lyftnjng kännas i Finlands hufvudstad, som i främsta rummet förmedlade förbindelserna med hufvudlandet och som mottog hofrätten och akademien med deras till större delen svenskbördiga tjänstemän och lärare. Dessa värkningar visade sig dels i en förändring af proportionen mellan den finska och den svenska församlingens numerär, dels i en förändring af den sociala ställn ing de finska tålande borgarene intogo i staden. Att i siffror noga angifva förhållandet mellan de tvänno språkgrupperna och de växlingar detta förhållande undergick, är icke möjligt, då ingen vid denna tid tänkte på att anställa en folkräkning och allra minst 011 räkning på språklig basis. De enda handlingar, som skulle kunna läggas till grund för beräkningar af denna art, äro borgare- och mantalslängderna. Men äfven om man skrede till undersökningar med ledning af dem och därvid utginge från grundsatsen, att borgare med finskt tillnamn hörde till den finska, borgare med svenskt eller utländskt. tillnamn till den svenska församlingen, så stöter man 8trax på den svårigheten, att ett antal personer nämnes allenast vid förnamn och yrkestitel, ett ännu 



330 FINSKA OCH SV ENSKA FÖRSAMLINGEN.  större antal vid dop- och fadersnamn. Julius I(rohn har n1ed ledning af den tidigare omnämda uppbördslängden för Åbo af år 1609 uträknat, att bland 545 skattskyldiga borgare hade 274 finska namn, 1 70 saknade tillnamn, 7 7  hade svenska och 24 ty ka namn 1). I den bifogade förteckningen öfver friborgare, hvilken Krohn alb� icke medtagit i beräkningen, förekommer endast ett och annat icke-finskt tillnamn; flertalet personer saknar h. o. h. släktnamn. I borgarelängden af år 1632 upptagas 482 borgare ; bland dem ha c. 230 finska och c. 100 icke-finska namn; resten angifves vid yrkestitel eller blott dop- och fadersnamn 2). I 1651 års mantalslängd har Krohn funnj t bland 992 borgare 98 med svenskt, 35 med utländskt, 367 med finskt och 492 utan tillnamn; i 1697 års mantalslängd bland 99 1 borgare 40 1 med finskt, 230 med svenskt, 69 med tyskt, 30 med från finskan bärledt latinskt och 261 utan släktnamn 3) . Dessa siffror utgöra icke någon exakt måttstock, men de konstatera rikt,igheten af den uppfattning, som läsningen af handlingar rörande staden lämnar efter sig, att de finska talande hela seklet igenom voro i pluraliteten, men att denna pluralitet vid seklets slut icke mera var så afgjord som vid dess början. Så kunde biskop Johan Gezelius d .  y. i ett memorial af den 27 febr. J 694 till konungen yttra, att ,,finska stadsförsamlingen är så folkrik, att näppeligen uti E .  K. lYI :ts vicla rike flera själar uti en församling äro" 4) .  Förändringen visar sig Yi<lare för den finska församlingen i ett nedåtgående i social betydelse och kommunalt inflytande. Köpmän af tysk eller annan utländsk extraktion torde nog hela seklet igenom ha varit herrar på handelsmarknaden, och om finske män än konkurrerade med dem, så ha de nu i allmänhet icke kommit till samma ekonomiska resultat. Men i öfrigt kan det sägas, att staden:::; öfverklass ännu under seklets början till tor del var finsk . Under do tre för ·ta decennierna af seklet - för hvilken tid vår kännedom om magistratens medlemmar för resten är ofullständig - påträffa vi inom rådet 3 borgmästare och 1 6  rådmän mecl 
1) Krohn, Snomenkielinen runo l l isuus ruotsinvallan aikana ynnä kuvael

mia snomalaisunden h istoriasta, s. 15. I vissa punkter synes mig beräkningen 
vara af omtvistelig art, men då det a l lmänna resul tatet därigenom icke förän
clras, har jag icke ve lat medde la  egna beräkningar, hvilka icke grunda sig på 
samma l ingvistiska. insik ter  som de ofvan meddelade. 

2) Bidrag t. Åbo hist. IV.  
3) Krohn, s. 6±. 
4) Landsh. i Åbo o. B:borgs lti.n skrifvelser, vol. V. 
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finskt tillnamn ; under seklets hela senare hälft har rådslängden 
att uppvisa endast 4 finska namn, för öf'rigt svenska, tyska och 
qvasi-latinska. Rörande riksdagsrepresentanterna känner man alt 
för l itet under de tidigare decennierna för att kunna göra en lik
nande jämförelse. Vid valen till riksdagen utsågs ännu år 1 639 
en ur det finska borgerskapets krets, men sedermera påträffas bland 
riksdagsmännen ingen, som kunde anses ha specielt företrädt 
nämda element - om icke möjl igen handelsmannen Henrik Tolpo, 
hvilken erhöll enhällig kallelse år 1 697. I allmänhet kan det sägas, , 
att det finska borgerskapet vid seklets slut, då en värklig ecklesi
astik i ndelning i tvänne församlingar först kom till stånd, mesta
dels omfattade stadens underklass och större delen af dess medel
klass. Man stöter på en och annan köpman och köpmannasläkt 
med finskt namn och bland de förmögnare handtvärksmästarene 
funnos många, som i cke aflagt sitt finska tungomål, men öfveru 
hufvud höjde sig den finska församlingen i cke öfver småborgare
nes nivå : där funnos handtvärkare, krögare, bryggare, mindre köp
m än ,  formän, kroppsarbetare m. m. Den finska församlingen inne
hade i staden numerär öfvervikt. , men den hade sedan seklets bör
jan förlorat den ekonomiska och intellektuela. Biskop Gezelius 
t illade ock till sin nyss c iterade utsaga om denna församling, att 
den var ,,en af mest fattige bestående folkhop". 

En svensk eller rättare svenskspråkig församling fans seda,n 
århundraden til lbaka, men den var i cke talrikare än att den ännu 
e tt stycke in på 1 600-talet kunde åtnöja  sig med ett rum i den 
väster om kyrkan i ringmuren uppförda byggnaden, som efter aka
demiens grundläggning anslogs till bibliotekslokal. (Se tecknin
gen sida l lG ,  bokstaf k.) Sedan ökades församlingen genom hof
rätt ns  assessorer och akademiens professorer, af hvilka, såsom 
redan nämdes , en stor del var af svensk börd ; vidare genom in
f lyttning af köpmän och handtvärkare från Sverige och Finland 
1:;venskspråkiga bygder äf ven som genom försven kning af ursprung_ 
ligen finska familj er. rri l l  den svenska försarolingen i vidsträktare 
mening få v i  äfven räkna den stora skara af svenska studenter, 
som i dkade studier vid akademien, naturligtvis utan att införas i 
stadens mantal längder. Vid 1:;eklets slut intygade Gezelius, ehuru 
med tyc1 lig öfverdrift, att den svenska församlingen , som bestod 
,, af månge K. l\iJ:ts betjänte och vackre stadsens innevånare" ,  vuxi t 
så att den väl var dubbelt större än stadsförsamlingen i Uppsala 1) . 

1) L::rnd. ·h .  i Åbo l iiu skrifvelser ti l l  K. M ., vol. V. 



332 FINSKA OCII SVENSKA FÖRSAMLINGEN.  En icke ringa kontingent af den förstärkning svenska församlingen erhöll utgjordes af borgare af tysk extraktion . De tyska borgarene räknade gamla anor i staden . Hansans ända från den äldre medeltiden sig daterande merkantila öfvermakt i de nordiska farvattnen var · visserligen · bruten sedan Gilstaf W asas tid , men ännu hörde ättlingarna af lybska och andra plattyska gäster till stadens köpmannakorps och fortfarande pågick en inflyttning af tyskar dels från de nordtyska, staterna, dels från Sveriges baltiska provinser. Det religiösa trycket och senare det på det stora religionskriget följande ekonomiska trångmålet i Tyskland drefvo främlingarna att söka sig en ntkomst borta från hemlandet, inom gränserna af det svenska riket, där man räknade på en hög ekonomisk lyftning under den nya stormaktsaeran. Somliga slogo sig på handel och eröfrade sig en plats bland stadens penningemagnater - detta ord dock taget i en något anspråkslösare bemärkAlse. Andra egnade sig åt handtvärk. Isynnerhet på handtvärkeriernas gebit var tilloppet stort. Man finner tyska mästare och gesäller främst inom yrken,  hvilka tidigare varit i staden endast i ringa grad eller alls icke kultiverade, ämbeten sådana som körsnärernas, klensmedernas , pistolmakarneE!, urmakarnes, handskmakarnBs, knappmakarnes, perukmakarnes och barberarnes. Men äfven inom yrken med mindre anspråk på detaljerad fackkunskap påträffas clc .  Och icke nog med att tyska handtvärkare öfversvämmade handtvärkerierna., de intogo jämväl inom sina resp. ämbeten en uominerande ställning. En stor del, om icke flertalet af de åldermän jag funnit omnämda inom de förnämligare ämbetena, var af tysk börcl, ehuru desse mästare väl kunna ha blifvit acklimati·eracle i riket redan under en tidigare vistelse i andra stäcler. Utom tyskarna anträffas en 00h annan ny &läkt af britiskt och franskt ursprung, men de exempel, som härpå kunna anföras, äro helt få. Ur dessa utländska familjer rekryterades nu en icke så ringa del af stadens svenska församling. En och annan tysk familj sökte vis erligen att i det längsta bevara sina nationella egenheter. Tysk gudstjänst hölls i skildt rum i domkyrkomuren, den s. k. Gertrudskyrkan, och för barnens undervisning inkallade ännu under seklets tidigare decennier tyska skolmästare. Men motståndskraften räkte icke länge. Behöllo de första invaudrarena ännu sitt hemlands språk, så började barnen att småningom lägga af clet och läto sig denationaliseras. Kyrkolokalen upplätR 
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å,t akademien utan att ann at hus erhölls i stället och skolmästa
rene sökte s in  utkomst på annat håll . Betecknande för denna 
småningom skeende försvenskning och för sam hörigheten mellan 
svenska och tyska element i staden är att rådstuguprotokollen 
ofta hänföra, tyska- och svenskatalande til l samma kategori . Då 
anteckning göres om den till rådhusstämma el ler annars t i l l  öfver
läggning med borgmästare och råd samlade menigheten ,  tal a s  
vanligen om ,,det svenska, och det finska borgerskapet" eller ock 
om , ,  borgerskapet" och ,,handelsmännen" ,  m0n emellanåt användas 
såsom därmed synonyma beteckningar uttrycken ,, borgerskapet så 
af tyskarne som de finske" ,  , , borgerskapet både af finska och ty
ska n ationen",  ,,närvarande en del af de finska borgarene, men 
ingen af de tyska handelsmännen" .  Dock göres äfven åtsk i lnad 
mellan svenska och tyska el ement, såsom när det v id riksdags
mannavalet 1 660 heter, att ,,de af svenska och tyska nationen" rö
stade på borgm .  Lietzen och rådm . Plagman , men ,,de fim,ke" an
höllo om betänketid 1 ) .  Såsom exempel på de tyska köpmännens 
öfvervikt inom affärsvärlden må nämnas, att uttrycken ,,handels
männen" och ,,de tyska handelsmännen" förekomma såsom täml i 
gen liktydjga begrepp .  

Hela borgerskapet inneslöts ända t i l l  1 600- talets � lut i en 
kyrkl ig församling, om m an frånräknar de tyskar, som under sek
lets början begingo s in gudstjänst i S : t  Gertrudskyrkan. Väl före
komma mycket ofta uttryck, som skulle tyda på, att en deln ing 
värkligen förelåg. Under cle första decennierna var ol i kheten icke 
så i ögonen fallande, emedan det finska elementet var så öfvervä
gande, men från 1 G30 a I G40-talen göres i al lmänhet sk i lnacl mel
l an finska och svenska för aml ingen .  Vid rådstugumöten ti l l  'pör
jas och företrädas de ofta sär ·ki lclt. För sj älavård n funnos finska 
chorales och sven ka chorale el l  r k apellan r. Men ehuru ::;ålunda 
al la fornt ättu ingar fi >r en  på  pråkl ig grnrn1 hvilanllo tndeln i 11g 
a[ för aml ing n redan tid igare för fnnnos, kom < l  l n ingen idrn t i l l  
tänd förr itn v id  seklets u tgång. V i  H rl i g  n hade d.en vensk

het i franue Lak. Rothovius kort efter Gu taf II Ac1olf8 döa hem
stält om t i llsättandet af en fin k och en svensk pa. · tor, men för
ändringen rönte mot tånd hus borgerskapet och betecknade:-; af 
regeringen  såsom onödig. 8extio år seuare, år 1 604, i ngic k  Johan  
Gezeliu med ett förslag i samma sy fte och  regeringens resolution 

1 ) Rå.dst . prot. 15  a ng. 1660, G apri l Jö7 l , 7 febr.  1674., 1 G  apri l , 2 aug. 1 683. 43 
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utfö l l bifal lande.  På grund af förveck l ingar, hvi l kas framställning  
måste upp::;kjut.as längre fram, blef deln ingen en värk l iglwt först 
år l G99 1) .  

* * * 
Det är af  vikt att söka utre<la förhållandet mellan de o l ika 

l agren i stad n ,  synnerl igen den finska språkkla�sens stämning 
g !1 temot cle infl_yttande främ lingarna ,  , om smån ingom vunno öf
v rv ikt i det kommunala l ifvet  och fl0to öfver t i konkurrensen 
1:.iå näringarnas geb it .  Fann det finska borger::;kapet sig med res ig
nation häri eller förmärktes utbrott af m issnöje  med det främmande 
elementets t i l lväxt ? 

Om en nationel fråga liknan<le den, som vår tid haft att lösa, 
kan det nu icke vara tal . Icke häller må, man sö ka efter något 
direkt angrepp mot öfverheten och det rådaude central isation::;
systemet. Ännu mindre efter någon opposition, som skulle antagit 
en pol itisk karaktär. I allmänhet förflöt l ifvet lugnt och utan 
störande upp träden .  Men af n ågra fall ,  som handl ingarna omtala, 
kan man sluta till, att under elen lugna ytan gick lJå b ottnen en,  
om ock svag ström af b itterh . t  och afvoghet 1 anledning r;..f den 
kommunala ombild.ningsprocess, som trykte stadens därförinnan 
herskande borgerliga element nedåt, som visserligen riktacle taclen 
med många dugl ig,L och insikts fulla meclborgare, men som vidgade 
k lyftan mellan de skilda lagren i staden , clå ti l l  oli ka vi lkor i ma
terie] t h änseeude äfveu kom en språklig ol ikhet. Det är icke många 
b i d rag förefi ntliga aktstycken l i:Lmna til l belysande af clenna fråga, 
men redan c.1 , som förel igga, tyda på, att d t fans brännbara äm
n n ,  som icke allenast kunde antändas, utau äfven stundom upp
flammade i öpp n låga ; att Jet från det fi nska l>orgerdkapets sida 
stundom kom ill op in ion ·y Ltr iugar, hv i lka  ieke kunna för k la,ra,-, 
al lenast ·åsom en följd af ti l lfo l l iga komplikationer och ek nomi
ska or::;akor. 

Jag fäst ,r ie;ko någon vikt vid skymfonl ådana som ,, Rnot
s i n  kollo" o h -finska hundar'' h vi lka förekomma i ransakn ino·s-" ' 0 protokol l en ö fver natt l iga ,,parlament" på källaren  och på öppen 
gata .  Dessa, och l i knande tillmä.len, som undfa.l l it studenter och 
borgare , fä. gå på mummans räkning. Mera, b Lyder det :redan , 
när finska borgerskapet vid t i l lsättanJet af kyrkohenle i ta, len ,  

1 ) J .  'l'ongström,  Presterl ign. tjons tgörningon o. aJ J öi 1 i ngon i Åbo orkosLift. 
I I : 8:1:-8\J. 
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troget höll på kun kap i finska språket och motsatte sig antagan
det af från hufvucl landet komno lärde,  hvj lkas finska språkkun
skap änn u  icke öfver8k ric1it måttet af de hvardagligaste uttryck. 
Det är den bi l l igaste fordran en menighet kan uppställa, att dess 
själaherde skall  kunna frambära ordet på dess eget tungomål , och 
redan elen omständigheten , att en såd an fordran behöfver uttalas , 
vittnar i lla om den kyrkliga styrelsen. Jag t illmäter icke det fin
ska borger,;;kapets  hållning i denna fråga någon större bärvi ld och 
vill därför anföra endast tt kyrkoherdeval ,  som mera än något 
annat val af samma slag belyser situationen .  

Efter kyrkoherden J oachimus tutrei död år 1 633 samman
trädde den 1 1  dec. s. å. borgerskapet på rådstugan för att med 
borgmästare ocb rå.d ö fverlägga om efterträdaren. :E,örst förenade 
s jg, berättar protokolle t, ,,g�mene man samtligen" om att begära 
skolmästaren i Wiborg l\lartim.1 s  Stodiu , men då borgmästan.:i och 
råd gjorde i nvändnjngar mot lämpligheten af dennes val, ,, föllo ne 
enhäl lel igen på  ärvön1ige och höglärde m annen doctor Eschillu m 
Petnei ,  och detta så framt han kunde  för dem på :finska predika 
och s in för ta predikan om juleottan dem höra låta" .  Huru det 
nu var, vare sig att julo ttepredi kan i cke utföl l  lyckligt för doktor 
Eski l ,  som var född i "\Värmland och år 1 G28 utnämdes till teolo
gielektor vid kolan i Åbo, el ler att han undandrog · ig den samma ,  
altnog den  2 januari 1 G34 un dertecknades af < 5 borgare ett öppet 
bref, däri medlemmar af det finska  borgerskapet anhöllo hos rege
ringen om todi i utnämning, emeL1an han var föcld och upptuk tad 
i staden samt hade på staden bekostn ad studerat i '\Vitten berg 
,, t i l l  den änd an att han vår 'kola ocr1 församling förestå kunde " .  
D e  an höl lo p å  det bcvekl iga"te att slippa hvarje villfrämmande, 
,, hvar språk Yi fattige finnar ej kunne förs tå" . Af de 85 nnder
teck11 arene buro så gout �om al la fin . _ k a  enda t några få t - ska 
eller ven ka  n a.inn .  De 'sutom :--ades i ' k rifv lsen ,  aLt  l 1en upp-
·atts rneu ,,flera od1 icke här iu fattade Abo s t ads fin ka borgare 
HamLyckehrn" .  ':L1ro dagar senare, <len 5 januar i ,  affaUades på upp
drag af ,, Åbo stad · finske borgare alle samtl igen" en petit ion til l  
regeringen , däri 11 ämda borgare berättade, att de vid trenne möten 
på slottet och rådstugan ,, amclräktel 1gen begärat-, att o .  fattige 
ringa und  r.�åtar måtte efterlåtet blifva en kyrkoherde, hvars språk 
och tungomål vi ocu han vårt förstfL kunde, oansedt att må nga 
höglärde män äro och finn as, dock kunne de icke vårt fin ·ka tun
gomål" .  Borgmästare och råd jämte en  de l  af  borgerskapet hö l lo 
emell erLi cl på Eskil PeLrreus och begäran om hans utnämn ing iu-
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gick i t.tadens allmänna besvär vid 1 634 års rikf:ldag. rrvisten löste� 
t i l l  doktor Eskils förmån genom regeringens resolution på nämda 
besvär. Den 8 år senare utkomna finska bibelöfversättningen och 
Petnei . finska grammatik, den . första bok i sitt slag, vittna till
fyllest, att det finska borgerskapet icke länge hade skäl att be
klaga sig öfver sin nye kyrkoherdes bristande språkkunskap 1) .  

Innan frågan om kyrkoherdevalet ånnu blifvit slutbehandlad 
kom det i dagen , att de finska borgarene, på samma gång de 
supplicerade om Stodi i  u tnämning, hade hos  regeringen anfört svåra 
beskyllningar mot ingen ringare man än sti ftets mynd ige biskop 
Tsak Rothovius. Anklagelseskriften, t i l l  hvi lken vi framdeles få 
anledn ing att återkomma, förevitade bl .  a. b i  kopen för att han i 
en predikan påstått, att alla finnar voro värre än oskäliga kreatur, 
de där endast af gammal sedvana gingo i kyrkan och ropade ju
mala ! J· 11mala ! men hade mera. håg för vÄ-llin.Q·s2Tvtan än för Gnds 

<.J '-' ., ord. Skriften säudes från Stockholm t i l l  Rothovius, som genom 
en p räs tman Staffan Gall ius  anklagade nndertecknarene inför borg
mästare och råd. Desse skredo till målets behandling med desto 
större beredvillighet, som äfven de ihågkommits med kl andrande 
omdömen i den förgr ip l iga skriften . Det kom till en l ångvarig 
undersökning, hvarunder ett tjugutal ,, krakelske finske borgare" 
underkastades förhör. Flertalet bestred a l l  kännedom om be kyll
n ingarna mot Rothovin · , men medgaf sin delaktighet i ansök
n ingen om Stodi i  utnämning.  Andra åter erkände siu underskrift 
och utvecklade nännare anledn ingen till sitt mi� snöje.  En af de 
anklagade jäfvade t. o .  m. den bj skopl iga fn1 l mäkt,igen med orden : 
,, d n äst intet vår präst, ej häl ler kan du pre l i ka och l ära o ·s på 
vårt mål, utan häller föraktar och i din predikan hafver kallat o. s 
:fi.11 nar hundar och svin ."  Ur de anklagades och ur vittnena · ut
saga framgick, att öfver 60 finska borgare varit med om punkter
nas  upp ättancle och att ännu flere Laft kännedom om saken. I s i tt 
ut lag af den 4 april 1 G35  fäld e  räUen e lfva bland de anklagade t i l l  
höga böter för att de  uppsatt , kriften utan au ha meddelat, s ig med 
sina förmiin hofrätten och gu bernatoren och för att le fört laste
l igt tal om b iskopen samt brustit i · kyldig respekt mot honom. 
För s in sidovörduad  mot n ämda förmän och för an klagelserna mot 
borgmästare och råd m. fl . hade de att afbida hofrättens domslut 2) .  

1 ) Åbo sta ls besvär och acta ; B idrag t. Åbo stads hist. V I :  13 1 ,  202, 2 1 7 ;  
J.  Tcngström , Pre::;torl . tjenstgörn. I l : 8-!. Jmfr G rotonfelt, Vähän suonrnlnisuu
closta 'l1mnssa ennen aikaan i IIisl. Ark i Lo lX. 

2) Bi d rog t. Åbo l 1 i  t . t örst:.>. seri en V I :  1 83, 188, 2 1 G-2 t 8, 220, V I I :  1 0- 1 1 , 
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Efter den olyckl iga utgången af angreppet på Rothovins 
omtalas i cke på länge någon opposi tionel röre] se inom det finsk� 
borgerskapet. Först ett kvart sekel sen:1re, vid valen till r iksda
gen år 1 65!:J, nämna handlingarna åter om utbrottet af en konfl ikt, 
som antog en tämligen al lvarsam karaktär och som äfven nu drog 
öfver de uppstudsige mynd igheternas straff. Denna gång var det 
magistraten, mot hvi lken oppositionen riktades, och det brännbara 
ämnet, som vållade oron , var af värdsl ig art. 1-Iändelsen utgör 
vi sserl igen ett led i tidens riksclagshi storia ,  men då den främst 
präglas af den finska språkklassens missbelåtenhet med de styrande ,  
så torde den väl  kunna skildra s redan på  detta ställe .  Tyvärr är 
det endast svarandepartens advokat inför eftervärlden, stadens se
kreterare, som i domböckerna renogjort för t i l ldragelsen, hvarför 
demonstranternes motiv och i nre bevekel segrunder icke framträda 
i ti llräckl ig belysning. 

Vid allmän rådstugudag den 5 september 1 669 upplästes ko
nungens påbud om en ri ksd8g i Göteborg, hvarpå magistraten först 
utsåg t i l l  sin representant borgmästaren Brochi.us och sedan upp
manade borgarene att nämna den andra representanten.  Det finska 
borgerskapet föres log då en ur si tt led, Larcl Kangar, men magi
straten förk larade honom o lämpl ig  såsom icke läskunnig och oer
faren i svenska språ ket och stälde i valet fyra af de  förnämligare 
köpmäunen : J och im W argentin, Albrekt Rosskamp, J ost Schult 
och J ochi m W ittfooth . Sedan desse ursäktat s ig, fören ade sig 
magistraten och de svenska borgarene först om rådmannen J esen
h ausen,  sedan om rådmannen Johan Olofsson .  Bägge ogi l lades af 
cl.e fi nske, som icke v i l l e  samty 'ka  t i l l  en rå.clmans utväljande.  
Efter en längre ordväxl ing, hvarunder en fi n �k borgare yttrade, 
att herred agsmännen i ekc behöfdo  några respenu ingar, utan att de 
kunde l i fnära sig i Sverige med tröskande,  upplöstes mötet utan 
att val frågan bl ifvit l öst. 

En vecka senare fortsattes ärendets behandl ing. På det finska 
borgerska1  e ts vägnar nä mde nu l\t[att,s Rak.kola och Jöran Son.n i  
borgaren J öran Jakobsson I{ryd ma.  Hand landen Rosskamp in
vände, att om borgmästaren Brochiu , b lefve sj uk under resan ,, och 
n ågon oreda sedan hända kulle och staden skymf ske af den fin
skes oförfaren het ut i  sådan a  viktiga ärendens förrättande, v i l le han 
med s ina  gel ikar emot de fi nske på det h ögsta hafva protesteret ,  
eftersom mesta parten af  dem gåfvo ej mera resepenningar än 1 0  

1 4-1 5 1 28-29, 44 ; Tengst röm, V i ta  et merita Isaaci  Rothovii s. 223-233, hvar
est räUcgångsförhandl ingarna del vis återgifvas fullst ändigare än i Bidragen. 
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�' där emo t han 40 daler gifva måt,te . "  På t i l1frågan ,  hvarför dt t 
finska Lorgerskape t bestämdt motsatte sig en rådman ,  svarades ,  
,, att de allti d  hafva, g i fvit m ånga respenn ingar, men al ls  intet fått 
c. l ärför". Detta tal fann  magistraten tangera K. :Majestäts höghet ,  

· hvarför c.1en iät arre tera tre a f  de f inske, b land dem Sonni.  Här
öfver besvärade s ig  några finska borgare hos landshöfdingen, be
k l agande s jg öfver att det var dem ,, förbjudet att resa til l !den be 
ramade riksdagen och där för H .  K.  f .  <lera · besvär 00h grava
m ina  andraga, utan a tt de som på rå lhuset �åclant hade begärL 
voro nu fängs lade och i arrest ta gne, oaktadt det var af alla be
�lutadt och ännu, H. K. M: ts utgångna plakat l i kmät i gt, af samt
l iga de fin ka begärdes, hälst emedan de hacle förnummit de be-
vär och postulater, som d e  för detta hafva l åtit fatta och t i l l  

tvänne riks<lagar öfverskic kat, i cke äro blefne framhafde, eftersom 
de  därpå ingen re  olu tion få.tt hafva och l i kväl måst gifva · tora 
herreda.gspen11 i11gar" .  De anhöl lo  därför om de fäng, l ades frigif
vancl e  00h magistratens å läggande  att sända en  el ler två af de  
finske ti l l  herredagen .  Sedan mag i straten afgifvit  in  förklaring, 
upphäfdes arresten . 

Magistratens be lutsamhet, synes ha gjort in värkan, ty vid föl
jande rå<l.�tugudag, den 1 7  se}:Jt . ,  inlämnade en af  c le fa,ngsl aLlc, Grels 
\V äcb tare, en ursä ktande s krifvel e, däri han förkl arade, att hvarken 
han el ler hans  menin o·sfränder å ·yftat någon gensträfvighet, ,, utan 
därmed t i l lkännagåfvo den nöd och armod, sorn dem try kta, i det de, 
sed an staden afbränd blef, ingen för ·1rnning Duti t ha.fva, utan så.
väl edan ·om ti l l forene ti l l  a l la.  dem pålagda ut1agor måst svar&. ,  
bvarig nom mesta delen af de m helt af mecle l  försvagade äro " .  
O m  i in lagan i i l l  l and höf l ingen uågot skarpt ytLrande insmugit 
:--ig, ·å var dot krifvaren · fel ,  ,, efter. om de af finska nationen ut
komne icke ·å. tort kunde veta, hvad som af en och an 11an på 
Rvenska med pennan författades" .  Denna ur äkt til lfretlb tälclo eme l
lertid icke m agi trateo ,  utan ank laga c.le kämnär n k rt därpå på 
ämbet ts  vägnar fem bland de uppstudsigaste för oti l lbörligt b -
te rnle och falska be ·ky l ln ingar och borgmästare och råd beslöto 
a.Lt hos hofrätten yrka på l aga bestraffning, emedan de ank lagade 
, un derstR.tt sig på en al lmän rådstugudag uti menighetens n ärvaro 
icke a l l enast att uppsätta ig rnot H. IL M:t plak at, utan ock 
oti ll börliga och upproriska ord fält ,  säga,nde sig intet beko mma så 
goda var och re olutioner, . om de  äro benöjde med, hv i lket H. I{. 
JYI :ts höghet gripflr och rörer, såsom ock att de i sin skri ft magi-
·traten oti l lbörl igen utan någon orsak hade c1,ngripit" . 



FI  SKA BORGERSKAPET I OPPOSIT IO MOT MAG ISTRATEN.  339 - - -----

Slutet på själfva valfrågau blef den att magi straten förord
nade rådmannen Petter J esenhausen att följa med Brochins ti l l  
herredagen. Väl hade den af borgerskapet föreslagne Jöran Ja
kobsson Krydma bl ifvit af rätten uppfordrad att göra sig resfär
dig, men han synes icke till trott sig förmåga att fylla de förvänt
n ingar, som valmännen stälde på honom. E n  dag infann han sig 
i rätten mecl anmälan, att några af finska borgerskapet besökt ho
nom för att förmå honom att lämna deras postulata till konungen 
och att en bland dem hotfullt yttrat, att om han i cke kom med 
goda svar, skulle han kastas i ån. När sålunda försöket att få en 
af sina män in bland de ordinarie deputerade mi slyckades , be
slöto de finske att afsända ett särskildt ombud för att framföra 
besvären.  Det k inkiga uppdraget lämnades åt den redan nämde Jö
ran Sonni, som äfven infann sig på riksdagen i Göteborg och den 
27 november erhöll til lfalle att inlämna t i l l  konungen tvänne be
svärsskrifter af ,, samtlige finske borgare och innevånare i Åbo" .  
I elen ena redogjordes i korthet för d e t  /jfvervåld de k lagan de l idit 
vid valti l lfållena, och uttalades den åsikt, att ,, såsom vi så väl som 
andra E.  K .  111: ts tropliktige undersåtar utaf E. K.  M:ts högkongl . 
ynnest äro till sådana välberamade herredagar k,1.llade, så mena vi  
oss intet hafva försett oss därutinnan, att v i  berope oss på  den 
municipalrätt, som vi tillika med andra nationers borgerskap med 
rätta hafva att pretendera" .  Den andra skrifvelsen gick i hufvuc.1-
sak ut på särsk i lda förmedlingar i utl agorna  t i l l  krJnan. Med om
nämnande af den eländighet, som senaste brand lämnat efter sig, 
framhöl l det finska _borgerskapet, hnrusom det i sina näringar var 
inskräukt  till bryggning och lärftväfoad .  är någon farkost med 
salt löpte in i hamnen upphanclla cles h ela lasten af de rika  ty 'ka 
köpmännen, som seJan försålde varan t i l l  clubbelt högre pris  åt 
de fattig,1, borgarene o. s .  v . 

1ed an ledning af den j örsta s kriften utfärdade förmyndare
regeringen efter Carl X Gustclf::i dcc.1 ett reskript  til l  magistrat n i 
Åbo,  clåri regeringen väl lämuacle frågan om c.le t  befogade i de gjorcla 
anmärkn ingarna öppen, men å.lacle magistraten ,, att vid s l ika t i l Jfål
len taga dem, som af finske nation kunne ibland borgerskapet finnas 
tj änl i ge ,  u ti consicleration och låLe dem icke utlåtas eller förbigås,  
på det den ena nation ick/3 må kunna fatta öfve r den andre något 
missnöje " .  På do i den andra besvärsskriften i ntagna ansök
n ingarna afgaf regeringen ingen särski ld  resolution, utan besva
rade dem del i den allmämut resolutionen på städernas general
posLulata dels i den åt Åbo staJs lagl iga representanter afgifna 
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resolutionen . Att svaret var tämligen otil lfredsstäl l an le framgår 
ur rådstuguprotokollet för den 9 maj 1 660, hvilket förtäljer, att då 
den förstnämda resolutionen upplästes för borgerskapet, hade Jöran 
Sonni v id  hvar punkt något att invända ,, och därmed  ett sorl och 
oljud bland  gemena borgerskapet uppväkLe" .  

Under den på  hösten 1 660 hållna riksdagen finner man Sonni 
åter i Stockholm .  Om valet till denna riksdag n ämnes intet annat 
än att de finske borgarene anhöllo vid första valmötet om betän ke
tid, men att de senare försumma de att inställa s ig, hvarför valet 
bestämdes af magistraten i samråd med ,,de af  sven ska och tyska 
nationen'' .  Den besvärsskri ft, som af Sonni  inlämnades, finnes i ck e  
mera i behåll, men af regeringens den 30 november 1 660 gifna  
,,nådiga resolution och förklaring på de besvärspunkter, som den 
finske borgaren i från Åbo på den finske nationens vägnar därsam
mast.ärles underdånigst hafver andraga låtit" ,  framgår, att besvären 
gälc1e lindring i tullar och acciser samt i båtsmanshållet. Dess
utom klagades öfver svårigheten för de fattige att uppköpa salt, 
öfver för högt arrende för stadsjorclen och öfver bryggeriordn in
gen. Regeringens resob1tion var föga uppmuntrande, hvarför den 
en längre tid undanhölls af Sonni o ·h upplästes på ma.gistrtl.tens  
ft,ran st.altande för t på  rådstuguda.g den  4 febr. 1 663. 

Sammandrabbn ingen mellan magistraten och borgerskapet 
hade sålunda artat s ig till en seger för den förra parten. Huru 
det gick med åta let i hofrätten, är icke bekant. Måhända var det 
emel lertid just händel sern a år 1 659-60 som åsyftades i en hofrät
tens resolution , hvilken den 2G oktober l 6G3 föredrogs I å, rådstugan 
o h hvari Jöran Sonn i dömdes att insättas fö·r en månad  på vatten 
och bröd i stenbodan för s itt förseende mot borgmästare och råd 
och emedan han i cke orkade böt a 1 ) . 

Efter dessa händelser omtalas  icke mera något af  det finska 
borgerskapet framl alladt valtra · e l .  i d  följande möten omnämna 
nog de finske såsom en särski ld grup p bland valmännen. År 1 68( 5 

1 ) .R:\<lst .  prot. 1 659, 1660, 1663; Åbo stads acta ; ri ksr g .; Grotenfelt, V i.i hii.n 
suomal aisuudest.a Turus a ennen aikaan . - ViJ. riksdagen år 1726, då borgar n 
Karl Merthen sökte tränga sig ti l l  tredj e  representant för .A.bo, anförde han 
i skrifvel se t i l l  K. M:t  riksdagen år 1600 så. om bevis på att Åbo äfven förut 
representerats af tre ombud. I denna in laga kal las fu l l mäkt ig n ti l l  Göran 
Gri l l .  (Jmfr M. G.  Schybergson, Riks<l.agsmannavalen i Åbo under frih etstitl en  
i Skrifter ntgifna af  sv .  l i t. ä.l l s li .  i Finland X V Il l :  33.) Att  Sonni i cke  kan  
betraktas som riksdagsfo l lmäktig, u tan  endast såsom ombuct för ett missnöj<l.t 
part i ,  framgår ti l l  fol i o  dåraf, att  l i an jcke omoi:i.m nes i ri ksdagsacta. 
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i nlämna  de några ri ksdagspostulata för egen räkn ing  1 ) .  ViJ. valet 
å,r 1 693 yttra tvänne borgare, medlemmar af de älstes korporation, 
,,att alt hva d borgerskapet söka genom postulater, det rätteligen i cke  
framkommer, emedan ingen af  det  finska borgerskapet utväljes" 2) .  
:Men det kommer icke  til l någon opposi tion: utan det  finska. bor
gersk apet förenar sig - om med resignation el ler l ikgil tighet: må 
l ämn as därhän - o m  de herredagsmän, som magistraten och de 
myndigare borgarene anse för de till kal let l ämpligaste . T i lläggas 
må dock, att när de finske föreslå någon riksdagsrepresentant, i cke 
ur eget led,  utan bland köpmännen, så v inner förslaget emellanåt 
al lmän anslutning. 

Det n ämdes t id igare, att under seklets l opp en stark omsätt
n ing ägde rum i nom handtvärksäm betena och att utländske mästare 
i n togo i dem en  framstående, delvis dominerande ställning. Huru
vida detta gaf anledning til l slitningar med de finske mästarene 
kan i brist på aktstycken icke afgöras, så troligt det än är att så 
skedde. Af ämbetenas protokoll finnas endast smeds- och skräd
dareämbetenas i behåll  och äfven de först från seklets sista decen
nier, då de främmande m ästarnes öfvervikt redan var tämligen 
stadgad . Någon misshäl lighet,, som bestämdt skulle ådagalägga en 
språkl ig  schism, omnämnes i dem icke. Det end a fall i den vägen 
jag funnit  antecknadt omnämnes i rådstugurättens protokoll för år 
1 669. Missnöjda med valet af mäster J ochum Bandemann, inkomma 
några finska mästare af skräddareämbetet t i l l  rätten med anhållan 
om att J oban Nil sson blefve utnämd till ålderman, emedan han var 
äl ste bisitt[tre och kunnig såväl i finskan som i l andsens t i llstånd .  
Rättens resolution utföl l  t i l l  förmån för Bandemann, emedan i äm
betet behöfdes en läs- och skrifkunnig  ålderman, som eljest vi ste 
att beske Higen umgås med fol k  3) .  

Då man sammanst äller dessa fakta, framgår det  å ena siclan, 
hurusom det finska borgerskapet segt höll sig uppe som ett sk i lc-1 t  
element i staden , å andra .,idan, huruledes det stundom uttalade 
s in mi sbelåtenhet öfver att dess intressen icke t i l l räckl igt t i llgo
clo ·ågos. Det är nog sant, att den skiljaktighet., som förelåg, t i l l  

1 ) Rådst. prot. 23 aug. 1686. 
2) ,, 1 1  sept. 16!:!3. 
3) Prot. G, 8 o. 15 febr. I smedsämbetets protokoll omnämnes tviinne fal l ,  

di\. inhemske, som erhål l i t  röster v id  åldermansvalet, förklara(les af ämbetsborg
mästaren och hans bisittare olämpliga, emedan ue endast. kunde finska och voro 
hvarken skrif- eller läskunniga. I det ena fallet utniimcles en t ysk miistare, i 
t 1et  andru en person , hvars s läktnamn icke best i.imdt augifver 1 1 ntional i teten . 
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stor del berodde på den sven. ka församlingens egenskap af öfver
klass och den finska församlingens af underklass. Det förefans så
lunda en ekonomisk anledning t i l l  missbelåtenhet. Men man begår 
uppenbarl igen ett m isstag, om man i de kollisioner, som inträffade, 
söker allenast en social orsak, en underklassens protest mot de i eko
nomiskt hänseende lyckligare lottade el ler en yrkesklass uppträdande 
mot en annan. Just emedan klasski lnaden ökades däraf, att de högre 
lagren i staden hade eller antogo ett annat språk, än de lägre, 
just emedan den bildade klassens tillväxt och inflyttningen af hof
rättens och akademiens medlemmar samt handels- och handtvärk s
världens koryfeer på  samma gång innebar en tilltagande försvensk
n ing, måste i det finska borgerskapets hålln ing sökas äfven språk
liga motiv. Det förefans en på  ekonomisk, men äfven på  språklig 
och nationel grund hvilande missbelåtenhet med den altmer för
herskande tidsriktningen, en misstämning, som under lifvets van
l iga förhållanden icke bröt i öppen dag, men som yppade sig i kon
flikter af mer eller mindre all varsam art, när någon delikat fråga 
kom ti l l  afgörande eller när en följd af små orsaker bragt måttet 
att flyta öf ver och en beslutsam man uttalade ,, <l e t  forl0sende ord".  



111. 

Borgaresläkter. 

il' 
ag afstår fråu försöket att lämna en på vidlyftiga genealo0giska und�rsökningar ba�erad framst�llning om släktför-

l __________ , hallandena 1 stade;1 , En sadan utrednrng rörande flertalet af de märkligare Abosläkterna under 1600-talet föreligger redan uti Carpelans i det föregående några gånger omnämd.a arbete och jag hänvisar dem, som intressera sig för genealogiska och biografiska notiser, till detta förtjänstfulla arbete. Men om ja.g lämnar de genealogiska utredningarna med stamtaflor o. s. v. å sido, �å kan jag icke underlåta att meddela en allmän resume af de borgerl iga släliter, som under seklet anträffas . Hänsynen till arbetets omfång förbjuder mig att härvid öka uppnå fullständighet. Då vi framdeles komma att göra bekantskap med en mängd af tadens köpmän och handtvärksmästare, synes det mig lämpligast att på detta ställe h. o. h. lämna de enskilda medlemmarna af resp. släkter å sido. Till en början skola vi hålla oss allenast till s klets förra hälft och vä nda, o s då för t till släkter af inhem kt ur prung. Blaud borgarefamiljer med finskt tillnamn må från seklets fyra första årtionden framhållas följancle, hvilka utgöra al lenast en ringa del af de i handlingarna omnämda, men hvilka kunna anses tillräckligt representativa såväl i afseende å de resp. namninnelrnfvarenes sociala tällning, som i afseende å namnens lingvistiska egenheter : 1) Alapää, Alli, Arkapoika, Auvais (Auvaisten, Bertula., Bläsi, Dirikkala, Eskola, Finnilä, Fläski Effuosten) ,  1. Fläskilä, 
1 ) I och för et.t mera i ngående studium hänvisas läsaren til l  Bidr. t. Åbo 

hist.. , första serien I-VI. 
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Frantzila, Fri is i lä , Gilti l ä, Hakkinen ,  Hako, Halkonen ,  Hallis ,  Ham
pula, H annula, Hisko (Huisko), Hollo, Hurula,  Hyryinen, H ärkä, 
Iliana, Isopää, Jama, J oppi ,  Jyli ,  Järys , I{al inkataja,  I{alkila, 
Karha, Kastu, Katuupää, Kelkka, Kiiskinen, Kimppa, Kissala, 
Knapila (I{nape,  Cnape), I{omoinen, Kortti, Koukar, Krydma, Kro� 
v ila, Kurki ,  Kyrylen, Kättärä, I{öppi, Laminbrusi ,  Leipälä, Len
däiä (Lentäjä ?) , Lihavainen,  Lindula, Lähteenkorva1 Mulli, N agoila, 
N akkoinen, Ohrapää, Pallikka, Palttu, Paturi, Peltola, Pimeinen, 
Pinkka, Posoila, Radikais, Raikoi, Rakkila, Ranta]a, Raumalainen , 
Ranta 1 .  Rautala, Ropakko, Runsala, Ruskeapää (M i ltopams) , Salko, 
Sanna, Sillilä, Simoila, Stal lila, Suiki ,  Taari, Tiil ilä ,  Tilkanen, 
Tolpo, Turskar, Ujakka, W'alkeapää, "\Val l i ,  vVarwas, "\V i isas, "\Viro
lainen, Äijälä, Äyräpää. 

Bland de ofvan uppräknade namnen förekommer ett och an
nat, som nrsprnngligen gi fvits åt en person för att angifva en hos 
honom mera framträdande kroppslig egenskap , men som sedermera 
bibehåll its af hans efterkommR.nde, så t. ex. Raskeapää, "\Valkea
pää, Isopää. Ett sådant sätt att g ifva och taga namn hörde alb 
icke ti l l  ovanligheterna. Tvärt om :finner man under seklets t id i
gare årtionden - liksom under det föregå.ende seklet - borgarene 
ut.veckla en ovanl ig  färdighet i att gifva åt hvarandra de befäng
daste och på helt tillfäl l iga orsaker grundade benämningar. Än 
var det kroppsl iga lyten eller egenheter, än fel i toilet �en, än åter 
ondast för de invigde kända orsaker, som gåfvo stoff åt namnbi l cl 
n ingen . I allmänhet kan det sägas, att det låg någon gemenhet 
clärunc.lor, hvarför många af  namnen voro veritabla öknamn, några 
af för skabrös art för att ens kunna här anföras. För borgar- och 
mantal ] ängclernas upprättare framstodo de lika naturl iga som gaml a 
goda familjenamn. Blanl1 sådana för tiden karak täristiska t i ll 
namn , af hvilka de flesta hade den goda egen kapen, att de icke 
fortärf<les, må följande här anföras : �1.ustasuu, 1 a ·a uu,  Harahunl i ,  
J auhoparta., Pitkäparta, Hassuparta, Ruskeaparta, H erranparta, 
Ylanipää, Kokkapää, Pihkapää, '\Vääräjalka ,  ,Yerijalka, Paksujalka, 
Punasaapas, Suvikenkä, IGssankenkä, Lampaankenkä, Tomuhon ·u, 
Tuohi tasku,  Tervakauha, Puuveitsi, ,Varsannahka, Reennaula, Pa,
harauta, Händänstyre, Tuchapuo.:sari , Murenpeel , Hirvenkoira, I{y 
länlapsi , l\liehenpoika, Ihmisparka. Tämligen vanliga voro undor 
hela seklet djurnamn, af hvilka somliga väl ursprungl igen inne
burit en i ns innation : Porsas, Rotta, Pässi ,  Il ve , Sorsa, Kotka, m .  
fl. dyl .  Säregna binamn voro l{:omber, Komberj oulu, Huihoi, Erik 
huono hoimies. 
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Medan finska familjenamn redan läuge varit i brnk, voro de 
svenskspråkiga vid seklets ingång ännu tämligen fåtaliga. Det är , 
enl igt hvad språkforskaren Esaias Tegner uppvisat, först under 
tiden närmast före midten af 1 6O0: talet som svenskarne i större 
skala börj ade antaga familjenamn och namnbildningen har samti
c1 igt fortplantat sig öfver till Finland 1) . Denna omständighet för
klarar del vis den stegring i de svenska borgarenamnens antal i 
Åbo, h vilken, såsom vi i föregående kapitel sett, timade under 
1 6OO:talets senare hälft 2) .  

Mårten Gråå. 

And. Ca.ppcl man . 

Matts Liuck.  

Mårtcn A rp. 

Gab1-.�Johansso11. Abr. A uderssou. 

Petter Falck. rrorsten Merthe1 1 .  

ågra IJorgarus sigi l l  från 1670: talet .  

Bl and svenskspråkiga borgarenamn , hvilkas innehafvare dels 
voro af inhemskt ursprung, dels härstamm ade från Sverige, må 
från l GOO : talet t idigare årtionden följande anföras : 

Bagge, Bergh,  Blom, Bock, Borgare, Bång, Collan ler, Dufva., 
Durnbe Fri byter Fro t Fråo· r G i  · · le (G iJ.sle) I{onst lCor ·näs l , l b ' ' ' • l 

Kubbc, Kudda, ICy kl ing, Lillia, Lntfel l t  (?) , .l\Iåå s, Plocka, Pijck ,  
Rooss, S i lfwa t, Skarp ,  kytte, teek ( teck ,  Stäck, Stäke), r,ijgh, 
S tolpa, tålbåge, Sågur (?), Tavast, Tiur, Träll (Drälle, Drel) , ,Vel
ling (? ) ,  "\Vijnbladh , ,Vind, "\Vinter. 

1) E. 'fegn6r, Om venska fami ljenamn i o r1.1 isk t i d  krift, u tg. af Letter
stet1 lska föreningen ål'g. 1882. 

2) På si dan 330 har jag med en viss reservation anfört Krohns uppgif1 ,  
att i iUOO års skattelängcl förekomma 7 7 borgare med svenska til l namn. Då 
denna uppgift på sätt och vis strider mot hvad ofvan anförts, nödgas j ag här 
ti l l ägga , att jag i cke  kunnat finna flera ti.n c. 40 borgare mecJ svenska ti l lnamn 
(af hvi lka flera namn buros af mera än en person). Krohn har tyJ.ligen vid 

ina Leräkningar upptagit  äfven en mängd yrkesnamn såsom familjenamn. 



346 BORGARESLÄKTER. Äfven bland de svenska namnen förekomma några, hvilka utgöra motstycken till de nyss anförda kuriösare bland de finska och af hvilka somliga kunna vara rena öfver ättningar. å må t. ex '. nämnas . Hvithatt, Mjöl skägg, Träben, Träfot,_ Brödsäck, Sämiskskrapa, Matts tusen daler, iiartin huru då eller hurudogh. Latiniserade namn förekomma bland kyrkans och skolans män. Bland olärde har jag träffat Berelius, Gangius, Judicari, Peccatorum. Ett stolt antikt namn bar Mårten Plato . .De utländska borgarenamnens ursprung är ofta ganska svårt att bestämma. B]and tyska och holländska har jag ur handlingar iu på början af J 640:talet annoterat följande : Armenholt, BaxtPr, Bellkow (Bielkou, Belckou) ,  Bette, Billsteen, Blanck ,  Blockhus (Plockhus), Bockmöller, Bogge, Boye, Brinck, Bruun, Bugenhagen, Bursett, Buscha, Böök (?), Böö s, Gastens, Daweudzberg, Drussin (?) , Dwfwell, Eckman Facht: Fage, a .B'läck (Afleck), Franck, Frijs ,  Gems , Gercler (Gerner, Gärdenär), Giäfwcrt (Giefwertz) , Globitz (Glowitz) , Goriu8, Gottlebe11 , Gribenow, Guttrje (Göttrich) , v. Haghen, Haltz, Barder, Har.f:f, then Harssen (then Herz) , Harsten (Her teen) , Hebendruus (Häbendrus) , Holst, Hosenwinckell ,  Humnelthun, Hwitkop, Hååse, Hörningk (Hörling) , J ers e (?), J ese1.1hau ·e:?.1, Karniffell, Kar..:ten, I(leen-8orger (Klein årgh, IGensåår, Cleensäger), Klufwensich, l{ock, I{okonhus, Kranckröör, Krnse, I röger, I{unckell, I{yckorl inch (Ky ·kl ing), Lamber, Lanclerfäld, Larens, L inck, Litz kou (Liskou) , Lose, Lutfeltt (?), Lycleman, Maltz1 1Yians folder, Meijer, l\1ellser, :Merthen, Michow, wan :Jlunster (von Mönster) , ottrer1 Paijkell ,  Petritz , Plagman, Plotz, Prys ·, Rancken ,  Rebener (Rebenow, Rebeen), Rontz0ll (Reu.-sell) ,  Roost (!), Rosskamp, Röllek,  ch per (Schae fer), Notzche, Sknbbert (r Schnbbort) , luter, 1 m::i ltz, Smitt, Spentz (, �pen '), Stam r, , 1 terckman , , 1trokerck (Stråkärk), 8åger (?) ,  Thorwö t, 'l1rumbell (Trumell) , '11öpner, \ able, Warg ntin ( ,Vergentin), vVaratui s, ,Vedrich,  ,Vellmordinch (\ illm rdinch), ,Ve tphalen, "\Vintzens (\Vintzentiu ), "\Volle ( \Vul:ff), \Völ ich: Zacke, Zimmerman. Romani ka borgarenamn förekomma all · i1r n;a uuder ekleL8 förra hälft. Engelska och ·kotska äro Brooko (Brochins), Cumming, Gordoun, Ogelwie , \Vatson, ,Vittfooth. På slaviskt ur ·prung tyda Polack och Moskoski. Af o äker härkom::;t lLro blunas och Candaya. Att i detalj 8tuc1era elen omsäLtningsprocess , som pågick under seklets midt och c1es8 senaro hälft, att decennium för decennium 



SLÄKTNA�1N.  147 ------------- ------------- ---eller år för år följa med de nya släkter, som uppträda i staden, skulle leda oss in på vidlyftigheter. Äfven skulle det bereda till stor del oöfvervinnerliga svårigheter att söka utreda nykomlingarnes nationalitet och hemort. Af intresse torde det dock vara att erhålla en allmän öfverblick af de släkter, hvilka vid seklets utgång ha  le nedslagit ina bopålar i Åbo. En sådan öfverblick erhålla vi bäst ur mantalslängderna och vi välj a  t. ex. mantal längden fö1· år 1 G9G. Det vida öfvervägande :flertalet af häri förekom man le namu innehafves af magistratspersoner, handlande, handtvärkare och näringsidkare, som gå under den gemensamma benämningen ,, borgare" .  Några tiotal tillnamn falla på kronans och stadens lägre betjänte, på enkor och inhysingar, hvilkas näringsfång icke ang ifves. Par tiotal namn komma dessutom på kyrkans, skolans och ämLetsvärkens tjänstemän. För att undvika ett urval, som kunde utfalla mindre lyckligt, göra vi måhänua rättast i att utan komnientarier upptaga alla s tadsboars tillnamn, inneslutande inom klammer de namn, hvilkas innehafvare hörde uteslutande till tjäust8mannaklassen 1) .  

0 

Släktnamn i Abo 1696. 

Agrel ijn, Alanus, Alapää, Alhojärvi, Alli, Allenius, Almegree11 1 Am-brosii, Ancka, Angerman, Anttila, Anung, Appolloniu .. , Arka- / (:, poika, Arp, Artolijn, [Aschelinus]. Bahn, Bahneman, Barckare, Been, Befwert, Belttare, Bergh, Bergman , Bex, [Bienman, Biörckegreen] , Biörman, Blad, Blanck,  Blomberg, Bock, Boelius, Boija ,  Bolm, Bloom, [Brenner] , Bon-dila, Brochius, [Brommiu · ] ,  Brooman, Bruka, Brukala, Brungi, J 0 Brunner, Bru 'ila, Bultt, Bursetz, Busch , Böckellman. Candilööf, app Hmau, [ 'arl niu , arprou · ] ,  'lhri t rman, le-m lä, [ olleniusJ , Comulanu. r, 1orell, Coreliu , Cretalenin . ,  [Cygnelius]. D m, Dansk, Deinert, Delphendahl, Dobblare, Druus, Dufva, [Duncan ], Dysing, Dyster. I E k, Eekhagh, Eekmau, [Eenqwist] , Einola, Elof, Enbusk, Erttman, q Eskola, Euräpää. 
1) Den lägre k rono-, k yrko- och akademibetjäni ngen icke inberäknad. Ad

l iga personer och akademistaten voro fria från mantalspcngar och upptaga::; där
fö r i cke i l ängden . 



J 
I l-( 

7 

3 

348 BORGARESLÄKTER 

. Falck, Festing, F i lppula., F i nne, Fleege, Flä kil ä, Fotelj ,  Forsen ius, 
Forssteen, Franck, Frijbytare, Frijs i lä .  

G artz, Gefwert, Girss, Gottskalck ,  Graan, Grabbe, Gråå, Grönbäck. 
Haak, [Hagert] , Haitu, Hakkine11 ,  Hakula,  Hald ia ,  Hampula, Han

deluf-, Hannula-, Hanga , Hakosaapa8, Harakka. ,  Haradzhol rn ,  
Harai;i , Harolainen ,  Harttlööf, Hassj ,  Hasu, [Heedman] ,  Hero, 
[H i lander] , Hilia inen , Hittander, Hoffman , Ho:ffren,  HogfäH, 
Hol lender, Holm, Holst, Holsteen , Hoperj ,  Hoppu,  Horisto, 
Hornborg, Huge, Huijare, Huikari , Huistj ,  Hulckio, Hulmi ,  
Humala, Humalander, Huorindo, Hurri, Huutaja ,  Hwij tkopp, 
Hwijtlock, Hydi�, Hyryinen , Hålj , Hål lo ,  Hächt. ,  Häkärä, 
Henclu , Hännälä, Här ie lax ,  Härmälä, Höijer, Hörl i ngh , Hörm
ström, Höök. 

I l fwes, Innamaa, Iroinen. 
Jakola , Jobbe, Joki , Jolpa ,  Joo11 , Judius, Jung, Juonikas, Jussi la, 

[Justander, Justenius] ,  Juti l a ,  Jyskä, Jämming, Jämsä , Järsä .  

Kaa l imaa, Kalkki la, Kal l io,  Kalonen, Kampar, Kanckinen, Kan
gasala, Kanis, Rape, Kara., I{arhu , Karkku , Karppa, Karva, 
Kaskala, Kassapää, Kastu, Katunpää, Keikeläinen , I{e llner, 
[Kempe], Kerkolenius, Keso, Kettur, Kierikkala, Kijhl ,  l{il o,  
Kimalainen , Kimpala, Kingel, Kirves, Kissanen, Kistola, I{i
tula, Kivisilta, Kleen , Klint, Knabe, Knubbert, Kock, Koivu , 
Kokkola, Koll i ,  Kopo, Koponen , I{orpo, Koppar, Koske l a ,  
Kotka, I{onkar, I{ouri, I(reeta, Kreijer, Krook, Krotti la ,  
Krou, i ,  Kruus, I{rydrna, l{röger, ICuddia, Kuhrman , Ku iva , 
Kuivala, Kujanperä , Kulda., Kulho, Kupi,  l{urkku , Kurn apää, 
Kuros, I{uta., Kutsk, l{uu koski , Kalare, I{ärsärnäki, Kökkö, 
Köp1 i ,  K öppilä, Kötte . 

Lam , Lam ber, Lambi , Lang, Langhans, Laukkani itty , Lartlela , 
Laro inen , Lehmo, Lehti , Leino, Leipälä, Les le ,  Lensten , 
Leutken, L ietzen , Libavainen , Lij fman , Lijma, Li l lantlor, 
[Lil l iewaan], Linberg, L inck,  [Lindegreen] , Lindh, Liu:x, Lo
rentz, Luiko, Lundbergb , [Lundersteen], Lundh, Lydman , 
Lähteenkorva, Läkare, Lönnroot, Löysä. 

Machowitz, Makkara, Makoinen , Malmelin, Mannila., Maski , Meijer, 
Meko, Mekoinen, Mellenbergb , Mellinen, Mel lman , �1.emolin, 
lVIengi , [Mennander ] ,  Merth en ,  Metsä ,  Meunier (Munieur), lVIi l 
topooufl, Mi öd. ,  Moback, [Modenius] , Moiko, Moisio ,  Montin ,  
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Munster, [M uren ius ] ,  Mustasuu, Mynd i ,  Mytyr, Myyrä, Mäki, 
Mättälä, Mätä , 1\1öller. 

Nahkala, N attuka, N aula, [N etzelius ] , N eulaniemi, [Nidelberg], N i'lle, 
Niss i lä, N i  u, ockila, [Norlander] , Nukar, Nummis, Nuorik
kala ,  Nupukka ,  Nurkkala, Nyman . 

0 i ttinen , Ojala, Oravainen ,  Orreus, Ostertag. 
P aavola, Paimen,  Pahaniemi, Pakainen ,  Pakka, Pali, [Pal i chander] , 

Pal i kka, Palo, Panu, Papunen , Parclrnl l , Patur, [Paulin] ,  Peh
moinen ,  Peijer (Beijer), Pekka, Pelto, Peura, Ph i l ip ,  P ictorius, 
Pieti l ä, Pihka, Pihkala, [Pijhlman ], Pijpo, Pi neka, Pinoinen,  
Pinomäki, Pipping, Pirtt i lä ,  Pispa., P itkäjärv i ,  Pitkälä , Pla
tanns, Pohjalainen, Poikainen, Polack, Poro, Porsas, Portman , 
Prytz, Präst, Prättälä, Pud ikkala, Pung, Puno, Puuve i t s i ,  
Pytti ,  Påsso, Påst. 

Raarn, Rabe, Ra iko, Rainio, Rajalainen ,  Rancken ,  Rapakko, Rassi
aineu ,  Rauch,  Rauvala, Rechtala, Reese, Relau, Rembo, Rid
wala, Ri kol ainen, Rindawa, Romeyer, Rosslijn ,  Ro skamp, 
Rooth, Rudolph, [Rungius], Rungo, Run sala, Ruotzala, 
Ruotzi montanu�, Rusch, Rucka, Ruuth , Rähälä, Räpälä ,  
Röökma.n . 

Saarrnan , Sadler, SR.ehls, Safwo, Sahlfelt, Salander, Salko, Sall i ,  
Salm i ,  Saltbergh, Sangar, Sarcoviu , Satoi nen , Saunala , chro
fer, Scheidenburg, Schele, Schu ltz, SchtHtepelss, Schröuer, 
Seppälä, Seulo, S ilcke, S i lfwo ,  Si l l i ,  S imola.,  Sipi lä, t:>koug, 
Skogzman, Skytt, Soitto , Soltti , Sonni ,  Sorkka, pc1,nsk, pen
ser, Sperling, Sperrman , Spijk ,  Sp ijk  r, Sporenbergb , Spångh , 
Stadins, Staake, teenbergh, Steenrnl ] ,  St euman,  Stc inack ·r  
(Sten iachrie), Stephancler, t i  ·knla, St i fw i ,  Storaka, Storm , 

tr nm, tukk i la, , trörn,  tåhli ooL, � t ihike (,'1 L�lk i), 1 n i k i .  
► nj u ,  Sukula, Sn n clman, uvi kenkä ,  wartt, wen · k ,  Syrj ,  
Syring, Såger, Säkkipää, [Säkylensi8 j ,  Säthj ,  Säämi . 

11a i kinainen , '11ammelainen,  Tarhala, '11asa1Jää, '11ekkahl ,  Teet., rre
jelman ,  '11ernant, '11ij a inen, 'l\lkka in  n ,  T illauuz, T imme, 
Tiuru, Tohko, Tvlpo, Tompti la, '1 1orro, Totti , 'ru isku,  Tup u, 
Turska ,  '11ungeloinen, Turva, Tzander, 'l1ymb i ,  Tyyti, Tättä, 
rrörn Törnrooth. 

Uittamo, Ujakka, Ujander, Ulff, Ulich ,  Upalingo, Uustupa. 
45 
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Voigt, [ Waccenius], \V alck, Walk iapää ,  \Valkjärvi , Walli, Wanti la, 
Wanhalinna, W argenti n ,  W argh, \Varpuinen, \Varsa, Wasz, 
\V ernbergh , Wesa, \Vessmau, ( W ickelgreen] , Wiens, W ieru, 
\V i iala, \Vijborg, Wijk, Wi ikarj ,  vVi inala, Willman , ,v i l 
stadius, . \Viridi ,  W inter, Wirman, Wittenberg, Wittfooth ,  
\Volmar. Wolter, Wächter, \Vägare, Wänni lä, Wärri , W ää
räjalka .  

Zimmerman . A ijälä. Ost. 



IV. 

Befolkningssta tistik. 

m ågra direkta och fullständiga uppgifter om stadsbefolk
n i ngens antal äge� man icke. lVI�n känner, huru många 

I.........,==-'' hästar, kor och svin som funnos 1 staden,  men man sak
nar en på en a l lmän folkräkn ing grundad längd öfver 

befolkni ngens numerär. Vi måste sålunda från början afstå från 
hvarje försök att fi nna en siffra, t:iom ens på hundratalet skulle 
återgifva det värkliga förhållandet. Däremot äro v i  i stånd att 
med ledn i ng af l ängder af o l ika  slag erhål l a  kännedom om antalet  
hjonelag el ler hushål l ,  anta let burskapsäga.nde borgare, mantals
skr ifne personer, döde rn. m. Ur dessa uppgifter kunna vi sedan 
me d användande af  ol ika beräkn ingsgrunder härleda oss t i l l  slut
summor, som visserl jgen  icke göra anspråk på  att vara fu l l t  exakta, 
men som dock få anses kom10a det värkliga förhål landet täml i 
gen nära. 

De första s iffäru ppgifter af al lmännare betydelse äro från år 
1 609. I en för detta år uppgjord och i den föregåenJe framstäl l-
n ingen redan n ågra gånger citerad skat.tlän gd upptages antalet 
hushåll  e l ler hjonelag i de sk i lda kvarteren ti l l  fö ljande belopp. 

Hjonelag. Enkl ingar. Enkor. 
Kyrkokvarteret 1 27 6 5 
Mätäj ärvikvarteret 83 6 2 
Klosterkvarteret . 1 20 4 3 
Aningaiskvarteret 1 5 1  2 1 

Dessa hjonelag betalade full skatt. Til l  dem f år ännu läggas 29 
hjonelag, hvi lka icke mäktade erlägga skatten (n äml.· 5 i Kyrkokv . ,  
9 i Mätäjärvi,  2 i Klös tret och 1 3  i Aningaiskv.), så vi få inal le s 
539. Utom dessa upptager en förteckning sådana personer, som, 



352 BEFOLKNING STAT1STIK. ,,rnestedels emot stadsens välfångna privilegier", aldrig deltagit 1 borgerskapets skatt, icke häller i dagsvärken til l kyrkan och slottet, i gästning och skjutsning samt i vakt och vård. Förteckningen upptage-i· i Kyrkokvarteret 32 hjonelagspenningar betalande hu hål l ,  8 enkor och 1 enkling, således 4 1  hushåll; i Mätäjärvi 1 7  hjonelag, 7 en kor och 1 enkling, således 26 hushåll ; i Klöstret 1 1  hjonelag och 3 enkor, således 1 4  hushåll; i Aningais 1 9  hjonelag och 4 enkor, d. v. s. 23 hushåll . Altså 1 03 hushåll, som nu pålades deltagande i personella utskylder. Men dessutom uppräknas i nämda förteckning c. 236 personer (54 i Kyrkokv., 26 i Mätäjärvi, 56 i Klöstret o .  100 i Aningais), hvilka af särskild anledning - fattigdom, vistelse ute i kriget o. s .  v. - befriats från erläggandet af nämda utgifter. Antager man, att de 609 + 103 hjonelagen innefattade i medeltal 6½ person samt att de 236 fria hushållsföreRtå nclarene representerade i medeltal en familj på 2¼ person, så blefve Åbo , tads befolkning år 1 609 något öfver 
4,000 personer 1 ) .  Aren 1 6 16- 1 6H)  finner man åter uppgifter rörande folk-

o mängdsförhållandena i bo. Uncler nämcla år uppbars under namn af Elfsborgs lösen en dryg afgift, i hvan erläggande äfven tjänstefolk samt söner och dött.rar öfver 1 5  år, hvilka ännu bodde hos föräldrarne, togo del. Mantalslängder öfver borgerskapet i Åbo ,,både förmögne och oförmögne med deras söner, döttrar, pigor och drängar til l  Elfsborgs lösen, undantagandes slätt oförmögne od1 kronones tjänares hus och gårdar", meddela oss följande upplysningar om antalet skatt skyld ige 1 616-16 19:  
1616 1617 1618 1619 

-;;- l en � � � � l u: \ � �  � 0:. 1
w � S? � � 1 w � �  "O "o· §' �

I 
5' Öq. "o· I g= g 5' oq· o· g= � s' I oq· o· g= µ 1

5· crci g � l � 0� 8. I g � 1 � rr� J � 
g � p] rr: � g I � � jrr� � 

� . � � . � . � � 
. . � � � . � � �'--

Kyrkokvarter t . .  1 35 1 -
1

1
26 1 66 L 25 1 3 17 26 1 42 1 21 1 2 31 L26 1 \ 2 1 6  35 

1UUijärvikvarterct 80 1 - 7 28 101 2 3 1 0  20 L lO  2 1 13 28 l 08 - l 10 20 
Klosterkvartcrnt. . .  1 50 - _l 1 5 27 1 38 3 -- 1 5  22 1 52 1

1

2
1
1 7 42 142 - 1

1

16 36 
ningai kvn r teret . 1 58 1 4 130 5 1 166 - -122 27 1 1 76 1 5 7 23 5G 155 3 6 22 48 �533\ 3 j 4 1 1 I 1 19 ösol G I H IG4 1 95 6 'O o _1 2 165 j 1 51löin l ,1 i 10 JG4 j 1 39 

1) Jrnfr. G. Grotenfel ts meddelande i Rist. Arkisto XI: 407 o. följ . ,  där 
summorna i d0;1 senare förteckningen angi fvas nå.got annorlunda. Vid beräk
n ingen af do 236 fri a  personerna l iar j a g  ,Ll ls  icke tagi t htinsyn därti l l ,  att ett 
antal b l and dem b , talade gårdsp01mi ngar, c1. v .  s. en af gift för sin gård ,  ula n  
en dast tRgit i betraktande deras frihet från hjonelagspenningar. 
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Altså hjonelag undRr nämda  år 533 - 530 - 580 - 531 . 
Räkna vi på  hvarje hushåll i medeltal  5 1 /2 person , så få vi för de 
resp. åren 2,930 - 2,9 1 5  - 3, 1 90 - 2,920 personer. Ti l l  dem få 
vi  ytterl igare lägga de s .  k .  friborgarne, inhysesmän samt kronans 
och adel ns försvarskarlar, hvilka voro från skatten frikallade jämte 
s in a  hushål l .  Särskilda längder upptaga dem till följan de antal : 
1 6 1 4 och 1 6 1 5  - 38 1 ,  1 6 1 6  - 372, 1 6 1 7  - 378,  1 6 1 8  - 497, 
1 6 1 9  - 330. Antager man , att dessa friborgare, af hvilka en stor 
de l  hade fami lj ,  men ganska många voro ensamma personer, i ge
nomsnitt representera ett hushåll på 2½ person, så blefve Åbo 
stads hela folkmängd år 1 6 1 6  c .  3 ,860, år 1 6 1 7  c . 3,860, år 1 6 1 8  c . . 
4,430 och år 1 6 1  !) c. 3,750, således i allmänhet omkr. 4 ,000 perso 
ner .  Det är tydligt, att vid de nu anförda beräkningarna slut
summorna bero på de medeltal man antager såsom de mest p lau
sibla ,  men de ofvan anförda siffrorna torde i cke vara för högt 
t i l l tagna. 

I de längder vi härintills anlitat har hushålls- ell er hjone
lagstalet utgjort grundval för beräkningen . I borgarelängder från 
1 620 och 1 630: ta.len upptagas al lenast de egentl iga borgarene ,  d .  v. 
s. de burskapsägande innevånarne. ågon större skilnad i beräk
n ingen före.ligger icke, då  ju en borgare i det närmaste är l i ktydig 
med föreståndaren för ett ful l  skatt betalande hjonel ag. Enl igt 
nämda längder steg borgareantalet t i l l  följande belopp : 

Kyrkokv. , l\'lätäjärvi .  / Klöstret. / Aning-a,is .  / S u m � a .  
I I I I 

0 

I Ar 1 624 1 74 1 45 1 85 2 1 2  7 1 6 
1 625 20 1 ] 5 1  2 1 6  240 8 1 7  ,, 

,, 1 632 1 07 1 44 DV 1 30 480 
" 1 633 1 27 1 07 1 53 1 57 544 
" 1 637 8 73  109 1 1 7  387 

I ögonen fallande är den under 1 630:tal et förekommande 
minskningen i borgar nes ant al. Til l  någon nedgång i befolknin
gens  numerär får man dock i cke sluta däraf, utan måste skilna
de11 anses bero på en n ggrannare kontroll öfver dem, som värk
ligen ägde borgarerätt och en utmönstring ur borgare längden af 
dem , som icke ägde de i lagen stipulerade kvalifikationerna. 

Från år 1 636 äger man ett rikhaltigare stati stiskt material i 
de s .  k .  mantals-kvarntulblängderna, hvilka upptaga a l la  stadens 



354 BEFOLKNINGSST ATISTJK. 

i nnevå11are me llan 1 5  och G3 år (borgare erl äggande 1 6  ör , 
från år 1 694 24 öre, inhysingar 1 2  öre) . :Med til lhjälp af dessa 
längder erhålla vi följ ande tablå öfver Åbo stads befolkning och 
dess fördelning på de skilda kvarteren. Kyrkans, skolans och 
akademiens rriän upptagas i en särskild kolumn änn u år 1 670 ; 
sedan ingå de blan d det öfriga borgerskapet. Från år 1686 före
komma universitetslärareue  icke mera i m antalslängden. Civila 
tjänstemän upptaga en ski ld kolumn t. o .  m.  1 663. 

Den mantalsskrifna befolkningen i Åbo 1636-1697. 

Å i
·
. 
I Kyrkokv. l�fäti.ijä l'vi . I Kl östret .  

I 1 6 ö. I 1 2 ö. J S :a .  I J 6 ö .  J 1 2 ö. 1 S:a . , l 6 ö, I 1 2 ö. I S :a. 
1 636 - -- I 558 - - 405 
1 638 53 1 97 628 380 104 484 
1 643 
lG45 - , -- -

G06 
5 1 3 

-· --
1
479 

- - 39-1-
1 646 432 j ·-
1G47 402 -
1 650 463 -
165 1 4-20 -
1 652 450 2 
1 653 4'16 L l 8 
1655 436 100 
1656

1
555 -

1(157 535 -
l t i58 30 1 (j 
1 66 1  cl84 1 1 7 
l ( i62 52 l 1G7 

J32 38 1 -
402 353 -
J63 3G7 -
-:!20 340 2 
452 349 2 
5G4: 35 1 1 86 
536 347 102 
f'55 455 
535 297 
:3� )7 :t20 
GO l 

1
36 

G 3� l2 

-
--

3 
l U  
1 10 

38 1 
353 
367 
342 
351 
437 
449 
4. 55 
297 
323 
.J. 'O 
502 

1 ) Däribland 8 a l 2 öre. 
l) 1 " " 
3) 2 " " 
4) L ,, " 

" 2 " 

t 

- - 672 
657 6 1  7 18 
-- - 683

1 - - C07 
544 - 544 
54 1 - :14 1 
54.3 -- 543 
48G 

-
1
486 

519 2 52 1 
579 6-:l 643 
403 7 2  5G5 
569 I - 5( iU 
- - IJ3 - 44-3 
:-382 1 - 382 
-�2 1 (i3 -1-84 
444 87 5;3 1  

-
... t;,:; ? "tji Aningais .  � c......,, "'1 ..... � ;;, Summa . T o · a I-0, ;.,: 0 °' 00 

I 
i:s i:s 0 ... 

o: - 0 o· _. m S u n m  a . 16 ö. I 1 :2  ii. \ S:a . . · a ., • ('D O' �: � l6 ö. \ 1 2 ö. . 'P 

2,556 1 456 
- - 854 67 54 2,610 
801 194 995 1 12 75  3,t)12 
- - �)38 54: 68 2,4G7 37 1 2, 28 
- - 82 1 5l.i 79 - - i,no 
7 13 - 7 13 :13 79 2 ,202 - 2,}02 
774 - 77J 60 80 2, 2 10 - 2,� tO 
05 - 05 5'.) 79 2 ,310 - 2,3 10 • I  

726 -J. 730 37 72 2, 1 01 6 1 2 , .07 
735 5 ?JO ()1 73 2, 1 87 11 2, :98 
746 15·� 98 8l 1) w 2,274 428 2 , ·02 
cnol 1 53 823 :13 90 2,0 9 427 2,HG 
99i l - I U92 65 97 2,733 - 2 ,"33 

L , 1 7 ( ; , - 1 ,1 7() 7 5  87 2,<H 3 - 2,6 1 3 
1 ,038 ao J ,072 6-1 -2 )  87 2,  '28 l 4:5 2,1:2G 
1 ,0 fi :21-1 1 ,35D ·1- ri) ! J9 �) 2,542 5( ifl 3, . 1 1  
1 , 1 34 34.f i  1 ,  L O Jl 102 �) 2,G32 7 1 2  3,3.J:4 
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År. 
I Kyrkokv. ,  Mtitäjärvi . 1 Klöstret. 

1 1 6  ö.Je.2 ö. / S:a. 1 16  ö. / 1 ,  ö. / S:a. , 1 6  ö. / 12 ö.1 S:a.  
A n_�ngais I A11 ingai · 

sodra . n orra. 
16ö  / 1 2 ö. /  S:a. l l6ö .  12 ö. 1 S:a 

� ....,c, "'1 ,;;, "'' 5 
o: ;?. o 

? "O  
171 ... 

� � ! 
0: 9 � 

i I 8umma. I T o t a l -

ft> I  ·· I .. , S u m m a. 1 6 63 I GG4 
1GG5 lö 6G 1 607 1668 1669 1670 
löU lG75 1676 1677  1G78 1679 lG8 1 1 682 1G83 1G8-l 1 685 1G '6 1 688 1 689 
16!:J l lG92 1693 16�4 1 695 1 69 6  W97 

• (l) 0- . "'' � • cp I:$ .  1 6  o. 1 2  o. 54 1 1 521 693 4 1 8  99 51 7 172 69 5-U 703 170 87 6 4G8 8 6 ,554 55 101 - 2,7 6 1  576 518 1 67 1 685 400 9 6  496 153 70 523 6 1:4 197 8-H ;,95 1 1 1 ,50 6 - 83 - 2,493 641 5 !2 155 697 417 1 10 !  521 477 63 540 69 1 17 6 867 424 94
i51s - 83 - 2, 634 592 559 1 48 707 354 1 3 1  485 J:77 G5 542 670 1 43 8 1 3  444 1 00 544 - G4 - 2,5 68 587 531 143 ,674 419 1 108 527 !24 83 507 6ö8 267 835 404 90 49:l - 51 - 2,497 591 534 1 30 1 664 399 129 528 !85 63 548 649 1 53 802 38 1 102 489 - 48 - 2.502 577 5 1 6 140 65ö 415 1 1 2 1 536 J 63 60 j23 656 1 9 1  8±7 3 8 115 503 - 58 - 2°496 627 ' 531 1 5 6  687 403 117 520 493 66 559 687 208 895 �169 1 22149 1 - 54 - 2,537 669 593 1 47 740 475 94 569 43 1 82 5 13  700 150 850 1) 413 1 17 530 - - - 2,612 59J 584 144 728 475 68 543 4 65 58 523 710 151 8 6 1  388 94 482 - - - 2,622 515 554 7 6  630 478 67 545 447 48 495 71 1 11 1  822 3�0 53 1443 - - - 2,580 355 50! 55 559 402 49 45 1 395 49 444 618 62 6 0 29 6 46 342 - - - 2,� 1 5  2 6 1  5 1 1 46 557 428 3 6  46-l 399 45 444 610 78 688 32� .J:8 1377 - - - 2,277 253 490 5!:J 549 394 11  4.05 4.26 37 4 63 63 1 n 708 34 6 5 6  402 - - - 2,287 240 51 1 69 580 407 28 435 -148 67 515  ö48 107 755 374 63 437 - - - 2,388 33i 5 1 1  3 6  547 437 52 489 472 79 551 löj5 1 2 6  78 1 326 2 1  347 - - - 2,401 314 50 1 42 543 4-!3 5 1  494 4 1 4  G5 479 6-!8 100 748 321 34 355 - - - 2,327 292 547 73 620 453 89 542 -148 71 519 689 131 820 337 45 382 - - - 2,474 409 50!) 84 589 451 91 542 J29 59 488 732 1 20 852 347 48 395 - - - 2,464 4.02 175 69 544 450 58 508 44 1 56 497 739 85 82-l 34 6 42 388 - - - 2,4 5 1  310 5;, 1  50 581 4.4 1  35 476 408 44 452 7 17 8 1  798 382 35 417 - - -- 2,479 2G9 2) 507 52 559 414 33 447 398 37 435 () 0 57 737 405 3 6  4-ll - - - 2,404 215 -189 52 541 424 49 473 369/ 32 401 692 87 779 395 32 427 - - - 2,3 69 252 - - - - 90 1473 - - - - - - - - - - - - 2,279 279 50 1 63 564 383 3 60 48 408 6 1 2  1 14 726 356 4 1  397 - - - 2,2 1 2  356 - --24 ö 24 ö. 2! ö. 24 ö. 24 ö. 24 ö. 57 6 1 17 693 422 95 517 428 69 497 644 1 54 798 4 17 1 0 1  5 18  - - 323) 2,487 53 6 570 1 02 672 425 113 538 434 79 513 169 6 162 858 125 7 6  501 - - 55 4) 2 550 532 5G4 422 64 48 6 736  130 8 6 6  !23 54 6) 2'540 1439 575 92 6 67 484 80 73 496 - -598 489 376 25 401 67 1 97 7 68 38 1 37 6) 2:391 !�79 525 73 438 51 33 4 14  - -I ögonen fallande äro de växlingar siffrorna förete för olika år 7). Mellan summorna åren 1636 och 1638 är det en skilnad på 

1 ) Efter approximativt afdrng af s lottsbefo l kn ingen . 
2) Därib l .  14 statl betjänLe, hv i ika  icke äro födclacle på kvarteren . a; Kyrkokvart. 8 1 K l öst .  5, A n i ng. s. 8, An ing. n .  1 1 .  
4) ,, lO ,, 1 7  ,, 10  ,, 1 8. 
0) 1 4  16 16 8. ,, ,, ,, ,, 
6) ,, 8 ,, 1 5  ,, 8 ,, 6. 
1) De i ffror, som ofvan meddelats, hänföra s ig a l lenast ti l l  befo lkn ingen 

inom stadens taket. Mantalslängderna upptaga dessutom s lottsfo l ket, bönderna 
på s t  aJen hemman och tegclsal sarbetarne. Om deras antal npply er följande 
tabel l :  

o lk  . . . .  S lottsf 
Landb 
Tegel s  

änder  . . 
alsfo l  k . .  

Summa I 

103 6 I 1650 / rn 6ö 78 I 7 62 
- 21 74 
- 15  9 78 I 43 I 1 45 I 

1 u83 1 1G97 3 1  !H 68 59 1 1  13 110 I 1 63 

3,337 3, 1 34 3,22 6 3, 1 55 3,0-'ö 3,079 3.1 23 3;20 6 3 202 3, 1 37 2,935 2,47 6 2,520 2,527 2,722 2,715 2, 619 2,883 2,8 6() 2 .76 1 2 ·738 ' 2, 6 19  2,621 2,558 2,5 68 3,055 3 137 ' 3 1 33 ' 2,707 
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600, mellan 1 658 och 1 66 1  på 800. Högst står slutsumman på 
1 660- och förra hälften af 1 670-talet ; sedan förmärkes en plötsl ig 
stegring åter år 1 694. Dessa växlingar bero naturligtvis i främsta 
rummet på de inflytelser inflyttningar, det allmänna hälsotil lståndet 
och de ekonomiska förhållandena utöfvat på folkmängdens nume
rär, men dessutom bör orsaken t i l l  dem sökas i clet mer eller min
dre samvetsgran na och konsekventa sätt, hvarpå mantalsskrifn in
gen bedrifvits, äfven::,om i antalet personer, som bflfriats från af
giftens erläggande. För att ur de mantalsskrifnes antal kunna 
sluta till hela befolkningens numerär, är det därför nödigt att först 
söka medeltalet af de mantalsskrifne för ett flertal år. Enligt be
räkningar, som värkstälts af Ignatius,  har man i allmänhet antagit, 
att den mantalsskrifna  befolkn ingen i städern a under 1 600-talet 
utgjort något öfver 40 ¼ af hela befolkningen 1) .  Antaga vi n u, att 
procenttalet varit 45: så erhålla vi följ ande approximativa summor 
för befolkningens storlek : 1 640: talet c. 5,400, 1650: talet c .  6,000, 
1 660:talet c. 7 ,000, 1 670: talet c .  6,300, 1 680:talet c. 6, 1 00, 1 690:talet 
c. 6 ,300. I allmänhet kan man sålunda antaga, att befolkni ngen 
i Åbo under sjuttonde seklets senare hälft varierat melLm sex 
och sju tusen personer. 

I regeln utsättes icke i mantalslängderna personernas yrke. 
Undantag göras nog, då enligt tidens sed handtvärkare nämnas 
vid sitt dopnamn och sitt yrke, såsom Jöran Smed, Matts Skräd
dare o. s .  v. Men detta s ker i cke konsekvent, så de uppgifter 
öfver olika yrken, som på denna grun d kunna samlas, i cke bl if  a 
exakta. Här och där i andra handl ingar möter oss ganska rikha l 
tiga och upplysande resumeer öfver antalet mästare i ol ika yrken ,  
antalet köpman i olika brancher o.  s .  v. ,  men spridda som dessa 
uppgifter äro och hänförande sig ti l l  olika år, kunna de i cke 
läggas till grund för en allmän tablå öfver stadsmenigheten. En 
sådan tablå är möj l ig allenast för åren 1696 och 1 697 , då man
talslängderna på ett ovanligt fullständigt sätt redogöra för enhvars 
genus vitae. Sammauställe.c man uppgifterna i mantalslängden för 
<l.et förstnämda året, ter sig befolkningen, fördelad efter yrken, 
på följande sätt. 

1 ) K. E. F. Ignatius, Finl ands his toria un<l.er Carl X Gustafs regering s. 2 1 ,  
O m  Finlands folkmäng<l. u n der medlet af sj uttonde århundradet  i HisLorial l i nen 
Arl isto f: 38-60. 
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Folkmängden i Åbo 1696, fördelad efter yrken. 

Kyrko- K löstret. kvart. 

Ofrälse tjänstemän 1 ) 5 6 
Präster o. skolmän . . 1 3  -
Kommunala tjänstemän • 4 4 
Lägre betjänte (kronans, 

kyrkans, kommunens) • 25 2 2  
Advokater o .  prokurato -

rer • 8 1 
Handelsmän 6 14 
,, Borgare" • • • • . 66 49 
Medici o. apotekare • 3 1 
Boktryckare • • • • - 1 
Bokbindare • 2 -
Skräddare . 3 3 
Skomakare . 4 2 
Linväfvare 4 2 
Guldsmeder - -
Smeder  (grof-, h of-, k ni f-) - 1 
Pistolsmeder • • • • . . - l 
Svärdsfejare 1 l 
Sporrmakare - -
Kopparslagare • • . . - -
Snickare o. svarfvare . 5 2 
Glasmästare 1 -
Målare • 1 1 
Timmermän 4 -
'l\rnnbindare - -
Sadelmakare 1 -
Murmästare 3 1 
Kann- o. klockgj utare . 1 -
Slaktare • . • • . . . 1 -
Färgare • • • - -
Sämskmakare 1 -
Körsnärer 1 1 
Hattmakare - -
Garfvare . - -
Gördel makare 1 -
Handskmakare - --
N&.1 - o. knappmakare . - -
Snör- o. hampspinnarc - -
Lärfttryckare • . . . . - -
Konterfejare . 1 -
Pern kmakare • - --
Tobaksspinnare - - -
Krukmakare . . . . - --

f i_korstensfejare • • . I - -
kare o. gästgifvare - -

Musikanter . • . . . - 4 
Skepp&re o. styrmän . . 1 2 
Mj ölnare • . . . .  1 -
Trädgårdsmästare . - -

Mti.t.ä- Aning. 
ji:irvi . södra. 

-
I 9 1 1 

1 4 

34 23 

2 2 
3 2 

79 10G . - -
- -- -

6 4 
6 6 
4 16 
1 -
3 2 

- -
-- -

1 -
- -

1 2 
1 -
1 -
1 1 1  

- 1 
1 -
1 2 

- 1 
6 -

- 1 
- 1 
- 2 

1 4 
- 1 
- -
- l 
- 2 
- 2 - -
- -
- -
- 1 
- 1 
- 1 

G 2 - -
1 1 

- 2 
1 -

Aning. , S norra. umma. 

2 22 
1 16 
2 15 

20 124 

1 1 4  
3 28 

69 369 - 4 - 1 - 2 
6 22 
3 2 1 
2 28 
2 3 
1 7 1 2 

-- 2 
1 2 
2 2 
3 13 

- 2 
- 3 

2 1 8 
1 2 1 3 
2 9 

- 2 - 7 - 1 
- 2 

1 5 
- G 
- 1 
- 1 

L 2 
-- 2 
- 2 

1 1 
- 1 

1 l 
- 1 
- 1 - 1 

1 8 
- 4 
- 5 1 4 1 2 

1 ) A cl l iga personer och ak ademistaten fria  från mantal spengar. 

46 
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Uppgifter öfver tjänstehjonen ha redan meddelats för 1 6 10-
talet och flera kunna hämtas ur mantalslängderna för seklets senare 
hälft. Speciella längder öfver dem sc1mt öfver handtvärksmästa
renas gesäller och lärlingar (öfver 1 5  år) :finna8 bevarade från 1 6, 0 
-· 1690:talen, då de erlade till kronan . en särsk i ld, på . riksdagarna 
förnyade gånger beviljad kontr ibution. Följande siffror må tjäna 
till belysande af deras antal : 1687 1688 1689 1691 1692 
Gesäller . 72 66 84 4 86 
Drängar . 1 13 106 1 04 1 1 1  1 13 
Lärpojkar . 8 1  57 4 7 33 46 

1699 
}343 

Pigor 5 1 8  4 1 4  420 4 1 7  305 4G7 
I allmänhet var drängarnas antal i en fcimilj 1 och p igornas 

1 a 2. I 1 69 1  ån; längd förekomma 2 borgare rued 5 drängar, 4 
med 3 drängar, 5 med 3 p igm:. Gesällerna i allmänhet 1 ,  mon 
ofta 2 hos en mästare. Lärpoj karnas antal är öfverraskande l i tet, 
beroende främst därpå, att endast de till 15 år komna inbegrepos 
i afgiften 1 ) .  

0fl nativ itetsförhållandona i staden upplysa inga förtecknin
gar. Däremot l ämna domkyrkans begrafuingslängder en noggrann 
kunskap om de döde. Betrakta vi seklets tre for ta och tre s i stc1, 
decennier, så erhålla v i  följande mortali tet:suppgifter : 

Antal begrafne 1600-1630 och 1670-1698. 

1 600 90 16 18  1 40 
lGOl  58 1 620 85 
1 G08 6, 1 62 1  100 
1 G09 87 J 622 1 4H 
l G l O 242 1 U23 l U l 
l G L l 1 0() 1 U�4 1 -10 
1 0 12 1 50 l ö25 1 1 0 
1 G l 3  1 05 1 G2G 1 70 
1G 14  1 93 1 G27 1 64 
1 G l 5  1 20 1 G28 1 2 1  
l G l G  1 4G 1 Li2U I GG 

1 6 1 7 153 1 U30 39 1 
16 1 8  95 

---
1 ) Utom de ofvan angifna upptaga längderna land.bönders, r:;lo tt.s- och tegels.:t lsfo lket::; 1jH.11std1jon. De utgjonle 1688 1 ges. ,  26 dr. , 2 1  pig· . ;  1 689 l ge . , lÖ  tl r. , 1 7  pig. ; 169 1 1 I ojke ,  2 G  t lr . ,  1 4  pig.; l l 192 1 poj k  , 28 d l'. , 10 p igol'. 



--- -

1 670 
1 67 1  
1 675 
1 676 
1 67 7  
1 678  
1 679 
1 680 
1 68 1  
1682 
1 683 
1 684 
1 685 
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1 66 
1 57 
220 
325 
339 
249 
1 86 
1 99 
1 27 
1 95 
1 48 
1 65 
] 96 

- - -- - - -

1 686 207 
1 68 7  1 52 
1 688 1 89 
1 G8D 1 5 1  
1 60 1 1/ 5 - 31 112 -

1 602 406 
1 693 320 
1 6�4 347 
1 605 1 80 
1696 220 
1 697 7 14 

- -- - -

308 

1 698 1/1 -30/4 - 67 . 

I afseende å dessa siffror bör märkaR, att i dem ingår äfven 
en och annan icke-Åbobo som fanu sin lägerstac1 i eller utanför 
kyrkan , och att detta isynnerhet äger rum under tider af hungen,
nöd, då skaror af utsvultna landsboar sökte sig til l  staden i hopp 
att där finna det bröd,  som deras hem bygd icke kunde gifva. 
Ovanligt hög var dödsprocenten under senare hälften af 1 670-talet 
och under hela 1 690: ta let, hvilka tider utmärktes af mer än vanligt 
dåliga skördar. Oftare än någonsin öppnades jorden för <le döde 
under äret 1697 , då hungersnöden antog den gräsligaste utsträck
n ing. Antalet begrafne steg till 4 gånger den vanl iga siffran och 
det är i cke möjl igt att skilja åt stadsboar från främlingar. De 
ihjälhungrade tiggarene vräktes i grafvarna utan att man frågade 
efter deras namn. Begrafningslängderna upptaga dem i summa
riska poster : ,, 1 5  tiggare, mans- och kvinspersoner samt barn" ,  20 
t iggare, ända till 28 t iggare i en post. Under februari-april må
nader upptagas lOG tiggare ; under maj-deeomber nedlades i fat
tigmullen 2 1 4 l ik .  Mot Rlutot af  året började de döde: antal att 
märkbart minskas och för de fyra första månaderna af det föl
j ande året upptages allenast 67 begrafningar. Begrafn ingslängder 
för årets öfriga månader t;aknas, men enligt en notis i Palmsköld
ska samlingen i Upp, ala uni-versitetsbibl iotek skulle dö lssiffran för 
å,ret 1 698 gått upp til l  142 1 .  För seklets sista år finnes ingen 
uppgift. 

Domkyrkoräken ,kaperna meddela oss uppgifter, utom öfver 
begrafningarna, äJven öfver antalet ingängna äktenskap eller ,,brud
vigningar". Under århundradets tre sista decennier utvi::ia de föl 
jande siffror ; 



360 BEFOLKNINGSSTATISTIK. 

Antalet brudvigningar 1670-1698. 

År 1 670 7 7  År 1 686 44 
1 67 1  56 1 687 25 
1 67f> 26 16 8 27 
1 676 35 1 689 28 
1 677 39 1691 1/5 - 31/1 2  -- 35 
1 678 31  1 692 14 
1679 32 1 693 25 
1 680 49 1 694 40 
1681 1 6  1 695 1 8  
1 682 25 1 696 1 7  
1683 - c. 24 1 697 1 
1684 - C. 1 1  1 698 1/1 -3 0/4 - 1 0. 
1685 - c. 1 2  



V. 

På råd h usstä m m a. 

Il f gammalt hade det burskapsägande borgerskapet rätt til l deltagande i stadens förv�ltning rörande a�1geläg�nheter. •1--===;.; 11 När konungs bud kom till staden eller nar magistraten ville ,,um annur stadsens ärende tala", då var borgerskapet vid vite af 3 � pliktigt att inställa sig på rådstugan . Sådana sammanträden kallades tidigare byamoten, senare allmänna rådstugndagar och höllos några gånger om året. För år 1646 ha v i  antecknat 7 allmänna rådstugudagar, för år 1647 13, år 1650 8 ,  år 1688 5, o. s. v. Meu äfven annars, utan att allmän rådstugndag hölls, finner man medlemmar af borgerskapet ti llstädes. Kallelse til l mötet framfördes af sfa.dens trumslagare, hvil ka på gatorna, efter med trumslag äskadt ljud, utropade magistratens befallning. På allmän rådstugudag närvar vanligen ståthållaren el ler landshöfdingen eller ock något han ombud. Ofta gälde det något fråu konungen kommet påbnd, såsom l~al lelse till riksdag eller en nyss utkommen förordning, hvars innehåll meddelades menigheten. Men meddelandet behöfde ingalunda innebära en nyhet. Det fans ständigt anledning att påminna borgarene om ordentligt betalande af resterande u tskylder till kronan, om iakttagande af allmänna förordningar rörande handel, handtvärk, sedlighet m. m . ,  om hörsamhet emot magistratens tillsägelser angående allmänna onera o. a. d. Med ett ord, alla tillsägelser, so1n rörde stadens förvaltning och rättskipning, dess ekonomi och privilegier , dess dagliga handel och vandel öfverhufvud, promulgerades och repeterades på allmän rådstugudag. Några befallningar återkomma så regelbundet, att de kunna sägas utgöra ett stående program vid mötena. 
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Meu borgerskapet kom icke allenast för att höra och tiga, 
för att mottaga befallningar, förmaningar och föreställningar. Det 
kallades ock för att uttala sig angående en mångfald af staden 

. rörande angelägenheter. Dess . rätt och plikt . var att uttala sig i 
anledning af t imando val af magistratens ledamöter, af präster 
och riksdagsmän, och om dess åsigt härvid icke alltid fälc.le utsla
get, så vägde den dock i vågskålen och fick icke lämnas oåtspord. 
I många fal l  utöfvade borgarene en rådgifvande myndighet. Innan 
rätten skred till af görande af en förvaltningsfråga, ville den ofta 
erfara, h vilket mottagande deras befallning skulle röna hos borger
skapet. I andra fall var deras samtycke nödvändigt. Så t. ex. när 
det gä] de en utgiftsfråga . Det allmänna rådstugumötet var så
lunda den stora kommunalstämma, där styrande och styrde trädde 
tillsamman för att afhan d] a och afgöra ärenden, som rörde stadens 
väl och ve. Afgöran det låg i de flesta fall hos de förra, men de 
senare utgjorde en faktor i det kommunala l ifvet, som i cke  fick 
skjutas å sido . 

Såsom mötes11rotokollen skildra förhandlingarna, så fön,ig
gingo de i det stor;;t hela lugnt, att icke säga lamt. Dock voro 
störande uppträden i cke a lldeles sällsynta och stundom uttalades 
rätt skarpa ord om magistratens förfaringssätt och b ittra klagomål 
öfver de dåliga t iderna och de tunga skattebördorn a, öfver de 
många reglementena, hvilkas nytta man icke kunde fatta, och c.le 
många svårigheter <le lade för den enskildes ntkomst. :Men ehuru 
det öfverhufvud synes gått fogligt ti l l  och ehuru nyttan af de 
muntliga öfverläggningarna mellan magistrat och borgEir kap var 
ögonskenlig, så hade dock systemet sina svaga sidor. Ju talrikare 
befolkni11gen blof, desto svårare visade det sig att komma, till 
godt re imltat., desto svårare att ena sig om ett gemensamt b lut. 
DärLill kom, att de erfarnare ouk knnskapsrikare ofta höllo sig 
borta, t i l l  magistraten stora aknad, och de mindre näringsidkarne, 
om h vilkas mogna r.'.'td magi trat n icke alltid ha le de bästa tan
kar, företrädde stadens menighet. De.s a förhållanden framkal laue 
behofvet af en utgallring, af ett , är k i ljande af de vise och er
farne från de fåkunnige. De väkte tanken på en borgaror prese nta
tion , som företrädde menigheten, l i ksom ständorna vid r ik:::ieus 
möten företrädde riket. Tidigast, redan i början af 1 6O0-talet, 
vann t,1.nken insteg och värklighet i rikets hufvndstad, sedan till
l ämpades den i några andra städer och under 16OO-talets andra 
årtionde proklamerades den som de11 princip, h varefter borgerska
pets delta gande i stad vårdande ärenden borde anordnas. 
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I den ofta förut nämda stadgan a.f år 1 6 1 9  om städernas 
administration framhölls de olägenheter, som följde dära( att hela 
borgerskapet deltog i behandlingen af frågor, som magistraten icke 
kunde ensam afgöra, och hurusom därigenom ofta de minst kom
petente fälde utslaget. För att göra ett slut på detta förvända 
förhål lande föreskref stadgan, att vid valborgsmässo-tiden borger
skapet skulle utse 48 köpmän och 48 handtvärkare , blanJ hvilka 
magistraten utgallrade 24 köpmän och 24 handtvärkare til l  ett 
borgerskapet representerande utskott. När magistraten behöfcle 
borgerskapets utlåtande eller samtycke, skulle dessa 48 kallas t i l l  
rådstugan för a�t taga del_ af magistratens meddelande, hvarom cle 
sedan ägde att rådslå på ,,gillestugan" .  När de enat sig om svaret, 
skulle de bringa det t i l l  magistraten, och hvad magistraten med 
de 48 beslöt� ,,det skall stånda och af hela borgerskapet fullbordas 
utan gensaga" . Dock var det utskottet obetaget, ,,när någon svå,r 
sak förefaller" ,  att kommunicera s ig  angående ärendet med öfriga 
borgare. Fyra bland utskottsmännen skulle af magistraten utses 
att jämte en borgmästar0 och 2 rådmän handhafva stadens intra
der och skulle denna 7-mannanämds räkenskaper granskas af ett 
1 2-manna utskott ur de 48:s led. Där gillestugor icke funnos, finge 
sådana inrättas. I mindre städer knnde antalet af utskottsmännen 
reduceras till 24 1 ) .  

Denna stadga af år 16 1 9  blef som bekant aldrig promulgerad, 
men de s grundsat::;er blefvo i många stycken ti l lämpade, synnerli
gen i de större städerna. Så vann redan under 1 600-talet förslaget 
om en borgarerepresentation erkännande i åtskil l iga sven ska städer, 
sedan dock vissa efter lokala förhållanden lämpade modifikationer 
blifvit genomförda. I Stockholm fans, såsom redan närndes, af 
gammalt ett de 4 : s  råd och detta råd, som valdes af Lorger
skap t v id valborgsmäs ·omötena, ägde fortfarande bestånd utan 
att Llet douk vann nämnvärdt inflytande på andra frågor än dem, 
som rönle beakattn ingen och stadens egendom.  I o rr kOping kom 
systemet til l  t i l lämpning år 1639, i Upp a la  år 1662, i Gefle och 
Vestervik på 1 630-talct o.  s .  v. Ingenstädes utom r sidensstaden 
·tog kommunalrådets antal ti l l  48 ; i de flesta utgjorde det 24, i andra 
1 2. I några städer förskaffade utskottet sig ett stort inflytande 
på stadsförvaltningen , så i Norrköping, där de 24 älste deltagit 
i skattejämkningen och i tillsättandet af stadens l ägre tjänstemän, 

1) Sti ernmun, Commorce förod n .  I :  738-747. 
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bestämt riksdagsmännens  arvoden och utvalt den ena  af stadens 
tvänne representanter 1) .  

Huru det nya systemet genomfördes i F inland, är, kan man 
säga, tills vidare outredt. I s in Helsingfors stads historia har Ehr
ström framhål l it, att det föreskrifna utskottet alls i cke kom till 
stånd i Helsingfors före stora ofreden. Endast tvänne  s. k. ,, han
delsåldermän" eller ,, åldermän för borgersk apet" omtalas, hvi lka  
öfverlade med borgerskapet om frågor af  större vikt och sedan 
meddelade beslutet åt magistraten 2) .  Melander har uttalat sig för 
antagandet, att det omnämda utskottet värkl igen tillsattes i Åbo, 
och stöder därvid sin slutsats på en uppgi ft i rådstuguprotokollet 
för den 1 1  maj 1 625, rläri  det heter, att tvänne ,, stadsåldermän" 
nt ·ågos för hvart kvarter. I ö friga städer har han icke funn i t  
något spår till d e  äl stes råd före å r  1 634 3) • 

. Jag har redan förut, vid fråga om borgmästarevalen i Åbo, 
uttal at mig i en riktning, d ivergerande från Melanders, och måste 
äfven denna gång, då jag hänvisar ti l l  han s  arbete, göra det-
8amma. Melander anser, att det omnämda valet är att betrakta 
som ett kompletteringsval, afsedt att fyl l a  uppkomna luckor i de 
älstes råd, hvi lkas antal han dock icke vil l  bestämdt fixera, ehuru 
han synes böjd for att antaga siffran 24. Om ett kompl etteringsval 
värkligen förefallit, så väcker redan den omständigheten en viss 
uppmärksamhet, att tvänne p latser råkat b lifva lediga i hvart af 
cle fyra kvarteren. Och att det j cke alls varit fråga om sådant 
val framgår, enl igt min tanke ,  ur följande utdrag ur protokollet 
för den 1 5  sept.  1 632, som är det enda, utom det af Melander anförda, 
hvari iag funnit åldermännen omtalade : ,, Blef också förordnat 
åldermän , två uti hvarje  kvarter ut i  staclen,  hvilka skola noga in
. eende hafva om al l ehandfl. oordning och annor ot i ll börlig handel, 
som ib land borgerskap och andre i staclen ske kunde,  och sådant  
i tid borgmästare och råd til lkännagifva" 4) .  Då man samman
stäl ler dessa tvänne notiser, synes mig den slutsats kunna dragas , 
att årl igen tvänne åldermän borde väljas för hvarje kvarter och 
att de valde ägde att utöfva uppsikt öfver det sätt, hvarpå deras 
medborgare stälde ig de författningar t i l l  efterrättelse, som regle-

1) 0. T. Odhner, Om de svenska städernas k ommunala utveck l ing under sjuttonde århnndradet i Nordisk Tidskrift (Hami l tons) för 1867 s. 66 l -67 J .  
2) Helsingfors stads .h istori a från 164:0 t i l l  stora. ofreden B ,  62. (Skrift utg. af sv. l i t. säl lsk. i F inland X V). 
3) Knva.us Suomen oloista 1617-163! s. 74-76. 
4) Bidr. t. Åbo hi t.. I V: 152. Dct.t::1, häfte n tkom först någon tid efter Me landers af handli ng. 
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rade stadsmannanäringarna. De  voro ett slags uppsyn ingsmän 
öfver handel och handtvärk och sålunda jämförl iga med ,,handels
åldermännen" i Helsingfors. Väl talas ingenstädes om dessa ålder
mäns representativa funktionor och om sammankomster, som de 
skulle håll it med borgerskapet, men denna käl lornas tystnad ute
s luter icke möjligheten af öfverläggningar mellan åldermännen och 
borgerskapet. Säkert är emellertid, att de ä1 stes  institution, sådan 
den framträder i 1 619  års stadga, icke kom till stånd i Åbo under 
Gustaf II Adolfs och hans tvänne efterföljares tid ,  och den kom, 
såvidt j ag kunnat finna, icke häller till stånd i någon annan finsk 
stad. Det enda borgareutskott, som anträffas i Åbo, är den taxe
r iugsnämd - de s .  k. skottmännen - som hade sig förelagd upp
giften att på ett rättvist sätt, efter enhvar borgares i skattören 
värderade förmögenhet och inkomst., fördela de kontributioner, som 
på riksens allmänna möten pålades staden . Det låg i detta utskott 
en möjl ighet ti ll en borgare.representation, men det led  mot seklets 
slut ,  innan denna möj lighet b lef  en värkl ighet. 

Efter år 1632 förflyter det en lång tid , en tiJ a.f öfver fyra 
decenn ier, innan handlingarna åter tala om ett s lags kommuu alråd . 
Måhända står åldermännens försvinnande i sammanhang med til l
sättandet af de handelsuppsyningsmän, om hvilka  det förut varit 
tal . När magistraten ville meddela s ig med borgerskapet, kallade::; 
detta til lhopa in corpore för att afgifva sitt betänkande eller sitt 
bi fall . Så i regeln. Men från seklets m idt visar s ig därjämte en 
viss tendens att l åta den alt talr ikare borgaremenigheten företrädas 
af sina kunnigaste och inflytelserikaste män. Ar 1 658 bevilja ,,de 
förnämste af borgerskapet" på hela borgerskapets vägnar en spann
målsförsträckning åt kronan . År 1 668 meddel as ,,ett utskott af 
borgerskapet" underrättelse om ankomsten af en skeppslad cln ing 
alt och år 167 1 göres ett l iknande medclelanc1e åt ,,en del n.f bor

ger. kapet, så af ty ·karne som Je fin ke" .  Uncler de närma:L fö l 
jande åren omtala s  uppreJJade gånger sådana utskott, d -'18  af h la  
borgerskapet, dels allenast af det finska e ller det  sven ·ka .  Ännu 
i lutet af år 1 675 rådplägar magistraten med ,,en  del af borg r
skapet och handelsmännen" om en krigshjälp 1 ) .  Antalet af de 
kall ade beroclde för hvarje  gång på magistraten, som väl  i ke i akt
tog någon annan regel än att inbj udning sändes ti l l  de borgR.re , 
som genom sin förmögenhet, erfarenhRt eller släktförbindel er an
sågos intaga en remarkablare plats bland sina ståndsbröder. 

1 ) H,åtlst. prot. 1 9  apr. 1658, 8 febr. 1 668, 6 apr. 167 I ,  1G nov. 1G75 m. fi.  stä l l  1 1 . 
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366 PÅ RÅDHUSSTÄMMA. Den 3 december 1676 förekommer det första omnämnandet af ett fast borgareutskott. Denna dag anhöll borgerskapet, ,,att några utskottsmän måtte blifva konstituerade och nämde af hvart kvarter, som äro rätten så vid allmänna rådstugudagar som eljest til l råd och adsistence" .  Och ,,pröfvade · rätten · -· heter det vidare - deras begäran härutinnan vara skälig, hvilket ock i andra välbestälda städer brukligt är" ,  hvarpå rätten utnämde till utskottsmän 4 personer i Kyrkokvarteret, 5 i Mätäjärvi, 5 i I{löstret, 5 i Aningais södra kvarter och 4 i orra kvarteret. Ur förteckningen har synbarligen ett namn bortfallit, ty redan d. 14 i samma månad talas om de 24 utskottsmännen och denna siffra blef ock för framtiden regel 1) .  Sextiosex år efter det stadgan om städernas administration blef färdig, tillämpades sålunda dess bestämning om ett borgareu tskott i Abo, mPn icke emedan stadgan så bjöd - ty den omtalas aldrjg - utan emedan borger kapet kom1nit till insikt om den prakti ka nyttan af den nya institutionen. Närmaste påstöten till antagandet af det representativa systemet torde den ,, förordning öfver Stockholms stads styrelse"  gifvit, som utfärdades af Carl XI den 12 dec. 1G72. Genom denna förordning timade den förändring i kommu.nalrådets karaktär, att de s. k. 48 älste, från att ha varit delegerade för borgerskapet, b] efvo assistenter åt magistratens fyra kollegier. Då valbarheten yar inskränkt till gillenas och societeternas åldermän, förlorade utskottet så ledes den demokratiska prägel det tidigare ägt Förordningen beteckn ar äluncla ett baksteg i den kommunala representationens hi toria 2) .  tt utskottets t i l lkomst i Åbo i främsta rummet är att betrakta som en frukt af magistratens ansträngningar och att långa underhandlin gar forts, innan icleen realiserades, kan tagas för afgjordt, om ock r:'.'ulstuguprok llen icke förmäla något därom, utan låta borgerskapets anhrdlan ] ·omma helt oväntadL, så ·om skottet ur n pisLo l .  ] örslaget leder icke till någon d i  ku sion och möter inga invändningar, utan borgmä tare och råd äro genast färdiga att villfara ansökningen och framlägga, utan att taga sig någon betänketid, l i  .. tan på ut kottet ledamöter. Den nya in titutionen har utan tvifv81 varit välbahagligast för borgmä tare och råd, hvilka numera kunde oftare än förut vädja t i l l  borgerskapet, l1å de ofta sluppo att sammankalla hela menigheten och kunde råd-
1) Rådst. prot. 3 dec. 1675. 
2) Stiernman, Commerce förordn. U T: 1 058, 1076; Odhner, Svenska sttidcr

nns kommn no l a  u tvcckl .  s. 66[1. 
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föra sig med de erfarnaste männen i staden . Men äfven borger
skapet har förändringen ländt till fromma. Mången bland det lägre 
borgerskapet såg väl med belåtenhet, att han befriades från rättig
rättigheten att deltaga i rådhusstämman, en rättighet, som kunde 
stå honom dyrt, om han icke begagnade sig däraf. Pör de för
mögnare e1 ler ,,de förnämste af borgerskapet" har utskottets till
komst vi sserligen medfört ökadt arbete i kommunens tjänst, men 
den har äfven b idragit  att utvidga deras inflytande vid allmänna 
ärendens behandling och af görande. 

För att vara en värklig borgarerepresentation hade utskottet 
bort tillsättas genom allmänt val af det burskapsägande borger
skapet. Enligt 1 6 1 9  års stadga skulle magistraten utse de älste 
sedan borgerskapet valt och stält på förslag dubbelt så många som 
behöfdes. Ingendera grundsatsen följdes i Åbo. Magistraten be
satte lediga platser inom utskottet utan föregående valmöten af 
borgerskapet. Borgerskapet hade, strängt taget, endast förslagsrätt, 
men det är tydligt, att magistraten i regeln måste rätta sig efter 
allmänna opinionen och att den tog all tillbörlig hänsyn till de 
älstes och öfriga borgares förslag, om den ock i princip förbehöll 
sig afgörandet. Om någon konflikt  talas aldrig .  Ledamotskapet i 
de 24 älstes råd ansågs ingalunda synnerligen eftersträfvansvärdt 
och det har väl i många fall  mera gält att förmå en borgare att 
mottaga en kallelse än att välja mellan flera aspiranter. 

Vid utnämningen af de älste iakttogs den regel , att l ika 
många representanter utsågos för hvarje kvarter, såvidt detta nu lät 
förena sig med antalet 24. Sålund a har hvarje kvarter alltid varit 
företrädt af 4 a 5 bland kvarterets innebyggare . Men dessutom 
måste hänsyn tagas därtill, att alla lager af let burskapsäga�de 
borgerskapet blefvo representerade. Hvilken måttstock som härvid 
följdes, finnes ingenstädes angifven. Såvidt jag kunnat finna, voro 
bland de åren 1 G75, 1687 ,  1 695 och 1699 förekommande älste de 
olika yrkena på följande sätt företrädda : 

1675 1687 1695 16 99 
t:d I t:!I b1 t:d b1 t:!I t:d IIl P:1 t:d IIl � 

p, "" p, p, "" tl C p, = 0 "" = 0 p, tl 0 = p, ... = p, .., = p, ... tl p, .. � � ... � � < '!Q e: .. '!Q 
:'1 :< :: 

Kyrkokvarteret • • • • • • • • • • . • . . . . . .  2 - 2 2 l 2 2 - 3 - - -
Mätäjärvi . . .  • . . • .  • • , • • • • . . . . . . . . 1 2 2 2 - 3 1 2 1 - - -
Klöstret . . . . .  • . . .  • • . . • . .  • • • • .  • . . .  2 1 2 3 - 2 3 - - - - -
Aningais södra • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1 3 2 - 3 - - 5 - - -

" norra • • • • . • • • • • • • • • • • • •  2 1 1 2 - 3 1 1 3 - - -
Summa 8 j  5 i 10 I 1 1  i 1 j 13 I 7 1 3 j 12 1 8 1 4 i 1 2  
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Slsom af ofvan stående framgår, torde ingen bestämd regel 
uppstälts i afseende å antalet handlande, handtvärkare och bor
gare, som insattes i utskottet .  I al lmänhet har på hvarje kvarter 
kommit 2 handlande, 1 handtvärkare och 2 borgare, men mycket 
ofta har proportionen varit annorlunda. Talrikast har köpmän
nens klass vari t  representerad, då man tager hänsyn till dess ringa 
numerär i förhållande till andra klasser. Handtvärksmästarene 
däremot, hvilka man skulle trott sig finna starkt företrädda inom 
kommunalrådet, ha på ett i ögonen fallande sätt bl ifvit ignore
rade. H varpå detta berott, vågar j ag i cke af göra. l\1åhända är 
förklaringsgrunden att sökas däri, att magistraten genom de af sina 
medlemmar, hvilka sutto såsom bisittare i ämbetena, kunde l ätte
l igen meddela sig med mästarene ; måhända äfven därpå ,  att handt
värksmästarene, hvilka framför andra medborgare ägde förmånen 
att vid gemensamma sammankomster meddela sig med hvarandra, 
kunde genom något vid allmänna rådstugumöten närvarande om
bud uttala sin uppfattning. Det förekommer nämligen fal l ,  då ål
dermannen eller annan mästare på ämbetets vägnar uttalat sig om 
vid rådhusstämma förekommande ärende. 

Efter utnämningen aflade de älste sin ed. Mandatet varade 
i allm än het så l änge som den resp . i nnehafvaren ville behålla det. 
Någongång ha utnämningar i större skal a ägt rum, men i de flesta 
fall ha valen företagits när en medlem afgått gen0m döden eller 
anmält sin önskan att blifva befriad  från uppdraget. Den l ifliga 
omsättn iug, som ägde rum , visar, att kallet kändes besvärligt och 
att de flesta efter en t id anhöllo att blifva därför förskonade. 

De 24 älstes funktion har i allmänhet bestått i att företräda 
gemena borger kapet och att som e tt slags nämd el ler deputerade
kamm are bi trä la  magistraten i förvaltningsärendon .  De kallade · 
ganska ofta t i l lsamman, om le ock hög t ällan infunno sig nå
gorlunda mangrant. Ofta kommo de till ett antal af 5-10, hvar
för rätten äfven gentemot dem måste hota med lagen straff för 
förfallolöst utebl ifvande. Vid val till r iksdagen och vid besät
tandet af lediga platser i rådet b spordes de älstes mening, och 
när denna icke var enhällig, skreds til l  votering. · · fven vid be
sättan let af öfriga, tadens betjänte gaf dem tillfälle att yttra s ig 1 ) .  
Taxeringarna anstäldes i deras närvaro och an ökningar om lind
r ingar i taxan hänskötos ti ll dem . Likaså förrättades i deras närvaro 

1) Hådst. prot. 1 1  m aj 1698. 
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båtsmansskrifn ingen ()Ch bestämdes markegångstaxan 1) .  I resolu
tion af den 1 8  mars 1 689 biföll regeringen till borgerskapets an
hål lan att magistraten blefve pålagd att icke allenast inför lands
höfdingen , utan äfven för de älste redovi sa för användningen af 
de medel konungen anslagit till de publika husens byggnad 2) .  
Senare finner m an magi straten redogöra inför de  älste för årets 
budget och med dem bestämma om särskilda utgiftsposter 3) .  I of
vanstående resolution af 1 G89 vil lfors äfven borgerskapets begäran 
,, att alla borgerskapets angelägenheter och hvad commercen till
hörer måtte slutas i de 24 älstes närvaro och de njuta lika förmån 
med de 48 i Stockholm." Ifrån år 1 693 deltogo de älste i bedö
mandet af de ansökningar om burskaps vinnande, som inlämnades 
ti l l  magi.f-:traten och landshöfdingen 4) .  Öfverläggningarna voro 
å ömse sidor mer familiära än på allmänna rådstugumöten och 
magistraten har oftare än förr hemstält t i l l  borgarenes betänkande 
förvaltn ingsärenden. På detta sätt har utslrnttsinstitutionen yt
terl igare ökat samarbetet mellan magi straten och borgerskapet 
Den har underlättat magistratens arbete och den har till ika be
redt borgerskapet tillfälle att oftare än förr uttala sig i frågor af 
vikt för kommunen. 

Genom utskottets tillsättande upphörde ingalunda det me
n iga borgerskapet  att kallas ti l l  rådhusstämma. Alt  fortfarande 
omnämnas jämte de älste menige man, om ock anledningarna ti ll 
deras inkallande nu bl ifvit färre. Vid sådana tillfällen leddes 
dock ordet af de älste, och om öfriga borgare äfven ti l lspordes om 
s in mening, så fästades hufvud vikten vid de ä] stes utlåtande. 
Så känna vi redan ur det föregående, hurusom vid rådma.nsvalet 
år 1 698 hela borgerskapet fick t i llfälle att yttra s ig, men hurusom 
resultatet af dess mening inhämtades genom omröstning bland de 
älste. Ett l iknande fal l  relateras vid riksdagsmannavalet år 1 688, 
om 8kal l skildras i det följande. 

I stadgan af år 1 6 1 9  medgafs det de  älste att, när vigtigare 
saker förekommo till  afgörande, meddela sig med sina medbröder, 
innan de afgåfvo sitt svar. Om sådana kvartervis hållna öfver
läggningar mell an utskottet och borgerskapet i Åbo talas endast 
viJ de ofvan berörda valen 1 688 och 1 699. Äfven vid riksdags
mannavalet 1 686 torde något l iknande möte egt rum. Att dessa 

1 ) Rådst. prot. 2 dec. 1689, 24 nov. 1690, 4 maj 1696 m.  fl .  st. 
2) Riksreg. 
3) Rådst. prot. '.lO maj 1689. 
4) J emfr. s ida 325. 
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fall emellertid i cke voro de enda, framgår af borgerskapets an
hållan vid 1 682 års r iksdag att få uppsätta ,,en stufva" för sina 
sammankomster. Denna begäran betraktades dock nu såsom åsyf
tande ))en otjänlig novitet" . På samma gång konungen fann skäl 
att i nåder förkasta ansökningen förmanade han borgerskapet, att 
,,de ville härefter som tillförene späkt och skickeligen lefva och 
sig förhålla ; och att draga försorg om stadens gemena bästa, det 
angår landshöfdingen och magistraten på rådstugan ; där kunna de, 
ehvad dem angeläget är och deras befordring reqvirerar, t idigt 
angifva och föredraga. 1 ). " 

1 ) Resol .  för borgersk . 20 dec. 1682 s 20. 



VI. 

På riksens möten. 

,.
---r
, . i ha under 1 600-talet att skilj a  åt mellan trenne sl ag af 

cJ riksmöten : allmänna riksdagar, vanligen kallade herre-
lq dagar, utskottsmöten och landskapsmöten. 

I ri ksdagens,  det af alla stånden besökta ri ksmötets 
h istorja äga de första decennierna af sjuttonde och, kan man till
lägga, det sista årtiondet af det sextonde seklet en synnerlig 
betydelse. Fyrståndsindelningen, fördelningen på fyra kamrar, 
vinner först då sin fulla utbi ldning och bekräftas i lag genom 
1 6 1 7  års riksdagsordning, den första förordning, som reglerar riks 
dagens värksamhet. Lagstiftnings- och beskattningsfrågor, d. v .  8 .  

frågor som under senare t id ansetts specielt höra t i l l  ständernas 
n.rbetsordning, kunna först nu sägas t i llhöra riksdagens kompetens .  
Därförinnan hade de enda t sporadiskt - och under medeltiden 
aldrig - hänskjutits till r iksdagen. Från denna tid har riksda
gen upphört att vara, hvad den ursprungligen varit, en för lagen 
okä.1 1d församling, som sammanträdt endast under stormuppfylda 
t ider, för att gifva <:>tadga och 1 ra ft åt utomordentliga, icke säl lan 
rev lntionä.ra förehafvanden. Den har, såsom en författare nt
try ker s ig, nu bl ifvit ,, organet för en ständigt fortgående växel
värkan mellan konung och fol k . "  1) 

När t idsförhållandena voro af den art, att regeringen i cke 
kurn.1e eller icke v i lle afbida en ful lständig riksdags sammankom t, 
utlystes s. k .  ut kottsmöten, d. v. s. r i ksmöten , ti l l  hvilka endast 
de tre högre stånden och från dem b lott ett fåtal representanter 
kallades . Det första mötet  af denna art hade hållits redan år 

1 ) J i l s v.  Steyern, Sv enska r i ksdagens historia 1600-1650, s. 75, 



372 PÅ RIKSENS MÖTEN. 1 596, men först i regeringsformen af år 1634 meddelades föreskrifter rörande mötets sammansättning. Borgareståndet, d. v. s .  Sverges och Finlands städer - Kexholms län, Östersjöprovinserna och . de tyska länderna hade. icke representationsrätt vid riksmötena -företräddes enl. R. F .  a� en borgmästare från Stock holm, Uppsala, Göteborg, Norrköping, Abo och Wihorg. Dessa möten handlade egentligen frågor rörande utrikespolitiken och administrationen, men ha äfven beviljat skatter. Då de inneburo en fara för bondeståndets representationsrät�,. blefvo de aflysta genom R. F. 1660, sedan det sista mötet af detta slag hållits på hösten samma år 1) .  Gjorde ett utbrutet krig en snar förstärkning af  hären och krigskassan nödvändig och en riksdag icke kunde i hast samlas, sände regeringen äfven ut kommissarier för att med ,,ständerna i landsorten" underhandla om den behöfliga hjälpen. Än kallades representB,nt.erne för rl.e fyr:::i, stånrlen i ett län att infinna sig i residensstaden eller någon annan ort, än sammanträffade ombuden för flera län på sammma ställe. S� hölls i F inland år 1657 någorlunda samtidigt möten på fyra ställen, i Åbo, Hels ingfors, ,viborg och Torneå ; år 1 676 kallades alla ombuden till Åbo, hvarför detta landskap8möte äfven kan kallas en landtdag för Finland. Landskap mötena forbjödos på samma, gång som ut kottsmötena, men upphörde först i slutet af 1670-talet. Ehuru folkets röst sålunda kunde göra sig hörd på möten af olika slag och riksdagen erhållit såväl i lag stadgade former som ett utvidgadt värksamhetsfält, så var ständernas inflytande på det politiska lifvet ännu icke synnerligen stort. 1 600-talets rik&dagar voro blott en förskola ti ll  frihetstideus. Denna relativt ringa utbildning af riksdagens politi. ka värksamhet berodde dels därpå, att regel' ingen ensam hacle rätten t i ll initiati v  och att det ankom allena t på den. amma att be ·tämma tiden för ri] . dags hållande, men äfveu i vä entlig mån däruppå, att tånden ännu icke kommit till in ikt om hela bärviJden af <len myndighet representationen vid rik dagen rättsligen lade i deras händer. Och icke allenast, att de politi ka begreppen ännu voro tämligen omogna ; r iksdagarna stodo cl ' utom på flera håll i dåligt rykte, betraktad s som en börda, som regeringen enda ·t vid stor nöd borcle pålägga undersåtarne. Konung Sigismund hade vid sin kröning lofvat att icke betunga riket med många r iksdagar och i sin konungaförsäkran utfäste sig Gustaf II Adolf att icke kalla riksdagen till-
1 )  Jmfr. K. V. Beckman, B id l'. t. ntskottsmutenas h is toria. 
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hopa utan att riksrådet erkänt dess sammankomst nödvändig för 
r ikets välfarcL Riksdagarna voro merendels bevillningsriksdagar, 
afsågo att fylla regeringens tomma skattkammare och att skaffa 
knektar t i l l  hären, så att när budkaflen gick, att herredagen 
skulle komma tillhopa, fördes handen mekaniskt åt det h.ll l ,  där 
pungen satt, och mången ungersven tänkte redan på utvägar, huru 
han skulle unclga elen förhatl iga knekteutskrifningen. 

De stånd, som utöfvade något inflytande på riksdagen ,  voro 
ridderskapet och adeln samt prästaståndet. Borgareståndet tog 
sällan värksammare del i riksdagsförhandlingarna och dess hål l 
ning i tidens stora frågor erhöl l  en större betydelse blott genom 
ståndets anslutning t i l l  präster och bönder. Icke ens dess anspråk 
på särski lda ståndsprivilegier blefvo t i l lgodosedda . Men om dess 
betydelse för riksd agen sålunda icke var stor, så hade å andra 
sidan riksdagen en icke ringa betydelse för stadskommunerna. 

Vid riksdagen voro städerna i t illfälle att antingen gemen
samt el ler enhvar för sig framhålla de h inder, som hämmade han
delns utveckling i allmänhet och en enskild stads i synnerhet . 
Herreclagsmännen kunde såväl inför regeringen som inför hela  
ståndet gifva uttryck åt de bekymmer, som fylde deras valmän, 
och de farhågor de hyste för framtiden. F lertalet af valberätti
gade ansågo riksdagens förnämsta betydelse ligga just däri , att 
den gaf kommunerna en osökt anledning att på en gång framföra 
de önskningsrnål, som hopat . ig sedan senaste r iksdag, och att fram 
stäl la förslag om de åtgärder, som ensamma kunde l indra stundens 
stora bekymmer. Gafä ett gunstigt utslag på deras suppl iker, då 
kände de sig försonade med det besvär och de utgifter represen
tat.ionsrätten medförde. Städernas ombud - likaså väl som prä
sterskapets och allmogens - kommo t i l l  herredagen med vidlyf
tiga klagomålsr gi t r ;  de buro fram önskningar, som nödvändigt
vi måste uppfyllas, om r geringen i cke v i lle öfverlåta dera ta<..l 
åt en säker undergång, riket och nationen till obotlig skada.  
Skrifvelserna voro hållna i elen mest bevekliga tonart och fy lcla  
af  de mörkaste tidsskildringar, när  det gälde att slippa en bevi l l 
ning eller erhålla  ett understöd i en eller annan form ; gälde det 
åter ett attenb:tt mot en närbelägen ,  be8värl ig stads existens, var 
skriften präglad af ett rörande själfförtroende och en orubblig tro 
på  stadens förmåga att på  grund af sitt goda läge och andra, na
turliga hj älpmedel svinga sig upp till betydenhet och dymedelst 
göra riket och kronan en stor välgärning. N är man läser dessa be
svär, i hvilka undersåtliga t i l lgifvenhetsförsäkringar omväxla med 
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b ilder i becksvart, frapperas man värkligen öfver, huru det varit 
möj ligt att dessa städer kunnat lotsa sig fram genom t idens stor
mar och vidrigheter, många t. o. m. i ganska konserveradt skick. 
Det gälde för den regering, som mottog dessa jeremiader, att lugnt 
åhöra · nodropen, utdela · smärre l indringar och löften utefter hela 
l inien och afspisa de flesta punkterna med försäkran om sin lands
faderliga åhåga och goda intentioner, men till ika hähvisa  till ,,de 

. närvarande konjunkturerna" ,  hvilka icke medgåfvo större efter
gifter. Medgifna privilegier behöfde icke hänskjutas ti l l  riksda
gen. Våra tiders uppfattning om privilegiefrågors afgörande var 
ännu okänd. Regeringen kunde af egen maktfullkomlighet och 
utan att höra ständerna utfärda privilegier åt ett helt stånd. eller 
en kommun. Det skulle dock iakttagas, att genom privilegier åt 
en ort en annans rätt icke blef för mycket för nära trädel .  

* * 

Antalet ai städernas herredagsmän var intill år 1 634 obe
stämdt och berodde på regeringens for hvarje gång utgifna ordres. 
I regeln kallades en borgmästare och därjämte vanligen en råcl
man och en borgare . Vid ri ksdagen i Linköping år l GOO repre
senterades Åbo af en borgmästare och tvänne borgare ,  vid krö
n ingsriksdagen i Uppsala år lG 1 7  äfvenledes a f  trenne ombud, 
bland dem en borgmästare. Til l  de _bägge riksc1agar, som l1öl los 
år 1 627 ,  valdes en borgmästare , en rådman och en borgare. Lika å 
ti l l  <leu t i l ltänkta riksdagen i "'\Västerås 1629. I enl ighet meu rege
ringens tillsägelse utsågos år 1634 en borgmästare, en rådman och eu 
af menige man att ueltaga i riksdagen och <len afl idne konungens 
begrafning, men kort efter valet  förklarade borgerskapet, att  des s 
t i l lgångar icke medgåfvo bekostandet af den Lre lje representa1 1 tens 
resa , som därför ock å .ynes bl ifvit instalcl .  Vid u tskottsmötot i 
Stockholm år 1 G3 1  företräddes staden allenast af en borgmästare 
och en rådman . Huru stort de delegerades antal var viu öfriga 
riksmöten före år 1634, kan numera icke be t.ämmas 1) .  

Genom 1 634 års regeringsform faststäldes, att  hvar stad skulle 
företrädas af en borgmästare och n rådman eller annan för
näm borgare . Denna bestämning modifierades i prakt i ken så
lunda, att de mindre städerna sände ett ombud, de större flera, 
Stockholm ända til l  4. ]?rån Åbo kommo, på något enda undan
tag när, tvänne herredagsmän, aldrig flere. År 1 650 föreslog ma-

1 ) J i lr nl l agsacta. ; l bo råt lst .  rii.t t s  pro t oko l l ; Åuo t id n i ngar 1774. 



HERREDAGSMÄN E S AtnAL. 375 gi8tra.ten visserligen, att fyra personer skul le afsän das i anledning af drottningens förestående kröni ng, men förslaget afslogs för utgifternas skull. Till riksdagen i Göteborg 1 659-60 infunno sig väl tre ombud, men detta berodde på speciela orsaker, dem läsaren redan känner. T. o. m. 1668 års riksdag företräddes staden som oftast af en borgmästare och en rådman, någongång af en magistratsledamot och en borgare ; från 1 672 alltid af en borgmästare eller rådman och en borgare, vid riksdagen i Halmstad 1678 allenast af en rådman, ehuru ursprungligen en borgmästare och en rådman blifvit valda. Till utskottsmötena kallades ombud från 
O 0 F inland endast några gånger. Ar 1635 representerades Abo syn-barligen endast af en rådman, år 1636 af en borgmästare och en rådman. Representanterna vid provincialmötena äro icke fullständigt kända. Vid mötet i Åbo 167 l förekommo en borgmästare, syndicus och tre medlemmar af borgerskapet 1). Angående borgerskapets fullmäkti ge yttrar v.  Steyern 2) ,  att ,, de torde i allmänhet hafva blifvit nämda af magistraten. " Då, denna utsaga är nog vag och en undantagslöst gällande regel för valen i samtliga städer väl knapt kan uppställas, är det af nöden, att vi skrida till en undersökning om det sätt, hvarpå valen förrättades i Åbo, och de inflytelser, som därvid gjorde sig gällande. Valet hölls inför sittande rätt i närvaro af det burskaps· i:igaude borgerskapet, som genom stadens trumslagare kallats att inställa sig. Emellanåt var endast ett utskott af de förnämligare borgarene instämdt. Någon gång öfvervarade lanclshöfdingen förrättningen. Denna började med uppläsandet af riksdagskallelsen, hvarpå borgerskapet tillsporde , hvilka de ville sända till mötet. Än låter valprotokollet påskina, att borgerskapet ägde att ,,sig emellan utvälja och nämna" samtl iga ombud, såväl magistratsledamoten som det borgerliga ombudet. Än åter förklarade magistraten, att den förenat sig om att om sin rcpresfmtant u t, e den eller den borgmästaren eller rådmannen, hvarför borg rskapet uppmanade ' att nämua sin representant. Hvacl nu uppmaningen i elen förra formen viclkomme1\ så ha nog borgarene voterat på bägge om buden och ålunda utpekat elen magistratsledamot de ansågo vara för tillfället bäst egnad till herredagsman. Men dels ha borgarenes vota afgifvits först sedan mgistraten föreslagit kandidater, dels har det skett under förntsättuing, att äfven borgmästare och råd förenade 

1) Riksdag::iacta; Åbo rådst. prot. 
2) Bidr. t .  SY. riksdagens h isioria 1600- 1650, s .  36. 



37G P Ä H I ICSENS M ÖTEN. sig om don bland sina kolleger, på hvilken borgerskapets röst fallit. Ty valet af magistratsrepresentanten berodde h. o. h. på borgmästare och råd. Vanligen giek uppdraget i tur och ordning och först sedan den, som var i tnren, undanbedt sig äran, utsågs en annan. Borgmästarene hac1e härvic.1 alltid p1·ioritetsrätt. Nekade de sarntligen eller ansågos de af en eHer annan anledning olämpliga - såsom år 1 686, då den ena borgmästaren var invecklad i ett sedlighetsmål och den andra låg i process med sina kolleger - så utkorades en rådman. Då en borgmästare, en rådman och en borgare deputerades, betraktades nog de två förstnämde såsom speciola magistratsrepresentanter. Att borger.'kapet tilläts yttra sig angående dessa är mera att betrakta som en formalitet, en grace från magistratens sida, än om ett värkligt uttryck för borgerskapets inflytande på valet. �1eniga borgerskapets omröstning hade sin betydelse egentligen endast såvidt som det gälde den andra representanten. Visserligen erfordrades äfven för detta val magistratens samtycke, och då det kommit till konflikter, ha borgmästare och råd visat, att valet af bägge herredagsmännen i sista and berott på dem. l\1en borgerskapets röst måste tydligen ha en helt annan betydelse, när det var fråga om borgarerepresen tanten än när uttalandet gälde ombudet för magistraten. Borgmästare och råd kunde ieke utan synnerligen viktiga skäl ogilla en kandidat, som hade elen allmänna opinionen för sig. Var borgerskapet cleladt, kunde magistraten välja mellan kandida,terue eller länka vr.Jet på någon tredje. Emellanåt föreslog magistraten några lämpliga borgersmän, b land hvilka urvalet kunde ske ; än åter nämde borgerskapet på grund af egen inspiration. Sedan cle älstcs institution kom i stånd, ha de 24 kommunalråden hufvndsakligast företräclt sina medborgare och vid fall af olika mening har omröstning anstälts blancl dem. Dock har det varit öfriga borgare obeta,get att yttra sin meninb. Någon gång omnämna förberedande valmöten, vid hvilka borgarene eller ett parti bland dem öfverenskommit om kandidater till valet. Så år 1636, 1658 och 1688 1 ) .  Om ett ingripancle i valet från konungsmanuens sida talas någon gång. I november 1648, då, riksdagskallel 'en uppläste , be-
1) För n itrmare k ännedom af valen hiinvisas ti l l  rå<lst. prot .  21 api·.-21 maj 163.J:, 2 maj 1G36, 5 dec. 1 637, 29 nov.-9 dec. 1639, 1 9  okt.-26 nov. 1646, 15 mars 1654, 10 jan. 1655, 12 sept.-1 1  okt. 1659, 21 mars 1664, 21 apr. 1668, 1 juli 1 672, 3 juli  167 5, 21 juli  1680, 31 juli 1686, 5 dec. 1G88, 12 jon .  1689, 1 1-

:w sepl. 1G93 rn .  :f:i . dagar. 



HURU l-:IERREDAGSMÄ N EN VA LDES. 377  rätt d magistrateu, att grefve Brahe hade ,,deputerat och namngifvit" borgmästaren Johan Hans on och borgaren Petter Thorwöst. Protokollet för mötet tillägger: ,,då svarade borgerskapet dem vara goda nog. " Vid riksdagsmannavalet 1668, då de valde undanbådo sig uppdraget, vände sig magistraten till generalguvernören, som befriade den ene från besväret. När borgmä.·taren Schmfer tred kades att resa år 1680: kom från landshöfding Oxe tillsägelse att oförtöfvadt gifva sig i väg. Under valstriden 1688 säges landshöfdingen ha ,,kallat" magistratens ombud 1 ) .  Till konflikter kom det hög t sällan. Det kommunala lifvet hade ännu icke vunnit den utveckling, att riksdagsmannaplatserna skulle efterfikats såsorn medel .för genomförandet af ett visst politiskt sy tem eller för tillfred ställandet af politi k ärelystnad och personlig fåfänga. Specielt under seklets förra hälft betraktades herredagsmannauppdraget om en börda och en resa till den aflägsna riksdagsorten som ett offer på fäderneslandets altare. År 1634 befriades råclmaunen Bugenhagen, hvars tur let var att resa, från skyldighetens fullgörande mot vilkor att förnöja sin vikarie för clennes omak. Ett år senare lofvade rånmannen Ekman 60 daler åt den , som ville fara i hans tälle. År 1637 slapp herredagsmannen Såger från saken med 50 daler s. m. Under valtrasslet år 1 650 förordnade magi traten, att rådmannen Johan Knutsson skulle re a i st. f. rå lmannen J esenhau , ,, om ordning n denne gång n tangerade" ,  och skulle han ,  ,, å,, om för detta bruk ligt och vant varit hafver", godtgöras af J es nhaus med 100 daler k. m. Bestämmel en hade till följd, att Je nhau föredrog att resa framför att uppoffra sina 100 daler 2) .  För borger kapet var det tämligen likgiltigt, hvilken magi ·tratslcdamot det var, som af ina ämbetsbröder ut] orad.es t i l l  herredagsman. Och äfv 11 vid val t af bOl\=>areomlmdet visad valmänn0n tar liknöjdhet. Än hem tälde de öp1 et afgörandet ,,ut i rätten · betänkand och kön" 3), än in-tämde de vil l igt i rättens för lag. å i regeln. åg ng,'.'tng --och det var i undantag fall - bl f endräkten störd och det J�om till häftiga d batter och tumultuariska uppträden. H varje gång vi sade det ig, att mag.i trate11 Yar c1 n tarkare parten , som kunde upphäfva borger kapets val och ut c ett efter d ss mening lämpligare subjekt. Dessa valstrider sakna icke s itt intresse, synner-
1) Rådst. p rot. 27 nov. 164 , 19 maj 166 , 15 ,ept. 16 0, 8 dec. 1688. 
2) 

,, 21 m nj 1 634-, 9 mars 1635, 8 dec. 1637, 24 sept. 1659. 
3) ,, l9 okt. 1G4.6, 10 jan.  1655. 



378 PA RIKSENS :l\IÖTEN. ligen som de äro de första i sitt slag, som historien om våra rik::;dagsmannaval har att uppvisa, hvarför vi i det följande skola återkomma till dem. I sammanhang med valet gälde det att bestämma. herredagsmännens arvoden . Det var alltid en ledsam ak, när ordet nttaxering nämdes, och representationsrätten hade en i dubbelt hänseende mörk sida, då hvarje riksmöte föregicks och efterföljdes af utgifter. JVlånga voro ock de påminnelser magistraten och de deputerade s jälfva gåfvo om herredagspengarnas utbetalande, innan arvodet blef inkräfdt. Dess belopp var olika för olika ombucl och lämpades efter den utkorades samhällsställning för öfrigt och de utgifter man förmodade att han var tvungen att göra för upprätthållandet af sin reputation på riksd.agsorten. År 1627, då en borgmästare, en rådman och en borgare utsändes till de bägge riksc1agarna, bestämdes hvardera gången borgmästarens apanage till 300, rånmannens till 200 och elen gemene borgarens till 1 00 daler k. m. ; år 1634, då en borgmästare och en rådman afgingo, erhöll den förre 350 och den senare 250 daler ; 1675, då borgerskapets representant redan tidigare afrest i affårer till Stockholm, anslogs inalles 500 daler till riksdag ·männens underhåll äfvensorn en ,, diskretion" pc'i 25 dukater åt kanslirådet Oliwecrantz, naturligtvis för att genom dennes meclvärkan få ett gynnsamt svar på riksdag ·besvären 1). Taxeringen värkstälc1es efter skattören och och medlens uppbörd var öfverlåten åt särskilda deputerade. En viktig ak återstod ännu, innan valmötet förklarades upplöst : besvärens uppsättande. Riksdagens egentl iga betydelse och rle:::ss enda förtjänst, som i någon mån öfverskylde dess förtretli.ga följd r, låg, så om redan framhållits, i mångas ögon just därj , att elen gaf borgerskapet hopp om erhållande af . · ärnkilda lind.ringar och privi legier. Ju flere ansökningar som biföllos ,  desto gynn ·amrna.re bedömdes J.e deputerades nit och politiska kapacitet och i desto angenämare hågkomst bevarades don riksdag n. En riksdag, som ic] ·e medförde annat än id 1 afslag eller ock några smulor från regeringens stora privilegiebon1 ,  var fullkomligt förfelad., och det gick någongång så långt, att rö ter höjdes, som uppstälde ett godt svar på besvären sås m vilkor för herredagspenningarnas uLbetalanc1e 2) Det var därför nödigt, att vid valtillfället erinra sig alla de suppliker, som tidigare blifvit afslagna, och alla de nyfL 
1) Åbo l'j dn ingar 1 7 74 N :o 1 3 ;  rådst.. prot. 21 maj lö34, 2 maj 1675. 
2) Råclst .  pro t .  2 maj 1675. 



R IKSDAGSBESVÄREN. 379 bekymmer, som hopat sig efter senaste riksmöte. Sedan borgerskapet uttalat sina önskningsmål, nppsattes besvärsskri ften af magi straten, som därvid inflickade önskningar för egen del, de flesta å yftande en förbättring i lönevilkoren. Skriften undertecknades än med orden ,,borgmästare och råd samt meniga borgerskapet i Åuo", än allenast med ,, borgmästare och råcl" . Sällan ha de deputerade i eget namn uppsatt och inlämnat ansökningen. Vid seklets sista riksclagar undertecknade borgmästare och råd med sina egna namnteckningar. Emellanåt ha tvänne inlagor blifvit inlämnade till regeringen. Vid 1693 och 1697 års riksdagar uppsattes en besvärsskrift för stadens och en annan för magistratens räkning 1 ) .  Vid borgareståndets plena sutto Åbo �tads representanter I å de främre bänkarna. På kröningsrik dagen 16 1 7  intogo de främsta städerna följande ordning : Stockholm, Uppsala, Kalmar, Wä·terås , Norrköping, Åbo m. m. I 1647 års rangordning för städerna nämnas först : Stockholm, Uppsala, Göteborg, Norrköping, 
0 

0 Abo och Wiborg. Med hvi lken ifver herredagsmännen på Abo-bi:Lnken deltogo i debatterna och riksdagslifvet öfverhufvud, är full# komligt okändt. Att några bland dem betraktats som en ackvi�ition för ståndet, kan man antaga på grund af hvad man för öfrigt känner om deras bildningsgrad och deras uppträdande i h emstadens kommunala lif. Såsom medlemmar i riksdagens förnämsta och länge enda gemensamma utskott, sekreta ut kottet, nämnas då och då Åbo-representanter. Efter hemkom ten från riksdagen redogjorde herredagsmännen på rådhuset inför borgerskapet för utgången af sitt mandat och för svaren på tadens hemställningar. Till ika upplä�tes riksclagsbeslutet och uttolkad s på finska för det fin ka borger kap t. Därvid passade magistraten eller konunaen befallning ·hafvand , 
t i m han var närvarande, på til l fället att u1Jpmana borgerskapet ti ll b slutets efterlefvand , d .  v. s .  att orL1entligt erlägga den af ståndet åtagna skatt bevjllningen. Så heter det i råd ·tuguprotokoll t för d n 1 3  april 1 633, då Hans Guttrie återvändt från riksdagen och Gustaf I I  Adolfs begrafning, att under tåthållaren på det sträng ligaste och allvarligaste förmante borgorska1Jet att ,,med all lydno och hörsamhet, i enighet och vänlighet . ig ställa och förhålla" gentemot d n unga drottningen och ,, lär öfver våga både mod och blod, där så behöfves och rik ens nöd så kräfva kunde, 

1) Å l.Jo stalls besvär. 
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som dock Gnd nådeligen bevare" 1 ) .  Stun dom hölls borgerskapet 
i ful l ständig okunnighet orn hvad som passerat på riksdagen .  Då 
rådman Kasper E kman återvände från 1 635 års utskottsmöte, vid 
hvilket ständerna uttalat s ig  angående polska fredstraktaten och 
drottningens uppfostran, förklarade han på rådstugan, att gammal 
god sed visserligen bjöcl honom att redogöra för r iksdagens arbete, 
men att han nu måste bryta däremot, emedan frågorna bl ifvit  ,, så 
hemligen och i stillhet" afhand] ade och herreclagsmännen förbju
dits ,,vid hvars och ens edspl ikt, sådant utropa e ller tala" 2) .  Det 
enligt moderna begrepp parlamentsvidriga förfarandet välde ingen 
anstöt, endast nyfikenhet. 

Fullständiga uppgifter om Åbo stads delegerade vid riks
mötena ha numera icke kunnat erhållas .  Rörande flera möten upp
lysa handli ngarna alls icke, huruvida representanter från Åbo  
och Finland varit  närvarande. Om somliga under seklets förra 
hälft hållna vet man med säkerhet, att ingen kallelse utgått till 
Finland.  I vissa mötens beslut påträffas Abo stadB sigil l ,  men 
underrättelse saknas om, hvem som trykt det. Då jag i det föl
jande meddelar de uppgifter om Å bo stads he rredagsmän jag in
hämtat, så utesluter j ag h .  o .  h. ur räkningen de möten, för hvilka 
inga upplysn ingar förel igga, men upptager dem, vid hvilka något 
omlmcl närvarit, ohuru hans namn numera icke är bekant. 

Abo stads herredagsmän 1600-1697. 

Riksdagen i L1:nkuping 1600. Borgmästaren I-Ians Henriksson , Lor
gareno Jön · l I0nr iksson och Lukas Lar · ·on . 

Riksdagen i Stocklwlrn 1602. Sta< l ,ns sigi l l  finn s 1111 1ler r iksdags
be lutet. R1iksdagen i Stockholm 1605. Borgmästaren Knut Pedersson all nast 
nämd. Riksdagen i Uppsala 16'07. Borgmästaren las Thomasson ( enl. \Vaa
ranen ) .  .Riksdagen i Uppsala 1609. Landskapsmötet i Abo 1612. 

Stadens s igill under beslntet . 

1) Bidr. t. Åbo hist. V I :  40. 
2)  ,, ,, V l l :  30. 

S igill uncler beslutet. 
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Riksdagen i Uppsala 1617. Borgmä taren Hans Pl atz, Lasse Matts
son (stadsskrifvare ?) och Påvel Eriksson. 

Riksdagen i Stockholm 1624. Borgmästaren Erik Andersson ( enl . 
Carpelan) .  

Riksdaga1 ·na i Stockholm 1627. Vicl den förra borgmästaren Erik 
Ancl r son, en rådman och en borgare. Vid <len senar borg
mä · taren Krister Filipsson (ti l l ika m edlem af sekreta ut ·kot
tet), rådmannen Erik Olofsson och borgaren Clemet lVIulin ; 
endast den förstnämde omnämnes i r iksdagsbeslutet, h varför 
de två andra, ehuru valde, möjl igen uteblifvit .  

1Jfötet i Upp a la 1629. Den 26 okt. 1 629 föredrogs regeringen kal
lels t i l l  en riksdag, som fö]janJe månad sku l l e  sammanträda 
i Västerås, hvarefter borgmästaren Hans Olofsson, rådmannen 
Henrik Fråger och en borgare val les t i l l  deputerade. Riks
dagen blef emellertid icke af, utan i stället hölls i Uppsala 
ett möte med städernas representanter, hvilka afgåfvo sitt 
be lut den 9 december. Huruvida ofvannämda deputerade 
närvarit vid mötet, är okändt.. 

Utskottsmötet i Stockholm 1631. Borgm ä 'tare n  Eri k  Olofs on och 
rådman Hans Bogge. 

Riksdagen i Stockholm 1633. Borgmästaren Hans uttrie och f. d .  
rådmannen , numera hauptmannen Henrik Tawast (i  st .  f .  den 
för t valde rådm. Johan Daven <lz bergh) . 

Rik dagen i Stockholm 1634. Borgmäst. Henrj J� Schrnfer (ti l l ika 
medlem af sekreta utskott t) och rådm . J ohan Davendzb rgh . 
Borgaren lemet Mulin valdes ti l l  tredj representant, men 
valet  återtogs för r sekostnaclernas skull .  

Utskottsmötet i Stockholm 1635. Till herredag män valde borg
mästaren Johan Knutsson och råclmaunen Kasper Ek man .  
Den förre reste mellerticl icke, utan ·yn · h ans plat · före
t rä lt af tad, ·krifvaren icolau · B ngts, 'on, ·om tidigar af
re t ti l l  tockholm på stad ns  vägnar, m n i andra är nd n,  
och om jämte Ekman upptages såsom Åbo-r pres ntant i 
saml .  rik dagsacta. 

Rik clagen i Stockholm 1635. Borgmä �taren Mårt n igfrid · n o ·h 
rådmannen Johan Han , on .  

Utskottsniöte t  i Stockholm 1636. Borgmästaren J ohan Knut son o h 
rådmannen Lars Borgare. 

Riksdagen i Stockholm 1638. Borgmästaren Henrik cha.ef er  och 
rå lmannen Johan Hansson.  Borgaren Pette r  Såger valdes 
af borgerskapet, men då han vägrade att r "a, ordinerad rät-
t n i h an s  täll J l ian Ians8 n .  4 � 1 
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Riksdagen i Nyköping 1640. Borgmästaren Hans Guttrie och bor
garen Michel Eriksson Rytter. (Petter Thorwöst och Herman 
Stamer voro äfven stälda i valet, men undanbådo sig). 

Riksdagen i Stockholm 1642. Borgmästaren Hans Guttrie a llenast 
känd ; var . medlem af sekreta utskottet. 

Riksdagen i Stockholm 1643. Borgmästaren Henrik Schaefer d. ä. 
och rådmannen Petter J esenhausen. 

Riksdagen i Stockholm 1644. Borgmästaren Johan Hansson or✓h 
rådmannen Kasper Ekman. 

Riksdagen i Stockholm 16'47. Stadens sigill under beslutet och re
solution på riksdagsbesvären ,  men representanterna okäncl a .  

Riksdagen i Stockholm 1649. Borgmästaren Johan Hansson och 
borgaren Petter Thorwöst. 

Riksdagen i Stockholm 1650. Borgmästaren Nicolaus L ietzen och 
rådmannen Robert Rancken. 

Riksdagen i Stockholm 1654. Borgmästaren Laurentius Brochins 
och rådmannen Petter J esenhausen. 

Rik.,dagen i Stockholm 1655. Borgmästaren Nicolaus Lietzen och 
rådmannen Hans Plagman. 

Landskapsmötet i Åbo 16'57. Borgmästaren Laurentius Brochius, tal
man för borgareståndet. Den andra representanten okänd .  

Riksdagen i Göteborg 1659-60. Borgmästaren Laurentius Broch ius ,  
rådmannen Petter Jesenhausen (och borgaren Jöran Sonn i ) .  

Riksdagen i Stockholm 1660. Borgmästaren Nicolaus Lietzeu oeh 
rådmannen Hans I lagman . 

Riksdagen i Stockholm 166'4. Borgmästaren Johan Schrefer och råd
mannen Albert Rosskam1 . 

Ri'lcsdagen i Stockholm 16'6'8. Borgmäst. Johan Schrefer och rådrn . 
.Johan O lofsson. Borgmäst. Petter J esenhamieu,  som först 
utkorades, befr iades från uppclrag t af geueralgnv rnör 1 1 ,  

som i stäl let förordnade Schrefer. 
Landskapsmötet i Åbo 1671. Borgmäst. Johan Schffifer, syndicus 

Sveno Rydenius, handelsmannen J ochim W argentin samt b r
garene Jöran l{arwa och Matts Hållo .  

Ri'ksda.c;en i Stockholm 1672. Borgmästaren Sveno Ryclenins or✓h 
borgaren Herman Thonvöst. 

Riksclagen i Uppsala 1675. Borgmästaren Johan Schrefer och hancl l .  
Bertil Fästing. 

Lancltdagen i .Abo 1676'. Borgmäst. Berend t Riggertsson a l l enast 
känd.  
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Rilc:idagen i Göteborg 16'76. Borgmäst. Berendt Riggert ·son och han l l .  
Bengt Jönsson. 

Riksdagen i Halmstad 1678. Rådmannen Johan Miltopams, om 
lärjämte representerade ådeudal och Brah ·tad. 

Riksdagen i Stockholm 1680. Borgmäst. Johan Schmfer och hauc.1 1 .  
Johan Rancken .  

Riksdagen i Stockholm 1682. Borgmäst. Berendt Riggertsson (med
lem a± sekreta utskottet) och hancll . Henrik Fleege . 

Riksdagen i Stockholm 1686. Rådman Johan J\1iltopmus och handl. 
lVIatthias Linck .  Matts Hållo först vald af borgerskapet. 

Riksdagen i Stockholm 1689. Rådman vVilhelm Wargentin och 
handl. Johan Leutken, (samt borgm. 01. Beckius och handl. 
Joh. Rancken) . 

Riksdagen i Stockholm 1693. Råd.man J\Iikael orel ius och handl
. Carl Schmfer (sedan handl. Henrik Tolpo afsagt sig valet) . 

Riksdagen i Stockholm 16'97. Borgmä t. Anders Prytz och handl. 
Henrik Tolpo. 

* * * 

Det var i cke allenast vid riksmötena, om magistrat och bor
gerskap genom de af herredag män nen framlämnade besvärsskrif
terna nedlade inför regeringen ina  önskningar och bekymmer. 
· ·  fvon på annat sätt har staden anropat regeringens i ntervention.  

ärmast för handen låg att vända ig ti l l  styrelsens högste om
budsman på  orten med anh ållan om hans bemed l ing. Ett sådant 
vädjande har naturl igtvi s ägt rum och emellanåt har den kungliga 
höfvidsmannen af egen makt och myndighet }~unnat afgöra ansök
ningen. Vid andra tillfällen har han spelat roJ len af en med lare. 

är g neralguvernöron Gabri 1 Bengt son Oxenstierna år 1 G33 
gjord en ro a till tockholm, tillsade han borger kapet att ·am
manfa t· de ärenden, m l1 vil le hem� täl la ti l l  onglig 1\1.aje tät 
och hvi lka är nden han exc llen lofvade att på bästa ätt f1re
clraga och understödja.  Påminn 1 en blef med nöj emottag n och 
eft r rådplägningar mellan magistraten och borger kapet upp.:;atte 
tt klagomål regi ter, 'Om a:flämnades till friherren 1) .  . .  fven ha 

mellan rik dagarna do1 utationer af gått t i l l  regeringen del" på  bor
g r J ~apet , dels på magistraten vägnar. 

0 
r 1 639 befullmäktigad · 

l\Iatt Erik  on och fatt. Ana.er on af fyra de förnäm te borgare 
1 hvart kvarter ,,på hela gemene mans vägnar uti bo" att re, a 

1 ) Biclr. t .  Åbo hist .  V I: 70-72, 79. 



384 PÅ RIKSENS MÖTEN. 

till Stock holm för att framl ämna borgerskapets besvär 1 ) .  År 1 644 
bemyndigade samtliga handtvärksämbeten mästarene Lambertz och 
Schwerin att hos den myndig vordna drottningen föredraga handt
värkarenes önskningsmål 2) .  Efter branden 1 656 deputerad s borg
mästaren Lietzen och köpmannen Henrik · Schmfer d. y. att hos 
regeringen ansöka om brandhj älp, men i bri8t på respenningar 
och väl äfven andra orsaker afgick deputationen icke förr än 1658 3).  
Ar 1683 var borgmästaren Beckins och år 1690 rådmannen Letzle 
i Stockho lm för att på magistratens vagnar framlämna en be
svärsskrift 4) . 

* * * 
Lugn och fredlig var, såsom redan är nämdt, den prägel , 

som i a llmänhet hvilade öfver riksdagsmannavalen. Växlande 
partigrupperingar bestämde icke valens utgång och små dissonan
ser, beroende mest på personliga motiv, utj ämnades utan svårighet. 
Endast några gånger kom det t i l l  egentliga val strider, då sinnena 
råkade i en jäsning, som bjärt sticker af mot det eljest rådande lug
net och som tyder på att det under den sti lla ytan icke sakn ades 
brännbara ämnen . Om den af finska borgerskapet år 1 659 fram
kaJ lade valkampen har det redan varit tal. Vid valet år 1 6  6 sy
nes ett visst mis8nöje förefunnits ib land handelsmännen, n1en detta 
YI pade sig endast i motsträfvighet v id  herredagspenningarnas er
läggande. Vid det därpå följande valet, om höll .  år 1688. korn 
det t i l l  elen hetaste batalj, som råclstugurä.ttens protokoll ha att 
omförmäla. Magistraten var nu, såsom år 1 659, den angripna par
ten, men emot densamma stod icke en skara l ägre borgare, utan 
stadens myndiga.ste köpmän, och ti l l  opp<H,itionen hade dessutom 
slutit �ig don ena af stadens borgmästare, visserligen sj älf j äfvig 
i fru.ga om utgåingen , dessutom mindre väl känd . åsom dålig m ak 

1 ) Åbo stads acta. Grotenfelt (Historial l inen Ark. IX: 1 7) har o riktigt gjort dem ti l l  riksdagsmän. Detta år höl l s  nämligen ingen riksdag. Ett möte höl l s  nog j Västerås och det har någongång kal l ats mskottsmöte, men det var al lenast ett utvidgadt rådsmöte el ler ett }i,mbetsmannamöte, dit från rikets stä<ler endast några pastorer voro kallade. (Jmfr Beckman, Utskottsmötenas hist. s. 4). 
2) Åbo stads acta ; af Grotenfelt  (se ofvan) ori k tigt. kal lade riksdagsmän . 
3) H,ådst. prot. 16 mars 1658. Carpelan (Åbo i g&ncal. häns. s. 70) tager mi te, då han gör Schaefer Wl stadens representant vid 1658 års utskottsmöte i Götebc,rg. Vid detta möte ha tydligen inga representanter för Finland närvarit ,  åtminstone jcke ombud fö r städerna. I stlt l let underhandlade regeringens ombud med de ski lda städernas borgerskap om utgörande af en krigshjälp. ") Ål>o stads besvär ; riksreg. 



V ALSTRIDER. 385 och för umlig Ljän teman, men ändå en god hjälpare åt de missnöjde. På allmän rådstugudag den 5 december 16 8 ,  bivistad af 10 bland de älste samt en del af det öfriga borgerskapet, upplästes riksdagskallelsen och uppmanades menigheten att upp. tälla kandidater. Då de tillsLädesvarande ännu icke betänkt sig angående saken ,  tillsades borgerskapet att ammanträda i hvart kvarter för att uppgöra förslag uch diskutera frågan om de delegerades underhåll. Öfver diskussionen på distriktsmötena finnas inga protokoll, men resultatet framgår däraf, att den 8 december instälde sig trenne bland de älste inför magi traten med anmälan, att borgerskapet förenat sig om justitieborgmästaren Olaus Beckius och handelsmaunen Johan Rancken såsom de lämpligaste . Valet var en uppenba,r ut.maning åt magiBtraten, ty bägge de föreslagne lågo i ärekränkningsprocess med rätten . Det var därför icke att undra öfver, om magistraten med en logik, som mycket väl kunde vändas mot  densamma, jäfvade såväl Beckius som Rancken, förklarande, att den pågående processen gjorde det för magistraten omöjligt att våga anförtro åt nämda personer stadens ärenden och sigill, hvarför rådmannen "\Vilhelm vVargentin, som själfva landshöfding Creutz ,,kallat" i en skrifvel ·e, utsåg till magistratens representant och valet af let andra ombudet uppskjöts till ett annat tillfälle. Den 1 2  december höllt:i åter stämma. ärvarande voro 1 4  bland de älste ,,med en del af d et ven.ska och finska borgerskap t och någre af handtvärkarne". På oppositionen · vägnar fördes ord t af Johan Rancken. Mot landshöfdingen� utnämning anmärkte han, att riksdao·skall 1 en lämnade borger ·kapet fr ihet att välja en borgmästare och en borgare. Framhållande, hurusom cl betrykta ekonomi ka l onjunkturerna, uncler hvilka handeln hotad atL ,falla alldele öfver ända' , kräf'd dugliga herredagsman, påminde han borgerska1 et, huruledes Wargentin år 16 ] , då han afskickat med borger kapets postulata, kom med oförrättadt är nd hem. D tta på tående betecknalles af vV Rirgentin om en lögn, och an noterades till protokollet på yrkand af Rancken, som sade : ,,den tiden han var on karl, var rådman en pojke". I liskussionen inblan lade ·ig nu rådm$;l.n Johan Miltopreus, berättande, att han på riksdagarna år 1678 och 16 6 ,,disputerat" från ° bo stad kontribution 500 daler s. m. ,,viljandes han nu se, hvad Rancken 1-unde uträtta". Rancken åter påstod sig kunna bevisa, att Miltopreus uppfört ig t,ämligen slätt på riksdagen. ,,Och om medelst detta 
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Ranckens begynta oväsende i ntet kunde uträttas", resolverades ,  att 
Beckius, W argentin och Rancken skulle afträda, hvarpå omröst
ningen vi dtog. Först anmälde handelsmännen Fleege från I{yrko
kvarteret, Johan Merthen från K losterkvarteret och Matthias L inck 
från Norra kvarteret, att borgerskapet vid möte hemma hos lem 
beslutat att icke frångå Beckius och Rancken.  l\Jerthen t i l lade 
dessutom , ,,att där magi 8traten ville sända någon utom dera vilja, 
så må de ock dem själfva underhålla, men de af borgerskapet 
v i lja  sända en för sig". Johan Leutken från Aningais södra be
rättade, att borgerskapet i hans kvarter icke fattat något beslut, 
och Henrik 'l1olpo kunde til l  magistratens stora belåtenhet förtälja, 
att l\1ätäjärviboarne röstat på Wargentin och någon borgare, men 
icke Rancken. Nu upptogs t il l  protokollet de närvarandes röster: 
såväl ä lstes som öfr iga borgares (bland de senare några handt
värksmästare på sina ämbetens vägnar), och framgick det vid sum
meringen , att ,Vargentin erhåll it 20 och Beckius 1 5  röster. De få 
närvarande handelsmännen gåfvo sina röster åt Beckius ; det finska 
borgerskapet och handtvärkarne delade sig mellan bägge. 

Vid samma omröstning erhöllo bland borgerskapet handlanden 
Johan Rancken och borgaren Jöran Hurula de flesta rö terna. 
Par dagar senare fick magistraten veta, att ett antal borgare vid 
ett privat sammanträde förenat sig om haudelsman Johan Leutkc.n.  

Ti l l  · lutl igt afgörande korn det den 1 2  januari lGRD. På. 
lanc1shöfdingens vägnar infann · ig a essoron Samuel ,Vallenstierna 
för att dirigera mötet. Fön,t höll rätten en förberedande kon fe
rens, hvarvid man förenade t:iig om '\Vargentin och Leutken. Be
'lutet gillaJes af "\Vallenstierna och det med så mycket större skäl, 
som hofrätten resolverat, att Beckin .  och Ranuken borde stanna i 
·tac1 n för s ina pro essers kull .  edan detta öfverenskomm it�, 
cjppnatles dörrarne för borgerskapet .  "\ allenstierna förordade rät
ten kandidater, men mot ade l i :fl igt af Johan Ra.ncken och några 
andra handelsmän .  Rancken nppr pade sina t id igare gjorda på
ståenden om "\Vargen tins odnglighet och behofvet af att sända en 
herredag man, om kan ,,staden något nyttigt skaffa och icke ho
nom påbringa stora kontributioner". I stri lens hetta undföll ho
nom yttran clet, att de, om röstade på ,v argentin, voro ,,al l  na8L 
se ,tondels [ kattöres] karlar, om min ta rösten hafva, de lär väl 
kunna begära Grels Pässi'' .  På denna förolämpning varade "\ al
lenstierna ,,Päs i vara en ärl ig karl och sig hål la  så före, att ehuru 
ringa skatt en borgare utgör, så njuter han l ikväl borgerl ig rätt 
och bör hafva sitt fria  votum". Det kom slutligen till öppen om-



VALSTRIDER. 387 röstning, hvarvid det befans, att flere af Ranckens och Beckii anhängare öfvergått på motsatta sidan och att endast en liten tab af köpmän blifvit dem trogne. Genom ytterligare acklamation erkändes W argentin och Leutken såsom stadens representanter vid riksdagen. Sålunda var genom assessor "\Vallenstiernas mellankomst valfrå.gan afgjord, men ännu återstod ett litet efterspel . Den 1 februari 1 689 var borgerskapet åter uppkalladt. :Magistraten anmälde, att den för tidens knapphets skull varit tvungen att affärda herredagsmännen, inuan besvären blifvit uppsatta, och uppmanade borgarene att åhöra innehållet af postulaterna, som nu änclteligen blifvit färdiga och skulle afsänclas med posten till Stockholm. Det var at,t gjuta olja på elden. Bertil Fästing, en af stadens rikaste köpmän, som efter branden 168 1  skänkt till kyrkan en ovanligt dyrbar dopfunt (jmfr s. 9 1 ) ,  utbrast, natt han i 36 år redan här i staden varit, men aldrig hört en sådan oreda, som emellan magistraten och borgerskapet nu� uppkommen är. De herredagsmän, som redan förreste äro, hafva bort rest, så att ingen där af vetat, ej häller hafva de några postulata med sig, som borgerskapet likväl haft hos majestätet att andraga, där likväl borgerskapet tillförene vid slika tillfällen blifvit om postulaterna genom kämnären eller stad fogden i sina hus påminte ; men blifver borgerskapet nu vid gamla stilen icke handhafde, utan må Gud , ·e här till, och emedan borgerskapet ei blifva hörde, utan lida stort förtryck ,  altså hafva de afskickat sina egna herredagsmän att angifva det förtryck, som borgersb\.pet måste lida". Borgmästaren Berendt Riggertsson replikerade honom, påstående, att borger kapet nog blifvit i god tid uppmanadt att lämna sina besvär, men försummat att göra detta. Fä ·ting berättad , att några af borgersl�apet företett för sekreteraren de berredagsfullmakt r de gifvit åt ckiu och Rancken, men att ekreteraren vägrat att lämna skriftligt erkännande om denna anmälan ; ville d ssutom hafva till protokollet antecknadt, att borgen;kapet blifvit uppkalladt till stämman först aftonen förut kl. G .  Handelsman Henrik  Wittfooth sade åt borgmä taren Berndt Riggertsson, ,,att han skulle gå till sitt amvete, så varder han :finnandes, att allenast n hop intriger spel te härunder" .  Borgmä taren intygade, att magistraten handlat så,so1n rättvisan och samvetet bjödo. Fästing tog med anledning häraf åter till ordet, yttrande, att nhär hafva tillförene suttit vackra herrar och män, men aldrig sådant oväsende hörts, som nu är, och håll r hiin några af rätten oskyldiga till alt detta, men med ifrigt 



388 PÅ RIKSENS MÖTEN. mod önskade, att Gud ville teckna. dem af rätten, som orolige och orsaken äro och låta dem sådant på sin sotesäng äfvensom deras hustrur och barn umgälla". Härpå lämnade Fästing ,,med sina adhffirenter" domstolslokalen och riksdagsbesvären upplästes och uttolkades på finska för de kvarblifvande - några handelsmän , men mest handtvärkare och borgare -- och ,,voro alla samteligen tillfreds med det :::om i berörda postulater blifvit infördt". Såsom Fästing angaf, hade de missnöjde bland handelsmännen affärdat Beckius och Rancken till Stockholm för att inlämna deras besvärspunkter. Om deras deltagande i riksdagsförhandlingarna finnes ingen uppgift ; tvärt om vet man, att Beckius blef af konungen befald att resa hem 1 ), men att de framlämnat besvären , framgår däraf, att konungen den 18 mars 1689 utfärdat tvänne resolutioner, den ena ,,för Åbo stad", den andra ,,för borgerskapet i Åbo stad" . Resolutionerna beröra i vissa punkter samma ämnen och angå i allmänhet stadens näringar. Att den första resolutionen gifvits åt de med laglig fullmakt försedda ombuden synes däraf, att däri beröras frågor af specielt intresse för magistraten och det gemena borgerskapet. Att den senare resolutionen gifvits i anledning af Beckii och Ranckens besvär, kan man sluta till däraf, att däri samtyckes till vederbörandes anhållan om magistratens skyldigkännande att inför de älste redovisa för vissa åt staden gifna penningeanslag, hvarjämte de älste meddelas rättighet att på borgerskapets vägnar af göra med magistraten särskilda staden rörande angelägenheter. Det är tydligt, att en punkt, sådan som den förstnämda, icke kunnat inläggas i en af magistraten affattad su pplik 2). * * * Sist och slntligen, på tal om Åbo stads del tagande i r iksens möten, må några antydn ingar göras om <lo ammanträden af l oli tisk art, som höllos i Åbo och vid hvilka representanter för ett 
1) Ål.l o  stads besvär, magistratens suppl ik 1689. 
2) Anmärl ningsvärdt under denna valstrid är, att rådstuguprotokol l en v i tl redogörel. en för densamma någon gång hänföra val männen ti l l  tro kategorier : handelsmännon, harn1tvärksmästarenc och finska borgerskapet. Det i.ir första g&.ngen uttrycket ,,det finska borgerskapet" bestämdt användes för att betecl na en  närings] lass i motsats till köpmännen och  handtvärkarene. nder adertoncle seklet är en sådan i ndelning vanlig. Til l  finska borgerskapet hänfördes då både svenska och finska talande borgare, hvilka l i fnärde sig med näringar, sådana som bryggning, k röge::-i o. s. v. Att nu under valkampl'.nj en 1688 ,,det finska borgerskapet" anföres si\som en social, icke som en språkl ig grnpp, visar, hnru-
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eller al la stånd varit närvarande för att rådgöra om S1na egna, om 
länets el ler ock hela landets intressen .  

Vid nyårstiden 1 602 samlades från ol ika delar af landet den 
finska adeln för att afhandla med riksföreståndaren hertjg Carl 
om särskil  la frälset rörande ärenden. En slutl ig  uppgörelse mellan 
den segrande hertigen och den mestadel s  kungl igt sinnade adeln 
kom nu till stånd och ett modus vivendi för framtiden uppgjordes .  
Den 9 januari undertecknades af 58 frälsemän en trohetsförsäkran , 
däri hertigen erkändes som Sveriges rikes regerande arffurste och 
rätta öfverhet och adeln lofvade bevisa honom och hans l i fsarf
vingar all hörsamhet. Hertigen å sin sida bekräftade adelns i lag 
grundade privi legier och biföll ti1 1 särski lda till  honom framstälda 
önskni ngsmål . Efter n ågra veckors v istelse i staden begaf sig her
tigen t i l l  Sverige, därvid tagande den långa omvägen genom Öster
botten 1) .  

Tio år  senare, i apr i l  månad lG  1 2, sammanträdde, på kallelse 
af regeringens kommis arier ils Bjelke, Jöran Boye, Ni ls  Anders
son och Johan De la Garclie , ombud för de fyra stånden i Åbo 
och Tava tehus län t i i l  landskapsmöte i Åbo för att mottaga del 
af besluten vid riksd agen i Nyköping, dit de finska ständerna för 
årstidens skull icke kunnat infinna sig. Mötet erkände Gustaf II Adolf som konung och biträdde riksdags beslutet 2). 

Sedan förflyter inemot ett hal f t  sekel innan landska1 smöten 
ånyo omtalas i Åbo .  Under krigsåren 1 656- 1 658, då de fin k a  
trupperna enligt vanan voro clragna långt bort frän hemlandets 
gränser, må  te i hast utskrifningar anställas för att mota ryssar
nes infall .  Vid land kapsmöten gåfvo de sk i lda länen s itt sam
tycke till regeringens begäran om folk och underhållsmedel. År 
1 666 hölls i Åbo ett möte af länets ständer och följande år 
samma nkommo de ånyo. Mötet år 1 657 l edcle · af gen ral en 
chefen i landet ustaf Evert son Horn o h i borgare ·tåndet för
de · klubban af stad n Lorgmästare Laurentiu Brochiu . G nom 
l edes stadens finsk, pråkiga el ement hade s in hufvudstyrka b land t1c personer, 
hvi l ka i motsats till köpmän och handtvärlrnre kallades ,, borgare" par prefercnc 
B lan d  de sa ,, borgare" funnos ock sven kspråkige, men de u tgjorde ännu en 8rt 

obetydlig procent i förhål lande til l  de finska, att de icke invärkado på klassen 
a l lmiinna språkl iga karaktär. · · nnu under följande ti<l.er, då ,, borgarene" starkt 
och kan ·ke til l öfverviigande del uppblanclats me<l. svenskspråkiga element, på
minde uttrycket ,,fin ka borgerskapet" om k lassens äldre språkliga färg. 

1) J. E. Waaranen , Öfversigt af Finlancl8 t i l l stånd i början af 17:de seklet. 
2) Saml. riksdagsacta i sv. riksarkivet. 
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beslutet, som undertecknades den 1 3  maj ,  medgafs en dryg bevill
ning och en antecipation af följande års utskrifning. Hjälpen var 
emel lertid icke t illräcklig och år 1658 trädde deputerade från länet 
åter ti l l samman. Antagligen hade städerna icke sändt några om
bud, utan torde deras borgerskap hvart för s ig på rådstugumöten 
behandlat bevillningsfrågan. Åtminstone skedde så i Åbo, där de 
förnämste af borgerskapet på s ina medbröders vägnar den 1 9  apr i l  
samtykte til l  Horns begäran om en spannmålsförsträckning för 
gränsfästningarnas behof 1) .  

De s ista l andskapsmötena höllos på 1670: talet. Äfven de voro 
utlysta af nigeringen för bevi l ln ingars och utskrifningars erhål
lande. År 1 67 1  sammanträdde i Åbo åtm instone al lmogens och 
städernas, men antagligen äfven a lelns och präster kapets i länet 
ombud. Ombuden för Åbo voro borgmästaren Johan Schrefer, sekre
teraren Rydenius, en handelsman och två borgare. 

År 1 676 hölls i Åbo en landtdag, där stänclerna i hela landet 
voro representerade. Af ful lmäktige för Åbo känner man allenast 
borgmästaren Berendt Riggerts on, den ende, som undertecknat 
landtdagsbeslutet. Ä.nnu föl jande år var ett möte utly ,t till Åbo, 
men endast af adel och allmoge 2). 

1) Jmfr Ignatiu , Finlands hist. under Carl X Gustafs regenng- och Ål>o · råd. t. rätts prot. 1658. 
2) JWr nncle Li es a möten se min  uppsats L :-i.ndskapsmöt n i F in l an , 1  p, lö70:ta l  t i ll istori ::d l incu A rk isto X L  



VII. 

Borgerlig tunga. 

Il var borgare var skyldig att vid bo:gare�dens afläggande 
prestera tvänne borgesmän, som grngo 1 god för ,,att han 

I skall åtminstone i sex år byaman vara och allan stads 
rätt uppehålla jämt wider sin byaman, efter ine mågo 

i allo ty sta lenom kan hända". Detta löfte innebar förpliktelse 
att underkasta s ig alla de utlagor och personliga prestationer, som 
pålades staden af dess egen magistrat eller af höga öfverheten, i 
allmänhet dock med vilkor, att borgerskapet gifvit s itt samtycke 
på allmän rådstuguclag eller borgareståndet vid allmänt riksmöte. 
Det var skuggsidan af borgarerätten ; en börda som låg tung på 
alla axlar och trykte mången ned till jorden. Därför var det 
ock tämligen vanl igt, att åt från andra orter komne handtvärkare 
bevilj a  några års frihet från de tyngsta pålagorna, synnerligen om 
de bedrefvo ett yrke, som saknade til lräckligt antal idkare i staden. 
Vid de stadsregleringar, som förekomma vid seklets midt, utfär
dades i törre skala frihet bref för dem, som drabbades af I åbuden 
och som nedsatte ·ig på de nya tomtplatserna. !synnerhet  efter 
d 'tora vådel larna, men äfv n annar, hörde det ti l l  vanligheten 
att bevilja m dellösa borgare o h arnlra stad hoar vi a lindringar 
för att möj liggöra n framti la ekonomi k återupprätt lse 1) .  För att 
mellertid alla sta l en inn vänare skulle bi lraga t i l l  det allmänna 

bä · ta, var det brukligt att förordna de . k. ,,friborgarene"  til l 
,,ri karlar" och ,, prutkarlar", hvilket innebar att de skulle biträda 

1) Vanljgt bihang ti l l  de i kronans verifikationsböcker ingående mantalsl ängd rna äro förteckningarna öfver oförmögne personer. 1647 års afkortningslängd upptager c. 45 sådana personer, 1650 års . 1 20, 1652 års c. 35, 1656 års c. 60. Med anledning af gaturegleringen voro år 1650 331 personer befriade från mantalspengar, år 165 1 397. (Verif. böck.) 



# 

392 BOB GERLIG TU GA. vid exekutioner i brottmål och vid eldsläckning. Emellanåt har en och annan fattig borgar8 befriats från personella utlagor mot att han åtagit sig mindre kommunala sy8slor, såsom å- och gropväktaretjänster m. rn. Befriade från · borgerlig · tnnga · vorö i allmänhet adelsmän, präst- och skolrnän· samt kronans tjänstemän utom när de drefvo borgerlig näring. I de adliga privilegierna af år 161 7  (§ 22) tilläts ridderskapet och adeln ,,njuta och behålla deras hus och gårdar, som de hafva i städerna, fria och lediga för all kronones och stadsens tunga, med mindre än de, som där uti boendes äro ,  bruka någon borgarenäring med ämbete eller annat". Prästaståndets privilegier af 1 650 befriade biskops-, skolmästare- och prästegårdar i städer för gästning, inkvartering, båtsmansskrifning, stakets underhåll och vakt ,,samt annor borgerlig besvär, ehvad namn det hälst hafva kan". Samma förmån åtnjöt städernas prästerskap för sina lagfångna ärfda, köpta och bygda gårdar med deras inom stadens jurisdiktion belägna  ägor i åker, äng, trädgårdar, humlegårdar och kålgårdar, så länge prästerna själfva eller deras enkor och omyndiga barn innehade dem och afhöllo sig från borgerlig näring. Under samma frihet inbegrepos de landtpräster, som ,,nödgas bygga sig hus och gård nti de städer, där akademier, gymnasier eller gode kolor äro, för sina barns upptuktelse skull eller ock sina hustrurs enkestånd, såvida de icke inlåta sig i någon borgerlig näring, staden till prejudicium." Enahanda be. tämningar finna. upptagna i 1 6 HJ  års stadga och utsträckas dessutom till luonans icke-adliga tjänare. Stadgan ägde, som bekant, icke laga kraft, men i praktiken hade den äfven i detta hänseende sin tilllämpning. Undantag från den allmänna regeln gjorde mantalspengarna, från hvilka enda, t adel ·män och från år 1 685 akac.1edemistaten voro för�·ko11a<le. Vid seklets i:, lut pttlades såväl adlige om icke- adlige några kommunala onera. Enligt 1673 års handelsordning skulle de ståndspersoner, hvilka drefvo handel, undergå ,,några deras handtering proportionerliga onera realia till stadsens bästa, men icke något besvär, som själfva personen bör belastas med". Detta tyddes i resolutionen på städernas besvär vid 1G78 års rik lag sålunda, att nämda personer skulle bära för sin han<l.tering samma onera som de burskapsägande borgarene 1). De mångfaldiga besvär, som häftade vid stadens borgerskap, voro af tvänne slag : plikter mot kommunen och plikter mot sta-
1 ) Stiernman, Commerce förordn. 1 V: 12 , Riksdagsbeslut II: 1793. 
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ten .  Om skyldjgheter af det förstnämda slaget har det på sär� 
skilda ställen i den föregående framställni ngen varit tal. För bättre 
öfversikts skull torde det emellertid vara lämpligt att i ett sam
man hang - och med några tillägg - åter uppräkna dem. 

Kommu,na la förtroendeuppdrag. Borgarene voro skyldige att 
på magistratens förordnande deltaga i exekutioner, i taxeringar, 
i brandsyner, i uppsikt öfver vägar och staket, i uppbörden af 
särskilda bevilln ingar och frivilliga gåfvor samt  i hofgången i kyr
kan 1 ) ;  de voro pliktiga a tt mottaga herredagsmannakall, ledamot
ska p bland de älste och föreståndareskap öfver fattighuset. 

Vakthållsskyldighet. I kongl . resol. af den D n ov. 1 686 på sta
dens besvär ålades arrendatorer, fogdar och ståncl spersoner att 
deltaga häri .  År 1 692 tillsades både adel och oadel ,  präster och 
borgare ett upprätthålla brandvakt. 

Deltagande i borgargardet. Härmed följde skyldighet att när
vara vid exerciser och mönstringar samt att förse sig med nödig 
mundering. 

Deltagande i vargskatt. Ar 1 G63 n ämnes, att borgerskapet upr -
bådade. · att tillika med bönder från S:t Karins och Lundo sock
nar anställa jakt efter vargar, som gjort skada bland boskapen 2). 

Gatu- och vägaunderhåll samt Gropens renhållning. 
0 

r 1 649 
utfärdades den ordning för gatuläggarene, att de skulle för hvar 
kvadratfamn le stenlade erhålla 1 2  öre k. m., om de höllo sig med 
egen kost, men eljest G öre. För nnderhållet af gatan mellan 
brygghuse t och Klostergatändan lade8 år 1 698 en bevil lning på 
dem, som ägde bodar i Katinhäntä 3) .  I riksdagsresolution 9 nov. 
1686 p ålade kon ungen arrendatorer, fogdar och ståndspersoner, 
som äg le tom t, att deltaga i landsvägarnas förbättrande (inom sta
den intill tul lportarna). 

Brounclerhåll. r 1 67 7  nämnes en uttaxering efter öretal t. 
1 6�0 ut ·ågo stadens äl  ·te några p r oner att i och för en före.,tl
onde bro lagning rotera och taxera dem, som ansågo ha nytta af 
tadeus broar 4) .  

Åns och reddens renhållning. Då år 1 675 en sandbank bildat 
sig i farvattnet på red len ,  före log borger kapet  för regeringen, 

1 ) r 1690 föronlnaues vid JO -fi. vite tlo förmögne hanclelsmännen Hans 
W ittfooth och Carl Schrefer att från påsk till Johanne gö. med hofvon i 
kyrkan. 

2) Rädst. prot. 5 o. 29 maj 1663. 
3) ,, 13 aug. 1649, 15 sept. 1698. 
4) ,, J aug. 1690. 
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att hvar in- och utgående farkost kullB efter sitt lästetel kontri
buera till åns rensande, men detta afslogs 1) .  Allmänna byggnaders underhåll. Allmänna byggnader, för 
hvilka dagsvärken och bevillningar fordrades, voro kyrkan, råd
huset, vakthu . et, accis..:, våg- och packhtisen, · kvarnhuset och kyr.:. 

koherdegården. Tidigare hade dagsvärken äfven levererats ti l l  
Åbo slott, men denna skyldighet upphäfdes i riksd. resol . den 9 
juli 1 636 utom för löst parti ,  som annars var hvarken öfverheten 
el ler staden till nytta. Till allmänna arbeten hörde vidare un der
hållet af båken på Utön . År 1 646 af handlades med några Korpo
bön der, att de mot. erhållande af  200 dal. k. m. ,  1 2  tunnor råg och 
hvarjehanda byggnadsmaterial skulle ,,först timra under 8 famnar 
högt och 2¾ famnar långt på alla fyra väggar ; därpå sedan upp
resa petsen 10 famnar högt förutom :flaggan väl förvarad och med 
korsvärk bebunden, på det han kunne hafva desto bättre bestän
d ighet, såsom ock med sten och jord uppfylle 1

' 2) . taketets och grafvens underhåll. Till år 1 648 deltog äfveu 
närmaste lancltbefolkning i staketets upprätthållande. 1 686 resol
verade konungen, att arrendatorer, fogdar och andra ståndsperso
�er, som. icke voro särdeles privilegierade, skul le deltaga i tungan . 
Ar 1 664 upr gifves, att på hvarje borgare kom 9 alnar af staketet ; 
på de förmögne något mera 3) .  - Underhållet af tullportar och 
bommar har, åtminstone vid eklets slut, ankommit I å magistraten .  
Vid I GD7 ,\n; rikt:itlag upplicerade borgmästare och råd om befri
else från denna skyldighet och konungen lofvade taga aken und r 
öfvervägande vid den för staden ti1 ltänl ta statens uppgörande 4') . Tomtörespenningar, åkerskatt och mitlbetespenningar. Underhåll åt stadens betJ·änte och herredagsmän. Erlades eft.er 
öre tal et. Utskylder till lcy1·kan och prästerskapet. Borgerskapet var sky 1-
d jgt att för e prästerna, kolmä ·taren och klo karen mecl ämbets
gård el ler hushyra. De ·sutom erlade till prä ter kapet tionde från 
åkrarna inom staden 5) amt på kpengar åt ] yrkoherden . Till  
kyrkan betalade klock- , bänk- och vinpenn ingar . 

0 

r 1 628 öfver
en ·kom borgerskapet med biskopen · utskickade att betala i vin-

1 ) Resol. 27 sept .  1 675 § 16. 
2) Rå.dst. prot. 18 mars 1646. 
3) " 17 aug. 1 664. 
4) Resol. för borgm. o. råd 23 dec. 1 697 § 4. 
5) Waaranen, Saml .  af urk . I l :  385. 



KO 1MUNALA BESVÄR. 395 penningar 2 öre for personen 1) .  Åt organisten betalades lön, i hvars erläggande man år 1 686 sökte förmå regeringen att deltaga, men utan framgång 2). Ännu mera betungande än plikterna mot konungen voro de besvär, som hvilade på stadens innevånare i deras egenskap af statsborgare. Kronans ständigt torna skattkammare var det l\1oloksgap, som upp lukade en stor del af frukterna af träget och mödosamt arbete. Hvarje näring var belagd med skatt ; för de enklaste hushehof skattade man. H var vuxen person betalade en liten af gift för sitt lif och en dryg procent för sin förmögenhet. När man sluppit en förhatlig tunga, belastades man med en ny, som ofta var ännu värre. Regeringen visade en otrolig uppfinningsförmåga i att upptäcka nya skattetitlar och nya skatteobjekt. Ständerna voro missnöjda, skylde på hårda tider och oförmåga att betala mera, men slutade med att bevilja hvad som begärdes. Det var icke för intet stormaktsglorian omgaf svears och götars rike. Skulle den politiska storheten upprätthållas, landskap behållas, hvilka ägde hvarken en nationel eller en geografisk sammanhörighet med hufvudlandet, så m&-ste alla krafter hållas spända, alla visthus stå öppna för kronans kommissarier. Det enskilda måste stå långt, långt till baka för det allmänna. Staten luäfde för det första krigstjänst af sina undersåtar. I städerna presterades den i form af båtsmäns utrustrting till flottan, det s. k. båtsmanshållet. I regeln uppstäldes en båtsman för hvar tionde borgare. Under k rigstid eller för händelse af ett krig beviljades vanligen fördubbling af båtsmanshållet (vid riksdagarna 1644, 1652, 1655, 1 660, 1672, 1675, 1 678, 1 683, 1 686, 1 689). Vid lanclskapsmötet i Åbo år 1659 lofvade statlen att för år 1 658 prestera fördubbladt båtsmanshåll eller 120 man, men för ån,n 1 659 och l GG0 blott 100 båtsmän. y tads fördubbling steg vid i:Jamma tid til l  40, Raumos och Borgås till 30, Björneborgs till 20, åclen lals till 4 o. s .  v. 3) Vicl riksdagen 1660 efterskänktes för Åbo 6 fördubblingsbåtsmän 4). Vid utskrifningen indelades borgerskapet af särskilda betjänte i rotar. Från utskrifningar undantogos år 1 034 tegelbruksdrängar ,,såväl som alla andra af cleras nöu.torf-
1) Bidr. t. Åbo hist. IV :  55, 142, VI :  16 . 
2) Resol .  för Åbo 1686 § 10. 
3) Stiernman, Ri.ksdagars o. mötens beslut, bihang s. 34.�, 360. 
4) Resol. för Åbo 9 mars 1660 § 7 .  
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tiga folk 1). Däremot voro löst folk, som i cke stodo i någons tj änst, 
hemfal lna under sjö- el ler landttjänst. De båtsmän rotarna upp
stälde skulle förses med nödig utredning och underhåll. Vid riks 
dagarna 1 6 1 2  och 1 6 1 7  öfverenskoms, att städernas båtsmän skulle 
om sommaren , då de voro i tjänst.göring, underhållas af kronan,  
men om vintern i nti l l  vårdag s tå i borgläger i s in stad 2) .  År 
1 G33 ålades borgerskapet i Abo att hvar man i rotan gifva i ut-
redningskost åt sin båtsman 6 � ;  år 1 634 gafs 5 daler om våren 
och lika mycket om hösten och uppgifves hela utredningssum
man ha stigit till GOO daler k. m.  samt båtsmännens antal så-
1 nnda til l G0 ; senare på året kom en skrifvelse från amiral itetet, 
hvari n tredningen bestämdes til l  1 0  claler k. m.  både höst och 
vår 3) .  Till båtsmanshål lsskyld igheten hörde vidare att hål la  lod
jor för båtsmännens räkning 4) .  Vi d riksdagen 1680 supplicerade 
stadens representanter om befrielse h ärför, emedan staden själf 
befordrade s ina båtsmän til l  Stockholm,  men denna begäran af
slogs 5). Vid 1 624 års riksdag befriades städerna från båtsmans
hål let p.1 två år, men åtogo sig i stället bevilln ing i penningar 
och in natura för besoldandet och unc1erhållandet af ett kompani 
värfvadt sjöfolk. Beslutet förnyades vid 1 627 års förra riksdag. För 
Åbo uträknades bevillningen till  2,090 daler (s. m.) , 1 ,000 tunnor 
bröd,  1 00 lisp. smör, 60 skepp. kött och torrfisk, 150 t:r strömming G). 

Militäriska skäl manade konung Carl XI efter kriget med 
Danmark att söka få till stånd en tående arme t i l l  lands och vat
ten . Med städernas riksdagsdeputerade inleddes underhandlingar 
om båtsmanshållets ersättande med båtsmanspenningar, och så 
sm åningom vunnos städerna för denna anordning, som befriade 
dem från besväret att anskaffa erforderligt antal sjöfolk,  men  å 
anclra siclan förskaffade regeringen nötl iga penningemedel för un
derhållet af de  båtsmän sjö ·ocknarna fortfarande och nu konti
nuerligt uppstälde. Med bo tad afslöt öfverenskon1mels n 
år 1 G82. Kontraktet, om undertecknades af tadens magistrat, 
hade följande lydelse : 

1 ) Hesol. för Å.bo.9 sept. 1634 § 7 .  
2) Stiernman, Riksd. beslut I :  640, 7 18.  
3) Bidr. t . Åbo hist. VI: 44, 179, 204. �) Rådst. prot. 25 april 1625 , 13 jan. 1638, 2 jun i  1 675. 
6) Resol .  för O bo 11 nov. 1680 § 12. 
6) St.iernrnan, Riksd. beslut. I :  773 , 778, 790. 



BÅTS.:'11AN SHÅLL. 397 -- -----------
Båtsmans contract i Åbo stad 1). 

Såsom städernas ful lmächtigc på sidsta hållna riksdag uti under
dånighet anhållit hafwa, få gifwa en wiss summa penningar för hwar båsse 
skyttare och båtsman de tilförene utgiordt hafwa och slippa dett bes\Yär, 
som sie lfwa manskapets prresterande med legning, underhåll, lådje- och 
rotepenningars erläggande och utredning med sig förer, och Hans Kongl. 
Maij:tt deras begiäran icke allenast hafwer täckts agrera, utan ock dem 
med den nåden omfatta, och igenom en särdeles resolution, dat. den 18  
febr. 1 68 1  allernådigst förskonat, at enär de  sitt nu  bafwande fulla ordi
narie bätsmans tal  i åhr en gång ifrån sig lefwererat hafwa och sedan 
årligen utgiöra och betala en wiss summa penningar för hwar man, de 
tilförene utgjordt och praisteradt hafwa, häre:ffter if:n manskapets prreste
rande och all den tunga, som dett med legning, underhållande, beklädning, 
lådje- och rotepenningars erläggande, utredning eller hwad namn <lett hafwa 
må, skole wara befriade ; altsä hafwa denna stadsens magistrat och samte
l ige borgerskapet med särdeles erkiänsel denne Hans Kongl. Maij :tts nå.de 
erfarit och till at wisa sin wälwillighet till Kongl. Maij: tts och riksens 
tienst, ehuru swårt dett för en och annan e:ffter branden faller, samtyckt 
och bewiljadt åhrligen at utgiöra 60 daler k. m:t för hwar ordinarie bäts
man denne stailen tilförene utgiordt hafwer, belöpande sig uti en summa 
för 45 st. båtsmän tvåtusende siuhundrade daler k. m:t. Och som båts
manstalet i krigstider altid är fördubblat wordet ; altså skall ock denne 
summan af 2 , 700 daler k. m:t uti tillstötande krigstider ( dem Gud länge 
och nådeligen afwände) fördubblat wara ; och ehuruwäl önskeligit hade 
warit at kunna desse penningar till Stockholms banco befordra, likwäl så.
som här på orten sällan wäxlar på Stockholm förefalla, siöwägen ock för 
den ofta infallande ostadiga wäderleken äfwentyrlig är ; ty lefwe wij ut i  
den unclerdånige förhoppning, med Kongl, nåde uptagas at magistraten 
här på orten sig härmed förplichtar, så wäl elen ordinarie summan i freds
tider som den fördubblade i krigstider hwart år uti en summa och innan 
Michaelis dag uti Kongl. ränteriet här i Åbo för Kongl. amiralitets räck
ning inlefwerera. Till yttermera wisso, at detta obrotsligen efterkommas 
och hållas skall, är detta på samtelige borgerskapets wägnar af stads ns 
magistrat med dess wanliga jnsegel och underskri lft stadfä tat och be
kräfftat . Datum Åbo d. 23 martii anno lG 2. 

Borgmästare och råd i Åbo.  Detta kontrakt godkändes af konnngen och be tämcle i kongl .  amiralit tets svar af den 7 november 1 G  2 att gälla från år l G  8. Borg r kapet sökte vi serligen vid rik dagarna 16 )2- 3 o h 1G 8 att få summan nedsatt sålunda att den beräknades efter 45 båtsmän, men konungen samtykte icke til l  någon lindring. År 1 G93 vidtogs emellertid <len förändring, att staclen lanclbönder roterades under det vissa knektehållet och båtsmanspenningarna nedsattes med 51 dal. s. m. ,  som därförinnan fallit på  nämda bönders andel. 
1 )  fskrifvet ur Åbo o. B:borg' l äns verifi lrntionsbok 1 7ö5 fol .  185-L 5 1  
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Summan steg sålunda t i l l  848 daler s. m. Denna summa fortfor 
under en lång framtid att vara den normala afgift, som af magi
straten och de 24 äl  te fördelades på borgerskapet. För jämför 1-
·es skull må nämnas, att de öfriga städerna i l änet betalade enligt 

· en år 1696 faststäl d  · öfverenskoinm0lse efter följande beräknings
grund : Raumo för 9, Björne borg för 7 ,  Nystad för 1 3  och Nåden
dal  för 4 båtsmän 1 ) .  

I sammanhang med skyldigheten att uppstäl1a sjöfolk ti l l  
rikets försvar må nämnas åliggandet att med stadens farkoRter för
stärka flottan . Det var en gammal plägsed, att vid inträffande 
örl ig köpmansskutor togos i besl ag och förvandlades till bestyckade 
krigsskepp eller användes för trupptransporter, rekognosceringar 
m. m .  Det var en stor förlust för borgaren, som l ångt ifrån all t id 
erhöl l ersättning för liden skada, hvarför hertig Carl  i resolution 
af den 14 april 1 600 försäkrade, ,,att efter borgerskapet där i staden 
hafva intill denna tid haft mycket besvär ing med deras skepp, 
skutor och båtar, om dem alltid äro b lefne  ifråntagn e och för
brukade både af krigsfolket och andre, så att de sj älfva ingen 
nytta hafva haft af dem, därför hafve vi nådigst efterlåti t ,  att 
förbe : de Åboboar �kole här eft,er fri och förskonade vara för al l a  
försler med deras skepp och ingen något därtill pliktig vara utan 
betalning ; hvarför ock när rik ens lägenhet så fordrar och kräfver 
och några skepp el ler skutor til l riksens försel behöfvas, då skal l  
med dem ti l lbörligen handlat b l i fva om en skäl ig och v i s s  frakt, 
hvilken dem redeligen skal l betaldt blifva" 2). Följande år ålacleH 
hvar ajö ·tad i Finland att på in bekostnad låta bygga en a t vil 
pråmar, beroende på stadens förmögen het, hvn.remot borgerskapets 
skutor och sl ep1 skulle gå fria . är pråmarna i cke mera behöf
<les, sknl l  de af kronan ,Uerstäl l as 3) .  Följande är bt3 fri a c l  s Å bo 
RLac1 från pråm byggn acl n mot att den inköpte en sknta på �O 
lä:t r 4) .  Vid möt  t i Upp ·ala 1 629 lofvade städ rna att np1  ,·täl l a  
J'ör kr nan räkning ett antal transport kepp, och föl l  uärvicl 4 på 

1) Åbo o .  B:borgs l ä.ns vet·if. bok 1 765 f .  1855; r iksd. resol .  för  Åbo f lf:m 
20 clec. 1G82 § 4, 1 mars 16 9 � �l , 23 clec. lGm § 5; Lor. Crentz t .  konungen 
d. 16 ju l i  lfö)G i sam ! .  l andsh.  berät t .  Vicl bM mn.nsroteringen år 16 7 fördelarl 
horger . ·kapet i 45 rotar , fem och en hal f borgare i hvarje rote, så att rotens 
afgift b lef G2 ual . 10 1 /6 öre k. m., då ti fven uppbördsmannen s  lön ,  100 daler, i n
lJegrep i räkningen. Rådst. prot. 15 aug. 16 7 .  - CTn de_r krigsåret 1657 ornnäm
n es ett frn.n general en chefen Horn til l  magistraten i Abo ankommet bref, däri 
borger. kapet uppmanades att uppstäl la , ,ett parti ryttare" .  Råd st.. prot. 21 mars 1G57.  

2) Waaranen, T :  40. 3) Wa:nanen, l :  l 7 l -- 1 73.  4) Waaranen, 1 :  29 1 .  
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bo stad · anpart 1 ) .  För öfrigt omtalas ofta skutors stäl1 anc1e ti l l  
krigsfolkets disposition. Å r  1 626 uppmanades borgerskapet att 
,,förfärdiga sina skutor med vandring, krubbor och foderbräden 
under hä ·tarna t i l l  krigsfolkets utresande" 2) .  I å riksdagen 1 678  
anförde stadens herredagsman, att stadens bästa skepp b lifvit ta
get til l  kronans behof och ännu år 1 688 fordrades ersättning för 
skeppet Charitas 3) .  

Det var icke nog med att skutor stäldes för flottans räkning 
och för l andtarmens transport, det var äfven nödvändigt att utreda 
manskapet, d. v.  s .  förse det med nödiga l ifsförnödenheter. För 
detta ändamål beviljades då och då af ständerna en keppshjälp 
och stundom fördes direkta underhandlingar med städernas bor
gerskap 4) .  Vanligt var vidare, att borgerskapet ålades att ur kro
nans spannmålsmagas in uttaga till bakning och bryggning säd, 
som bönderna levererat ifrån sig. År 1624 talas om en post på  
278  tunnor, år 1 633 om en  på 600 tunnor, som på detta sätt skulle 
göras njutbart för krigsfolket. är brygden och bakningen voro 
färdiga, levererades vBrorna på skeppen 5) .  Emellanåt gafs b i 
drag t i l l  härens utrustning i form af penningeförsträckningar, 
hvi lka icke voro alldeles frivi l liga 6) .  

Bidrag til l krigsfolkets förplägning gafs äfven i form af in
kvarteringar. Vid riksdagen 1 604 lofvade Carl IX förskoning från 
borgläger så l änge staden erl ade s .  k. månadspenningar 7) • . År 1 638, 
förbundo sig städerna att uppehålla ett antal nyvärfvade olc1ater 
al t inti l l  <leras munstring 8) .  

0 

r 1 697 resolverade Carl  XII,  att  sta
den skulle betala 40 dal. s. m. inkvarteringspenningar för rege
mentsskal l mej blåsaron och 1 0  cl . åt konstapeln °) .  Synnerliger .. på
ko  tande uppgi fves i nkvartering • .  och utredning. skyldigheten ha  
varit  under krigsåren 1 675-70, då trnpr er ständjgt voro på  väg 

1 ) ti ernman, .H.iksd. besl . I :  le:. 
2) Bidr. t. Åbo hist. I V: 4. 
3) Åbo stads Acta och riksc.1. rcsol. 18 mar 1G '0 § 3. 
4) Wna ranen 1 :  2 7 7-27 , �tiernnrnn I I :  1 '2 J ,  B i l lr .  t. Åbo hist .  I l :  1 3n, 

I V: 47, 5 1, 55, 85, 143, V I :  207 m.  O .  st . .A r 1G(j5 erlade Åbo L i l l  k ronans skepps
bygguing 250 daler. 

5) Bidr. t. bo hist. I l :  23, 4- 1, 10 , 109, 1 1 1 ,  1 19, 1 23, 1 30, J 33, l II :  25, VI :  
35, 164, 1G m. m. 

6) Waaranen I I :  19; , ' tiernman, Rik dag. hes! . I: 79 1 ;  Resol . för Åbo 9 j uli  
1636 § 8. 

7) Re ol .  20 mars 1604 § 2 .  
8) Stiernrna n ,  I I :  952. 
0) Rcsol. 23 dec. 1697 § 3-4. 
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till Sverige. Riksdagsfullmäktigen ,J ohan Miltopmus skildrade in
för regeringen ilr 1 678 stadens uppoffringar i detta hänseende med 
följande ord : ,,Anno 167b-77 är  staden vorden besvärad med åt
skill iga såväl rytteriets, soldaters som dragoners durchmarscher, 
hvilka utom Åbo · landshöfdino-edömet som vViborg · Helsingfors t:, ' ' 

och Carels landshöfdingedömen till Åbo anländt och därstädes t id 
efter annan så t i l l  kosten som värmen inkvarterade på en månad, 
då en vecka eller två, till dess farkosterna blifvit förfärdigade, 
dem jämväl ock staden med bryggande, bakande, mältande, ma
lande och dryckekärilens tillsättande måst utreda ; har ock staden 
sedan dess förutan många generalspersoner, öfverstar och andra 
krigsbefäl, isynnerhet herr Henrik Horns stora svit i från Tyskland, 
måst förpläga. Dessutom blef ock af Åbo stad förliden sommar 
53 ryttar6 utmunderade, hvilka bekostningar ej med 6,000 daler 
s. m. ersättas kunna" 1 ) .  Samma å,r, som denna klagoskrift ingafs, 
palades staden ytterligare att underhålla ett antal på Rugen tii l
fångatagna tyska ryttare, hvilka under den tid de  vistades i Åbo 
uppträdde på ett för Grdningen och den allmänna säkerheten r.oyc.
ke t hotande sätt 2) .  

Ett allmänt be ·vär, hvaröfver allmogen anförde ständiga klago 
mål ,  men som synes hvilat tämligen lätt på städerna, var gästningsoch skjutsningsskyldigheten. Enligt de för städerna utfärdade gäst
gifveriordningarna af 1 622 och 1 63 samt andra stadgar voro stä
L1ernas uorgmästare och råd förpl iktade att konstituera tillräckligt 
antal gästgifvare för främmandes h ärbärgerando och formän för 
de resande · fortskaffande. Gästgifvarene hade rätt att idka krö
geri och voro för sig och sitt husfolk befriade från ärskilda ut
lagor och per.·onella prestanda. För att observeras af vägfarande, 
skulle de uthänga sky lt eller ,,bräde". ntalet gästgifvare i Åbo 
var olika. År 1 633 förordnade · 3 gästgi fvar , år 1 G3D 1 0 ;  år 1649 
förordnades G per ·on r i ningai · och 4 per ·ouer i hvart af <1e 
öfriga kvarteren t i l l  gästgifvare eller krögare ; år 1 692 deputerades 
2 gä tgifvare ; år 1 6G4 anhöll en borgare att ensam få upprätt
hålla gästgifvare i staden, men detta af logs. 1 G62 nämnes, att 
åt gästgifvaren Henrik Ruut meddelades frihet från taxan ,  båts
mansroteringen samt vakt och vår 1. Om formäns ti l l  ättande ta
las första gången ur 1648, då d , om hade lust att 1 ga ut hästar, 
uppmanades att anteckna sig. Följ ande år blefvo förmän förord-

1 )  Åbo stads acta. 
2) Råd t.. prot. 1678-79. Några af dessa ryttare kvarsta.nnade eft.er fre

den såsom handtviirkare i staden.  



GÄSTNING OCH SKJUTSNING. 401 nade af magistraten, hvarjämte en ,,formansordning" utfärdades, om hvars innehåll rådstuguprotokollen icke nämna annat än att formännen voro skyldiga att stå till tjänst icke allenast med hästar, utan äfven med båtar. Från gästningar och skjutsningar voro enligt privilegier af 1600 och 1631 stadens landbönder befriade utom när det gälde ,,stora d.urchtåg af öfverheten och krigsfolket". År 1660 voro emellertid landbönd.erna en dag uppkallade till rätten och meddelades dem, att när gästgifvaren Henrik Runt skickade bud till dem, ,,skola de låta deras hästar gå i skjutsning och bekomma för milen höst och vår 10 öre s. m. , men vinter och sommar 8 öre s. m. ,  emedan ock gästgifvaren för dess omak bestås 2 öre s. m. Vid seklets slut uppgifves det, att landbönderna voro befriade från gäst- och skjutsningar mot att de bidrogo med körslor och dagsvärken till stadens publika byggningar 1),  Bland de penningebevillningar staden hade att utgöra nämna vi först dem af personel art. Vid riksdagen 1 609 förband sig städernas borgerskap att utgöra af hv,-1.rt par folk eller hjonelag, besuttna som obesuttna, undantagancles husarme, 6 � ;  följande år förnyades bevillningen och utsträktes till legohjon fr. o. m. 12 år, hvilka hade att erlägga, en dräng 2 � och en piga 1 �- Bevillningen afskaffades år 1612. Följande år medgafs på ett utslrnttsmöte, hvars beslut sedan bekräftade · i landsorterna, för en tid af sex år den s. k. Elfsborgslösen, som erlades af hvarje borgare med 2 riksd. för hushållet samt med 2 riksd. för hvart skattöre ,  af hvar dräng med 1 rd. och h var piga med ½ rd. De s. k. hjonelagspengarna beräknades år 1609 för Åbo till c:a 880 daler. Elfsborgs lösen, som delvis var en förmögenhetsskatt, upptogs för åren 16 1 6 - 1 61 9  till följande belopp : hjonelags penningarna 1 6 1 6  - 86 1  daler, 1617 - 839 ½ d., I G 18 - 3 1/4 d. , 16 19 - 778  ¼ daler; betjäningent:i bidrag (söner · ouh clöttrarn inbegripna) 1616 - 25 ¾ d., 1G 17 - 1 0 ¼ l. , I G I  -- 237 ¾, 1 G 19 - 213 ¼ daler; skattöres- eller skottpenningarna 16 16 -- 453, 1617 - 381 3/1, 161a - 325 ½, 1619 - 3 ] 5  daler. In summa stag sålunda denna dryga bovillning, för hvilken uppgifter under de första åren saknas, år 16 16 till 1,572 ¼, 16 1 7  ti ll 1,402, 1618 till 1,40 1 ½, 1 619 till 1,307 daler s. m .  2) 

1) Stiernman, Commerce förordn. I :  870 följ., Il :  160 följ ., Riksc1 . bes l .  lI : 8J7, 958, 1 005, 1029, 1193; Kongl. resol . för Åbo 8 juni 1 631 § 3, 9 sept. 163:1 § 31 1 8  nov. 1693 § 14, rådst. prot.. 8 maj 1633, 13 m aj 1639, 5 juli ,  27 nov. 16i8, 15 jan. , 8 aug., 29 okt. 1649, 15 febr. 1660, 1 1  juni 1664, 2 nov. 1692. 
2) tiernman, Riksd. bes l .  I :  t-35, 640, 6ti8, 686, 687; stalsarkiYets Til läggshandl . n:is 85, 222. 



402 BORGEBLIG TUNGA. Vid riksdagen 1 6�5 påtogo sig ständerna att utgöra en tnll för all säd, som malades i de s. k. handkvarnarna. Från att ha varit en accis öfvergick denna s. k. kvarntul l  i slutet af decenniet tiJ l  en personlig afgift, som nämdes lcvarntu,lls-man-
. ta.ls- eller · mäntalspennin_qar. Ar 1 627  utbytte prästerskapet och a llmogen handkvarnspengarna mot mantalspengar och vid riksdagen 1629 lofvade alla stån d att betala denna nya afgift. För Åbo saknas mantalslängder före år 1 636, men i 1 635 års riksdagsbeslut kallas mantalspeogarna redan en af ,, städernas vanliga utlagor". Vid 1 655 års riksdag erhöll regeringen tillstånd att på prof för en ti l af 3 år åter införa kvarntullspengarna i st. f. mantalspengarna och år 1 658 emanerade en ordning och taxa, som bland le städer, i hvilka experimentet skulle företagas, äfven upptog Åbo. Försöket torde icke medfört pekuniär vinst för regeringen, ty ehuru afslag å anhållan om befrielse från kvarntullen meddelades städerna i början af år 1 660 och elen i slutet af året hållna riksdagen afiyste kvarntullen blott från de mindre städerna, så befinnas mantal spengarna ha införts i bo redan år 1 66 1 .  Endast under åren 1 659-60 saknas alla uppgifter om mantal spenningar, hvilket visar, att förändringen torde inskränkt sig till dessa år 1 ) . Från denna tid erlades afgiften kontinuerligt af personer öfver 1 5  och under 63 år 2). T. o. m. år 1 693 var afgiften 16 öre för personen utom för ,,inhysesfolk, båtsmän och annat löst parti", som betalade 1 2  öre ; från år 1 694 höjdes afgiften från 1 6  till 24 öre. :Mantals ·krifningen värkstäldes på rådstugan i närvaro af kronans ombud sam t  ett antal borgare - 1 2  edsvurne för hvart kvarter -och längden verificerades vanligen af stadens syndicus. Uppbördsmannen aflönades af staden . För att gi fva några exempel på  skattens storlek må det nämnas, att den år l G3 steg för själfva staden till 1 ,450, 1 663 till 1 ,600, 1 695 till 2, 110 daler. Såsom redan näm<.le , beviljade en legohjonsafgift vid mötena år 1 6 10 och 1 6 1 3. En liknande bevillning medgafs vid rik d agarna 16 3, 1 686 och 1 689. Taxan var 2 daler s .  m. för drangar och handtvärksgesälle.r, 1 daler för pigor samt tiondepenningen ::if lönen för drängar och gatubodssvenner, som hade öfver 60 daler i lön, samt för pigor, som hade mer än 30 daler. Den senare beräkningen kom i Åbo alls icke i fråga, hvad legohjonen vidkom, ty enligt upplysning, som gafs vid 1689 års riksdag, betalades i all-

1 ) Stiernman, Rik d. bes l .  I: 784, 799, 8 15 ,  II:  939, 1254, 1 330, Commerce
och politieförordn. II :  866 följ . 

2) Tidigare, t. ex. 1639-42 o .  165 1 ,  erlades mantalspenningar af pers. öf
v er 1 2  år. 



MANTALSPENNINGAR. FÖRMÖGENHETSSKATT. 403 mänhet i årslön åt en dräng 12 daler och åt en piga 10 daler 1 ) .  Denna bevillning steg 1689 till 890 daler. Öfriga bevillningar erlades dels i form af en förmögenhetsskatt, dels sålunda att staden ålades eller åtog sig att utgöra en fixerad summa till kronan och denna summa fördelades efter skattörets belopp på borgarene. Den tidigaste förmögenhetsskatt, som under detta sekel förekom, påbjöds år 1602. I ett ,,öppet mandat till a1la landsändar", utfärdadt i Åbo den 1 febr. 1602 2) ,  öfverlät hertig Carl åt särskilda kommissarier att med ständerna i laudsorten underhandla om en krigshjälp mot Sigismund, hvilken hjälp skulle utgöras af städerna sålunda, att af hvart skattöre erlades 1 *' för hvar stuga i gården 2 öre, för hvar skorsten ½ öre, för hvar sjöbod 1 *' för hvar väderkvarn 2 öre, för hvar sta1lgård ½ daler, för hvar obygd hustomt 1 2, för hvar kålgårdstomt ½ :ilgi, för hvart tunnland åker 1 jjyi. Det finnes icke uppgift om, huruledes underhandlingarna ändades i Åbo, men det kan tagas för tämligen säkert, att förslaget någorlunda fullständigt antogs. I det redan nämda riksdagsbeslutet af år 1609, som stadgade om hjonelagspenningar, ingick äfven bestämning om, att för hvar gård eller tomt ( där folk bodde uti) skulle erläggas 1 daler och för hvart skattöre 6 öre. Enligt den tidigare citerade längden belöpte sig gårdspenningarna i Åbo till c. 350 daler - hvarvid små hus och pörten beräknade som ½ eller 1/ 4 gård -- och skottpenningarna till c. G70 daler. id riksdagen följande år förnyades beslutet om gårdspenningarna. Huru högt de skottpenningar stego, som utgingo till Elfsborgs lösen åren 1G16-16 1 9, känner läsaren redan. Vid riksdagen 1678  bestämdes, att alla de, ,,som icke höra under något sLån cl ,  skulle erlägga 5:te penningen af deras egendoms inkomst, deras lön dem förbehållen". Vid riksdagarna 1682, 168G och 16 7 beviljade. ¼ penningen af alt behållet intresse och gevinst af fruktbara kapital, skeppsparter och kompaniandelar ; hvarjämte borgmästare och råd vid rik dagarna 1682, 1686 och 1689 bevilja<le 10:c.le penningen af ina löner. Dessa tillskott till kro_noränteriet voro tämligen små från Åbo. En bevillning, som visserligen hänfördes till acciserna, men som ägde stor likhet med de nu nämcla förmögenhets katterna, eme lan den direkte träffade de flesta gårdsägare, och om därför 
1) Stiernman Rikscl .  besl . I I I: Hl29, H9J, 2080 ; Abo stads besvär. 
2) "\Vaaranen, I: 243-t:17. 
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upptages här, voro de s .  k. ugne- eller balcugrispenningarna. Dennl'L 
skatt infördes genom bakareordningen af år 1622, som stadgade,  
att för hvar ugn, hvari spisbröd bakades, skulle erläggas i ae;c is  
6 ll!fi. om året, men 6 daler, om äfven annat slags bakning förekom 1) .  
I den första rippbördslängden öfver ugnepennirigar i Åbo ·_· den 
är af år 1 623 - upptages 568 personer, som skattade 6 �' 4 som 
skattade 3 daler och 5 som skattade 3 * 2) .  På grund af  en  in
terpellation år 1629 upplyste magistraten, att accisen erlades med 
hänsyn till enhvars förmögenhet, och detta bruk synes ha iaktta
gits en tid framåt, ty år 1 638 meddelades landshöfdingens befall
ning, att ingen hädanefter s luppe från accisen med att betala för 
¼, \12 eller ¾. ugn, utan alla, fattiga som r ika, skulle betala för 
en hel ugn, d.  v.  s .  numera 3 daler, om de icke ville låta ne
derslå sina ugnar. Borgerskapets invändning, att hädanefter 10  
borgare komme att förena sig om en ugn, upptogs som en hotelse 
af högst förgriplig art. År 1 648 bestämdes, att de förmögne skulle 
erlägga 6 daler och de fattige 6 � s. m.  3). I en år 1 68 1  utfär
dad ordning öfver bakugnspengarnas taxering i rikets s t.äder in
togs för Åbo följancle taxa : biskopen G, kyrkoherden, professorer, 
borgmästare och förmögne borgare 4, rådmän och grosshandlare 3, 
skolrektorer 2 ½, förmögne handtvärkare 2, kapellaner, hörare, 
klockare, kronans betjänte af högre värde samt ringare borgare 
1 ½, lägre kronobetjänte 1 ,  fattige borgare 3;\, utfattige med bak
ugn 1/4 daler. En sex år senare utfärclad förordning npptog 
samma pris med ung. 25 ¾ förhöjning. Enligt kong1 . re . olu
tioner af år 1 647 och 1 664 skulle taxeringen värkställas af kro
nans inspe ktor eller tul lnär med gode män å stadens vägnar, 
enligt resol. af 1 668 af landshöfdingen i borgmästares och råd 
samt accisbetjäntes närvaro ; från år l G  6 hade härvid magi . ·tra
ten lika vo�um med accisbetjänterne 4) .  Befriel e från skatten 
medgafs åt Abo 1 G57 och 1 660 samt 1 66 åt cle utfattige 5) .  nda 
från år 1 642 uppbar, såsom tidigare är nämd t, magistraten 1/3 af 
bakugnspenningarna såsom bidrag t i ll sin lön. Skatten uppgick 
år 1 624 till 8 0 ½ dal . ,  1 640 till 847 1/2 clal . ,  1 G75 till 726, 1696 
till  420 dal. 

1 ) Stiernmn.n , Kommersfördn. I: 862-8 65. 
2) Statsark .  Al lm.  handl . n :o 2 50. 
3) H,ådst. prot. 3 nov. 1629, 7 apr. 1G38, 1 1  apr. 1648. i) 'Stiernman ,  Riksd. besl . I I :  1526-1527, 1540, 2037 samt Commerce förordn. IV :  360-36 1 , 773-774. 
6) Stiemman, Riksd.  besl. bihang s. 349, resol. för Åbo 9 mars 1 6G0 § 3, 12 okt. 16 68 § 15. 



BAKUG S- OCH BOSKAPSPENNINGAR. 405 Sist bland förmögenhetsbevillningarna må nämnas boskaps
penningarna. De antogos af borgareståndet första gången år 1622 och förnyades så godt som på alla följande riksdagar. Enligt den första beräkningsgrunden - som sedermera undergick förändringar - betalades för en häst 8 öre, ett sto 4 öre ,  en oxe 8 öre, en ko 2 öre, ett svin 1 öre o. s. v. 1) . Bevillningen steg för Åbo år l 638 till 94, år 1675 till 90 och år 169 1 till 65 daler. Utom nu nämda bevillningar, vid hvilkas utgörande personen eller något skatteobjekt låg till grund, ålåg det i regeln staden att erlägga en bestämd penningesumma, hvars fördelning på de enskilda skattdragandene var_stadens ensak. Sådana bevillningar kallades vanligen kontribution eller tax. De beviljades vid riksdagarna för ett bestämdt antal år och förnyades vanligen, när ständerna åter sammankommo. År 1 604 åtogo sig städerna att i tre års tid betala s. k. månadspenningar, hvilka för Åbo bestämdes till 50 daler, men genom särskild kunglig resolution år 1605 nedsattes till 40 daler 2) .  År 1611 pålades staden 60 daler i månadspenningar och följande år höjdes summan med halfparten 3). Åren 1635, 1638 och 1639 upptages Åbo stads kontribution till 2,000 daler, som vid dessa tider synes varit det vanliga beloppet. Öfriga städer i Finland utgjorde : Raumo 375, Nystad 250, Björneborg och Helsingfors 1 50, Nådendal och Ekenäs 50, Borgå 300 ,  Wiborg år 1 635 1950 och åren 1638-39 1672 daler 4). För åren 1640 och 1641 åtog sig Åbo en liknande kontribution, men denna förmedlades genom resolution den 26 febr. 1640 ti ll 1, 500 daler ; förmedlingen prolongerades sedan vid kontributionens förnyande för åren 1642 och 1643, men afslogs vid riksdagen 1643 för följande år 5) .  År 1644 steg kontributionen till 1440, år 1645 till 2,8 0, 1649-1650 till 1,500, år 1670 till 1,750, 1689-90 till 3, 500, 169 1  -92 till 1 750, 1699 till 3,864 daler G). För åren 168 1  och 1G82 anslog stad ns kontribution till ammans till 8 ,240 daler s .  m., men i följd af branden utkräfdes den icke af kronan, utan anslog den summa, som kunde uppbäras, till st.adens publika byggnader och andra nödtorfter 7), Stundom ersatt s eller förstärktes den van-

1 ) Stiernman, Riksd. bes1 .  f: 754, 762. 
2) ,, ,, I: 583, Waaranen I I : 199. 
a) ,, ,, I: 660, 678. 4) General räkenskaper för Fi nland 1635, 1 637 o. l 638. 
6) H.eso l .  föl' Åbo 26 febr. 1640 § 9, 25 febr. 1642 § 1, 2 dec. 1 643 § 3. 
6) Landsböckerna ; städernas samfälda acta i svenska r iksarkivet. 
7) Åbo läns verif. bok 168 1 f. 32 14.  
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406 BORGERLIG TUNGA. liga kontributionen af en . k. kröningshjälp (såsom vid riksd. ] 617, 1649, 1654, 1 675) eller en krigshjälp (såsom 1 602, 1655, 1675, 1678). Den kröningshjälp, som vid nämda tillfällen gafs från Åbo, steg i regeln till 1,000 daler ; Nystad erlade för samma ändamål år 1650 200 och år 1G56 100 daler, Raumo 1650 100 och 1 656 50 daler, Björneborg bägge åren 60 daler, ådendal 1 655 20 daler. 1 655 års krigshjälp steg för Åbo till 1,000 daler, 1 67 5  års till 1 ,500 och 1678 års till 4, 000 daler 1).  Fördelningen af dessa summor var, såsom sades, stadens ensak. I 1 678 års riksdagsbeslut förbehöllo städerna uttryckligen, att den då beviljade krigshjälpen skulle uttaxeras af magistraten i samråd med tillförordnade af borgerskapet, och enahanda vilkor fästes vid de bevillningar, som gåfvos 1680, 1683, 1 GR6 och 1 689 2). Den procedur, som sålunda förbehölls, innebar emellertid icke någon nyhet, utan öfverensstämde fullkomligt med långt tidigare rådande praxis vid den ordinarie kontributionens eller taxans fördelande. Redan i stadslagens konungabalk påbjöds, att när skatt eller katt blef l agd. på staden, skulle den fördelas af utvalde män nr borgerskapet, vanligen kallade skottmän 3). I jämkningen af stora kontributionen för år 1 624 deltogo 13 borgare för hvarje kvarter utom Aningais, som företräddes af 14 4) .  Vanligt var, att taxeringsnämden utgjordes af ståthållaren eller landshöfdingen eller ock något hans ombud, borgmästare och råd samt 12 edsvurn burgare från hvart kvarter. Taxeringen värk täldes kvarter för kvarter under loppet af flera dagar och om äfven ombnd från andra kvarter voro närvarande, å var det dock det egna kvarterets r presentanter, som med magistraten bestämde skattebelop1 et för borgarene i detta kvarter 5). Efter införandet af de 24 älstes råd r presenterades borgerskapet af de älste jämte några andra för ti llfället adjungerade borgare - enligt regeln, men icke undantag lö._t, till antal t (j - hvilka uå  fingo aflägga taxering e len. Äfven nu genomgingos kvarteren i tur och ordning och vid ur ptagandet af hvarje nytt kvarter utsågos borgare från detta kvart r,  
1) Jmfr l nncl b. 1G50, 1 655 o. 1656 mell riksclagsbe lu ten. 
2) Sticrnrnan , H,iksclag beslut I T : 1 78-! , 1 824-, I I I :  1 928, 1993, 20 0. 
3) Kap. XIX. 
4) Biclr. t. Åbo hist. första serien I I: 20. 
6) ,, ,, ,, I V : 1 1 2, VI :  229; r:\<lst. p rot. 1 9-24 febr. 

1638, 22-26 mars Hi42, 22-26 jan.  1 646 m. f l .  st. 



KO TRIBUTIONEN. 407 men de älste kunde fungera vid taxeringen såväl inom sitt eget som i andra kvarter 1) .  Med anledning af år 1691 anförda klagomål öfver några oegentligheter vid taxeringen utfärdade landshöfding Oreutz den ordniug, att de för hvarje kvarter utsedde 6 edsvurne taxeringsmännen först skulle uttala sig angående de skattskyldiges vilkor, sedan skulle de älste afgifva sitt betänkande, hvarpå magistraten med ordhafvande konungsmannen skulle fälla utslaget. Ville någon personligen inställa sig inför nämden för att angifva sin ekonomiska ställning, var det honom medgifvet 2) .  Vid taxeringen gäl de det främst att bestämma enhvars andel i den ordinarie kontributionen och andra bevillningar till kronan, men därjämte tillkom det nämden att uttaxera den kontribution, som erlades för särskilda kommunala behof, synnerligen till stadens betjäntes underhåll. H varje borgare skulle deltaga i kontri butionen i proportion til l sin förmögenhet. Vid dennas bestämmande användes af taxeringsnämden såsom exponent för enhvars betalningsförmåga det s. k. kattöret. Totalbeloppet af skattörena var mycket varierande och likaså den afgift, hvartill skattöret förpliktade. År �1632 steg öretalet till 300. År 1638, då kontributionen steg till 2,000 dal. s. m . ,  betalades för skattöret 28 daler k. m. ;  under de närmast föregående åren hade erlagts 24 dal , ;  år 1 G78 ,  då öretalet var 92, betalades 96 daler k. m .; år 1687 ,  då öretalet var ung. detsamma, erlade i kontribution 118 daler k. m. för skattöret; åren 16 9 och 1690 120 daler. För de betjäntes lön uttaxerades år 1664 på hvarje skattöre - inalles 1 1 7 - 17 dal. k. m . ;  år 1677 uttog för de betjänte lön, inkvartering8penningar, prä terskapets hushyra samt brobyggningen 48 dal. k. m. af hvart öre (då 97); år 16 8 steg den ,,lilla taxan", hvarmed man synbarligen har att för tå den kommunala kontributionen, till 39 daler k. m. för skattöret 3) .  Vid kontributionens fördelning tog vanlig n hänsyn till möjligheten af några insolvens ,  men trots denna försiktighet och trots all sträng-
1 ) År 1 686 deltogo i taxeringen af Kyrkokvarteret 4 af de älste och 7 edsvurne, i taxeringen af hlätäjärvi 3 af de ä lste och 7 edsvurne, i taxeringen af Klöstret 4 älste och 6 edsvurne,  i taxeringen af Södra kvarteret 3 älste och 5 edsvurne samt i taxeringen af orra kvarteret 8 af de älste och 4 edsvurne borgare. Rådst. prot. 8-20 juli 1686. (J mfr vidare rådst. prot. 2 maj 1679, 2 -6 sept. 16 4, 31 aug.-4 sopt. 168 5, 7 j uli  168G, 2 maj 16 8 ,  28 apr. 1690 m. m.) 
2) Rådst. prot. 2 nov. 1691. 
3) Rådst. protokollen. 



408 BORGERLIG TUNGA. het vid skattens indrifvande finner man i kronans räkenskaper obetalda kontributionsrester balansera från år till år 1) .  Vore den inkomsts- eller förmögenhetsenhet känd, hvilken lades till grund for beräkningen af skattöret och bråkdelar däraf, skulle · vi i ·  några borgarelängder från 1 61 0-· 1 630 :talen äga en rik · källa till kännedomen af förmögenhetsförhållandena i staden och borgerskapets förmåga att bära de af stat och kommun pålagda besvären. Tyvärr sakna vi alla upplysningar, som skulle sätta oss i stånd att bedöma, efter hvilken måttstock skattöret beräknades. Det kan i allmänhet sägas, att förmögenhetsförhållandena icke belysas af några uppgifter, som skulle göra det möjligt att på ett tillfredsställande sätt följa med växlingarna i den ekonomiska ställningen och anställa jämförelser med följande tider. I stadens vid riksdagarna anförda besvär och postulater påträffas nog ofta omdömen om tillståndet inom en näringsklass eller inom borgerskapet i dess helhet, men dessa utsagor lida af svagheter. Dels äro de håll1J.a i en ofta tämligen starkt färgad ton, då de ju vanligen afsågo befrielse från en pålaga eller erhållande af ett nytt privilegium ; dels röra de sig med vanliga fraser och påståenden, hvilkas 1·iktighet borgerskapet icke ansett nödigt att med närmare exempel och förtydliganden ådagalägga. I ett antal ännu bevarade inventarielängder möter man förteckningar öfver särskilda borgares efterlämnade kvarlåtenskap i löst och fa t, men dessa längder belysa endast några enstaka fall och äga, betydelse mera för en kulturhistorisk än för en ekonomisk undersökning. Vi kunna därför nu förbigå såväl riksdagsbesvären som inventarieförteckningarna - för att på annat ställe återkomma till <lem - och hålla oss allenast till de ofvan nämda borgarelängderna, hvi lka, ehuru de ick8 lämna någon hållpunkt för bedömandet af förmög nheterrn  storlek, dock tillåta oss att ordna borgarene i en vim, i'örmögenhetsskala och jämföra dem i deras förhållande till hvarandra. I de 1nantalslä11gder för åren 16 16- 1 G19, enligt hvilka Elfsborgslösen uppbars, äfvensom i borgarelängderna för liren 1 632 och 1633 finnes nämligen antecknadt för hvarje borgare det skattöre, enligt hvilket han skattade till kronau. 'amman · tälla vi uppgifterna för 16 16  och 1G82, erhålla vi följande tablå öfver förmögenhetens fördelning i staden. 
1) Uppbörden af kontributionen ombesörjdes af borgmästare och råd int i l l  är 1698, <lå borgerskapet ålades att aflöna en uppbördsman. 



FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN. 409 
Skattöresfördelningen i Åbo 1616 och 1632. 

A n t a  1 s k a t t ö r e n .  
År 1616. 9 J 5 j4½J 4 I 3 j 2�;! ! 2 11z l 2 J1¾j l 1/2 j t¼\ l 1/8 j 1 1 3/4 1 5

/8 I 1/z I 3 / 8 j 1/4 I 1 /8 

KyrkokvarterRt 1 1 - I I 1 1 2 1 1 3 1 1 10 1 1 2 28 67 - - - - - - - -Mätäjärvi • • • • • - - - - - - -- - l - - - 2 - - 3 7 38 33 Klöstret ,  • • • • • • - - - - - - - 3 2 1 1 - 3 2 - 3 2 32 84 Aningais • • • • . .  - - - 1 - 1 1 - - 4 1 1 1 - 4 3 l 7 20 53 55 

Summa 1 - I l - - I  l - 1 -
7 1  

5 4 2 \ - 10 I 8 2 I 23 41 151 1239 

0 I I Ar 1632. 
Kyrkokvarteret 1 - 1 1 - - - 2 2 1 1 1 10 20 - 34 2 28 5 Mätäjärvi . • .  • .  - - - - - - - - - - - - 5 9 1 24 12  40 7 Klöstrct • • • • • • • 1 - 3 3 - 18 18 - 43 2 Aningais • • • • • • - - -= I =  � I -= � I �  = I  3 3 - 14  18 2 37 

1 2
1

34 
1 1  26 13 

S�mma l 2 1 - 1 2 ]  1 1 3 j 1 1 2 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 I 47 I 65 1 3 1 1 38 1 31 l 12sl 21 

Såsom af tabellen synes, har det stora flertalet af borgerskapet skattat för någon bråkdel af ett skattöre, således för en jämförelsevis ringa förmögenhet. Det minsta belopp, som tabellerna upptaga, är 1/ 8 skattöre. Senare förekom äfven beräkning efter 
1/ 1 6  ska ttöre. Läsaren erinrar sig handelsmannen Johan Ranckern; under valstriden 1688 fälda föraktliga yttrande om nsextondedel� karlar". En för tidens förhållanden ovanlig förmögenhet ägde år 1632 hanc1elsmännen Jakob Wolle och Anders Merthen, hvilka bägge skattade för 9 skattören, råclmännen Gewert Bugenhagen och Casper Ekman, hvilka hade 4½ skattören, rådmannen Herman Stam er, som hade 4 ska ttören o. s. v. Efter 1633 har jag icke anträffat någon borgarelängd, som skulle tillåta en gradering af borgerskapet efter förmögenheten. För tiden före 1616 kan en sådan jämförelse mellan borgarenes olika skattebetalningsförmåga ske allenast för år 1609. Enligt det vid riksdagen i Örebro s. å. fattade riksdagsbeslutet skulle, såsom redan är nämdt, borgarene erlägga 6 runstycken eller öre för hvart skattöre, hvartill de voro skattlagda. I den många gånger förut citerade skattelängden upptages icke skattörenas storlek, men väl beloppet af de nskottpengar", hvarje borgare betalade. För hela staden stälde sig skottpenningarnas fördelning på följande sätt : 



4 1 0  BORGERLIG TUNGA. 

1 pers . erlade 10 ltefl ') 4 pers. erl ade 1¼ � 
1 " " 8 " 2 " " 9 öre 
1 " " 7 " 36 , . " 1 � 
u " " 6 " 1 " " 7 öre 
5 " " 5 " 29 " " 6 " 
4 A.1/ 26 5 " " � 2 " , ,  " , .  

10 , . " 4 " 1 1 4 " " 4 " 
1 " " 3 1;4 " 6 " " 3½ " 
5 " " 3 " 1 03 " " 3 " 
3 " i ,  2½ " 3 " " 2½ " 
1 " " 2¼ " 80 " " 2 " 

20 " " 2 " 6 " " 1½ " 
1 " " l3/4- " 2 " " 1 " 
] " " 1 3  öre ] " " ½ " 9 " " 1½ * 

* * * Man kunde med skäl anse, att de i det föregående omnämda skattebördor och besvär bort utgöra det yttersta mått, hvarutöfver undersåtarnes förmåga att bära kronans ock kommunens tunga icke finge pröfvas. Så var emellertid icke fallet. Ännu förekommo åtskill iga dryga afgifter, hvilka kronan ntkräfde af staden i form af indirekt skatt : sjö tullen för sjö ledes importerade varor, lilla tullen för till torget hämtade landtmannaprodukter, accis för vissa näringar o. s. v. Ehuru en beskattning på borgerskapet, voro de emellertid af annan natur än de ofvan skildrade utlagorna, hvarför vi lämna dem å sido för att upptaga dem i framställningen af näringsväsendet, hvartill vi nu skola öfvergå. 
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FEM 'T E  A F DELN I N G E N. 

H i\N D E L  OCH SJ Ö F�ART. 





I. 

Me rkanti l s ys te m et. Il ör att rätt förstå de säregna former, i hvilka det ekona
" miska lifvet pulserade i . Åbo . under sjuttonde sekle_t, är: 

det af nöden att något v1dlyft1gare redogöra  för närings-___ _, 
lagstiftningen i riket öfverhufvud, att utreda de ekonomi

ska grundsatser, som besjälade l agstiftarene i deras arbete samt att 
uppvisa de medel och utvägar, hvilka ansågos lända nationen til l  
ekonomisk och  politisk välgång. På samma gång vi koncentrera 
uppmärksamheten på förhållandena i Åbo, måste vi oaflåtet fast
hålla kontinuiteten med näringslifvet i riket öfverhufvud . Vi måste 
ständigt söka sambandet mellan det allmänna och det enskilda, 
m l lan det ekonomiska lifvets allmänna utveckling och dess lokala 
yttringar i Abo. Måhända mera än förut böra vi sålunda göra oss 
förtrogna med den miliö, på hvilken de förhållanden och förteelser 
vi ha att studera afteckna sig. 

Man har gemenlig n kallat det ekonomi ka ystem, om under 
de  senast förflutna århundradena beherskade samfundslifvet i Euro
pas stater, merkantilsy · temet eller handel sbalan systemet. Detta sy
· t  m innebar d t första för, öket att ftcr en i detalj utarb tad samt 
i praktiken kon:ekv nt fu llföljd  1 lan ordna o h b her ka näringsJif.
vet pii ett · törre områd ·amt att för en längre framtid bestämma 
formerna för den ekonomiska utveckli ngen. Det innebar tillika det 
för ta försök t att veten kapligt utreda och förklara de ekonomiska 
gnrndbegreppen samt att fa t.::,täl la beting ls rna för en sund sam
häll ·utveckling. Sitt ursprung hade sy temet i den politi:ka, reli
giösa , sociala od1 ekonomi, ka hvälfuing, om betecknar öfv rgången 
frän medel tiden till nya tid n. De ·s utbildning sammanföll med 
od1 utgj orde en del af don under nya tidens för ta århundraden på
g[lende centralisationspro ·ess, som :-,kapade den moderna staten , kon-



4 1 G  MERKA T I LSYSTEl\IET. centrerade samhällsmakten i furstens hand och samlade folkets splittrade krafter kring gemensamma, nationella intressen och sträfvanden. Inom staten visade sig denna process i ett underminerande eller utplånande af provinsernas och kommunernas ofta mot hvarandra stridiga privilegier och friheter genom införande af enhet och likfor-. mighet i lagstiftning, förva] tning och beskattning. I stället för territoriella och provinsiella intressen sattes nationella ; i stället för provinsiel och kommunal hushållning - olika på olika orter - kom en statshushållning, som, på ett mera eller mindre godtyckligt sätt reglerad af regeringen, efter samma gruLdsatser och genom gemensamma institutioner ordnade det ekonomiska lifvet inom hela statsgebitet. Gentemot utlandet visade sig samma process i en sträfvan att konsolidera staten till ett i politiskt, militäriskt och ekonomiskt hänseende enhetligt, slutet samhälle, som kunde existera på grund af egna krafter, utan att anlita främmandes hjälp . Ett kardinalproblem för tidens politiska ekonomi var a.tt öka landets tillgång på ädla metaller. Väl erkändes penningen icke som den enda värdemätaren för en nations välmåga och rikedom - ehuru de offentliga urkunderna mången gång tyda på detta antagande -men den var onekligen df ft viktigaste och mest effektiva medlet för nationalförmögenhetens höjande. Den praktiska statskonstens uppgift gick därför ut på att befordra exploiteringen af förefintliga b ärgvärk samt att, såvidt möjligt var, täppa till alla onödiga kanaler, som ledde penningen till utl andet, men att på  sätt eller annat förmå utländingen att lämna i landet mera penningar än han drog bort därifrån. Import till landet kunde tyvärr icke undvika , men den skulle nedtryckas till minsta möjliga värdebelopp, medan åter exporten skulle i samma mån drifvas upp . Ju förmånligare handelsl,alansen var, d. v. s. ju mera årets export, uttrykt i klingande mynt, öfversköt beloppet af de för importen utlagda penningarna, desto lyckligare hade årets kommersiella sträfvanden utfallit, de to ty Uigare hade ock sy"t mets ofelbarh t trädt i dag n.  .l\Ien den ekonomi ka vinsten förde ock med . 1g fördelar af politiskt art. Då man fullt och fast trodde sig kunna antaga, att hvarje konomi ·k vin t för den ena staten innebar en motsvarand0 förlu. t för den andra, å måste hvarje för grannstaten ofönnånlig handel 'balans medföra för denna ett ekonomiskt och därmed äfven ett politi. kt nedåtgående. I samma mån som handelsbalan. ·en förbättrades för den ena sta en och försämrades för den andra, förändrades ti l l  förmån för d n förra den politiska ·tällni.ngen. Där ett fond hade riklig tillgång på gfmgbart mynt, kunde rogen11gen uppträda mod större a.u språk mot ut-
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landet och af detta tilltvinga sig nya ekonomiska förd elar. Kort 
sagdt : med ekonomisk öfvervikt följde äfven politisk. 

Då nu statsekonomins uppgift sålunda var att upprätthål la en 
gynnsam handelsbal ans, följde såsom korollarium, att af näringarna 
främst de skul le gynnas, hvilka mest befordrade penningars öfver
flyttning från utlandet till hemlandet. Sådana näringar voro den 
utl ändska handeln och industrin, hvilka ock blefvo merkantilsyste
mets förklarade skötebarn . Väl hade jordbruket också sin stora be
tydel se och uppmärksamhet måste egnas äfven dess befordran, men 
lejonparten af den omvårdnad, som egnades näringarna, kom dock 
industrin och handeln tiU godo .  För att skydda det inhemska ar
betet för konkurrens af utlandet, lades höga tullar på utl ändska pro
dukter och tidtals blef deras införsel h. o. h. förbjuden. Vidare un
derhj älptes jndustrins framsteg genom premier, genom monopol åt 
s. k. kompanier eller privilegierade handelssällskap, genom förbud 
mot råmaterials utförsel samt genom mångahanda åtgärder, hvilka 
åsyftade d riftkostnadernas nedsättande, ofta på bekostnad af den 
j on]brukande klassen . Så kunde industriidkaren, till skada för j ord
brukaren, ena gången gynnas genom förbud mot spannmålsexport, 
andra gången genom fri spannmålsimport. I gengäld för alla dessa 
nådebevisni1Jgar skulle indust.riidkaren vinnlägga sig om att fyl la 
landets behof af handtvärks- och fabriksalster samt att dessutom 
producera det mesta han kunde för export till utlandet 1 ) .  

1) Deteckaande för den allmänna uppfattn ingen är följ ande yttrande, som 
förekommer i kongl . svern:;ka kommerskoll egi i  år lö62 ti l l  Kongl .  Maj :t afg i fna re
lat ion om handelns t i l lstlnd : 

,,Först och för all t ing är  rådel ig i t, man med makt arbetade därpå, huru lan
det måtte kunna g i  fva flera varor ut än det emottager, ty såsom af det förra lyser 
förmögenhet, så utvisar det senare landsens tarf och fattigdom. Nu är S verige r ikt  
och ymnogt, i s ig nogt, men felen sti cker i kul  turen och varornas utarbetande ; för
denskul l  sätte v i  såsom en källa eller ursprung t i l l  handel och negotie han cl tvärken, 
och at,t dem k unna nä - fol k  och förlag. T , 1 1  h v i lken ända vi skatte nöd igt, man 
vinnlade sig om städernas uppkomst i r iket, ty såsom goda städer göra goclt l and, 
så må · te man först hjälpa s t iiclerna upp hvar efter sin s i t uation, natur och egen$kap, 
p:'.'t clet cle måtte kunna Yaror em ottaga och betala, som l< ringoml iggandc land ut
g i fva, och åter furnera samma land med penningar åt de varor, som det tarfvar, 
arl.Jetancles den ena elen andra. i händerna, som bägge deras nytta och t i l l växt ford
rar. Ty om landet g i fver varor och kan Jock med <lem ej komma t i l l  salu, u tan 
mttste hemma konsumera , gi fver det ingen synnerl ig profit, men kan det utan Htng 
väg och omkostnad vändas i en nyttig penning el ler andra tarfver, i.tr det j u  en stor 
hj älp, som landet k ringom Stockhol m emot andra afliigsne k larl igen utv isar ;  att nu  
hjä lpa sti.tderna upp, ä r  ful lcr, i gemen sag<lt, i ntet bättre medel än  genom han
Jel och manufakturer, men hnru rlessa skola inplantlts, befordras, <lrifvas och fort
sättas, där ut i  st icker fnl ler största konsten" .  Iland! .  rör. Skand inaviens hist .  
XXX I I : 288-2D9. 



4 1 8  MERKA TILSYSTEM ET. Den utländska handeln skulle i främsta rummet förmedlas af inhemska köpmän och på inhemska farkoster. Därför försvårades utländingars sj öfart genom högre tul lafgifter och genom hvarjehanda inskränkningar i rättigheten till medhafda handelsartiklars aflastning oeh . försäljning, 1nedan den inhemska sj öfarten gynnades ge-. nom motsvarande lättnader i tullarna, genom skeppsbyggeriets understödjande och ,  om 1nöj ligt var, genom förmånliga, ofta genom krig aftvungna handelsfördrag. För att merkantilsy temets syftemål säkrare skulle uppnås, var det af högsta vikt, att en planmäs ig, rationel arbetsförd lning genomfördes, att nationens arbetskrafter så ordnades och fördelades, att de alla värka,de åt samma håll, al la stodo under en gemensam högsta ledning. Hva1je näringskla s, hvarje korporation, nästan hvarje individ skulle ha sin be tämda post i samhället, ha sin speciela uppgift att lösa, sitt fridlysta område, där han kunde utveckla sina intellektuella och rriateriella re surser. Den ene kulle icke störande inskrida i den andres arbete. Samhället skulle vara l ikt ett stort maskineri, där det ena kugghjulet griper iu i det andra och där hvarje del måste vara i ständig värk amhet för att icke hämma rörelsen hos andra delar. Regeringeus skyldighet var att så fördela arbetet, att ingen samhällskla s förkofrades på en annans bekostnad, att alla arbetade för nationens gemensamma bästa för att sedan enhvar i sin mån blifva delaktiga af den allmänna välsignelsen. Liksom hvarje annan företeelse af historisk betydel e, ägde merkantilsystemet sin förutsättning i en serie fakti ka förhållanden, framgick ur tidens kraf på ett efter förändrade tid. förhållanden lämpadt ekonomiskt system. Detta system har betecknats såsom despoti. m n tillämpad på det ekonomi ka området. Det stod ock i absolutismens tjän ·t och mera eller mindre de,.poti ka fur. tar voro des intellektuella uppl10f: män. Motståndet mot sy t met gaf anl c l ning til l  d n ena godtyckliga t'ttgärden efter d u andra, ,1 att ui:tr 1nerkantilismen rhöll sin fu l la  utbil dning, b lef den en i sy ·tem att konomi 'k tvång politik. :Men d n var til l  ·in innersta natur en frukt af den andl iga och 1nateri l la kultur, om efterfölj da m delbel ns. Det må nu lämnas därhän, huruYida icke den konomi ka, utvecklingen kommit in på en riktigare bana och bragt med s ig rikare frukter, 01n friheten prokl amerat til l sy. t 1nets lif prin ip , icke tvånget. J\I0rkantilsysterr1et lrnr i alla fa l l  under in tvåhundraåriga supremati i Europas kulturländer mäktigt bidragit ti l l  att höja och utveckla näring lifvet, det har i flera länder skapat eu natiouel han-
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del och indu · tri och därmed ett inhemskt borgarestånd. A andra si-
dan saknade systemet ingalunda sina b rister. Det har tenderat att 
uppoffra den enskilda individen ti1 1 förmån för det s .  k .  allmänna bästa, 
som ofta nog var ett lika allmänt ondt ; det  har klafbundit frihe
ten, slagit den fria konkurrensen i boj or och hållit undersåtarna i 
ett t,i l l  en början motiveradt, men med tiden vanhederligt tillstånd 
af minderårighet. Det har vidare isolerat nationerna från hvarandra 
och upprätthål l it  dem emell an en ständig antagonism, som icke säl
lan ledt till krigisk konflikt. Inom staten har systemet försatt 
samhällsklasserna i samma läge ; det har kringgärdat de olika yr
kena med murar och barrierer, som manat fram angripare utan att 
all tid kunna motstå dem. Teoretiskt taget låg systemets förnämsta 
misstag däri, att det öfverhöfvan uppskattade penningens betydelse 
för nationernas välstånd och därigenom förväxlade värkan och or
sak, att det utgick från den chimeriska förutsättningen , att ett folk  
al ltid kunde sälj a mera än det köpte samt att hva1j e öfverskott på 
h audelsbala.nsens debetsida innebar en ren förlust för nationalför
mögenheten. 1 ) 

* 

De första ansatserna til l  de merkantil istiska principernas til
l ämpande i Sverige och Finland skönj as under Gustaf Wasas rege
ring. Under s itt ekonomiska nydaningsarbete, som åsyftade kro san
det af hansans 111erkantila öfvervälde och skapandet af ett inheinskt 
handelsstånd,  til l ämpade Gustaf \Vasa grundsatser och metoder, som 
karaktärisera merkanti l sy temet under dess fulla utbildning. Han 
proklamerade grundsatsen om staten. rätt att ingripa i näringsk las
sernas och de nskilda individernas arbete, att ordna och leda  detta 
arbete, å att riket däraf haJe den största fördel. Med en makt
ful lko111ligh t, som knapt l äm1 1ade något öfrigt att önska, antog han 
sig · ina i ekonomi .. ka är nden oförfarna und r åtars affär r ;  använde 
l ika mycket tvångsåtgärd r som förmaningar ; upphäfde städ r och 
kornm nd racle borgarene ti ll andra, enl igt hans tanke för handeln 
li:i.mpl igare orter. H an hy Ilade principen om en l?onsekvent ntförd 
arbetsfördelning, ifrade mot köp på l andsbygden, förbjöd mynts 
och cerealiers utför el ur riket o. s .  v .  Men alt detta skedde utan 
ti l l bö rl ig följdriktighet och utan system. Före krifter gåfvos in 

1) Jmfr. v idare G. Schmoller, Das Merkantilsystem i seiner h ist. Bedeutung 
i Jabrbuch f. Gesetzg. Verwalt u .  Volkswirtsch. årg. 1884 ; L. Cossa, E inleitung 
in  das Stndium der vVirtschaftslehre ; A .  L i l l e, Anders Chydcnius  i förb . t. samt. 
nat iona lekonomer m .  m .  
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casn och gåfvos i mängd, men någon allmän norm fastslogs icke. 
Sammalunda tillgick det under de tre följ ande Vasa-konungarnes 
tid. Till ett noga afvägdt handel poli tiskt system kom det först 
under Carl IX:s och Gu taf II Adolfs regeringstider. Först vid in
gången af det sekel, som utgör föremål för uudersökning i detta 
arbete, kan det sägas att merkanti lsystemet erhöll sin egentliga ut
b ildning och proklamerades ti l l  statens ekonomiska religion. Syste
mets grundlagar b lefvo 1 6 1 4  års ,,handels och seglations ordning och 
stadga" samt 1 6 1 7 års ,, ordinantie, huruledes köphandel af riksens in
byggare, såväl som främmande drifvas skal l" .  1 ) I dessa stadgar ned
lades hvad tiden ägde af statsmannaklokhet och ekonomisk vi8dom. 

Ordinantiernas ändamål uppgifves vara, att rikets köpstäder, 
hvilka ,, äro i förledna tiden genom mycken och margfalbg oord
n ing, som uppk:01nmen är uti seglatset och handeln, mycket af sig 
komna och utarmade - - måtte tillväxa och komma till en god 
förmögenhet, så att vi uti förefallande nöd kunde hafva på dem att 
l ita" . Till den ändan skulle, på vissa undantag när, all handel och 
industri inskränkas till städernas borgerskap, landsbygdens köp1nän 
och handtvärkare inflytta till städerna och där vinna burskap . Stä
derna indelade i tvänne kategorier : stapelstäder, hvilka ägde 
rätt t i l l  handel med utlandet, samt uppstäder, hvilkas handelsför
bindelser inskränkte sig till eget rike. Bland tapelstäderna skilde 
man mellan städer med passiv och städer med aktiv stapelrätt. De  
förra ägde uteslutande rätt att i sina hamnar mottaga utländska 
skepp och varor ; de sena.res borgare voro berättigade att på egna 
skepp <lrifva seglation till utländsk botten. Stapelstädernas upp
gift var att förse riket med nödigt kvantum af utländska artiklar 
samt att förmed la  exporten till utlandet ; uppstädernas borgerskap 
skulle fournera sig i stapelstäderna med de varor de behöfd för 
att ,,be öka, förhandla ch försörj a" landsbygden. Enligt 1 6 14 ärs 
ordinanti var cl t tap lstä<l rnas borgar förbjud t att konkurrera 
m cl upp tadsborgar ne på landsbygdens 1narknader ;  på uppst�id r
na.' 1narknad r :fingo <le ick häller köp laga 1ned al lmogen, utan 
allena t, mot kontant b talning til lhan lla ig v i"sa, varor af borger
ska,pet. D sa inskränkningar upphäfdes emell rtid under de föl
jancle åren ,  medan åter allmogens stadsbesök, t id igare h .  o. h. fri
gifna, alt mera inskränktes ti l l  en be tämd köpstad. Af fin. ka stä
der erhöllo genom H. 0. 16 1 7  Åbo och \Viborg samt tils vidare 
H lsingfors och Borgå passiv stapelrätt, Björneborg, Raumo, Nystad 

1 ) St icrnman, Commerceförordn .  I :  59 1 -602, 680-70..t . 
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och Ekenäs aktiv stapelrätt. Utländingar fingo drifva köpenskap 
allenast på de fyra förstnämda orterna och med iakttagande af vissa 
bestämningar angående tiden för deras uppehåll och sättet för de
ras handel. 

Genom dessa och särski lda andra bestä1nningar, hvi lka i det 
fö lj ande skola anföras, hoppades regeringen ha fått till stånd en ratio
nel fördelning af handelsnäri11gen ; ho11 ansåg sig på ett lysande sätt 
ha fyllt sin plikt ,,att eftertrakta alt det som fäderneslandet och dess 
trogna inbyggare länder till välfärd och förbättring och tvärt om 
att hindra och afskaffa så mycket mögeligt, hvad oskick och oord
ning til l deras skada och ärliga närings förminskelse kan vara upp
komnien" .  

Fäderneslandets trogna inbyggare erkände nogsamt sin öfver
hets goda intentioner, men erkände icke klokheten i dess åtgöran
den .  Försöket att åvägabringa ett konstant jämviktsförhållande 
samhällsklasserna emellan slog till stor del fel . I stället för att 
stifta en stadigvarande fred och försoning, manade ordinantierna 
alla intresserade parter till öppen inbördes kamp ; stapelstäderna 
trädde i harnesk mot uppstäderna, uppstäderna mot stapelstäderna, 
allmogen och hvarandra. I stället för att skörda bifall inhöstade 
regeringen på alla riksdagar packor af klagoskrifter öfver fördel
ningen af privilegier och skyldigheter. Hvarj e  punkt i handelsor
dinantien utsattes för kritik. Regeringen upplyste omständligen de 
missnöjcle, borgare såväl som bönder, hurusom de åtgärder som vid
tagits och det system som fullfö ljdes voro de hälsosammaste för 
deras egen och riksens välfärd.  Men då oppositionen icke lät ig 
förnöja, drefs regeringen tid efter annan att utfärda stadgar 00h reso
lution r, hvilka dels inneburo nya restriktioner och ytterligare konse
kvenser ur principerna, dels utgj orde undantag från systemet. Bland 
mängd n af författningar må specielt framhål las 1 636 ,i,rs s glation:
ordning amt ] 673 år' handel sordinanti , andra förordningar af a ll 
män art att förtiga. I hufvud ak afsago ordinantierna att g nom
föra en till näring lifvets a l la d taljer utsträkt arbet fördelning amt 
att minska antalet af stapelstäder til l  fromma för de öfverbl ifnas han
deL' intr s en. I synnerh t tenderade den kommersiella  politiken 
att befordra hufvudstad köpmännens intre s n ,  e omoftast till ögon
skenlig skaJa för andra ort8rs bebyggare . Det tyktes icke omöj
ligt, att den tanke skulle blifva realiserad , som uttryktes redan i ett år 
1595 af hertig Carl utarbetadt betänkande om städernas inrättning, 
att Stockholm skulle vara rikets enda stapelstad och att alla öfriga 
städer sku l le afhämta sitt h hof af utl änd ka varor och afleverera 
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sina exportartikl ar på nämda ort 1 ) .  De många ti l läggen värkade 
ti l l  s]ut, att det med så tor möda o h omtanke utarb tade ekono
miska systemet korn att l ikna ett på olika tider upprnuradt samt 
ständiga reparationer och ändringar undergånget torn, hvars snara 
fal l  syntes mången · åskådare o�ndvikligt. · Orsaker, hvilka här i cke 
behöfva utläggas, fördröjde emellertid katastrofen in på senare hälf
ten af adertond seklet, då 1 6 1 7  år handel. ordning och med den det 
merkantila sy t 1net erhöl l sitt banesår 2) .  

* * * 
Detta i korthet till be.lysande af det rådande systArnets prin-

·iper och al lmänna karaktär. Då  v i  gåi att studera det kommersi
e l la lifvet i dess olika yttringar, skola, vi för t egna vår u ppmärk
samhet åt den utlän l ka handeln, hvarpå en stapelstad skulle vara 
fundera l och förutan hvilken, såsom det hette i ett kommerskollegii 
betänkande af 1 697 ,  ,,handeln och manufakturerna icke väl och med 
någon fördel idkas och drifvas kunna, i det genom segl ation en nöd
vändigt alt det måste bringas och anskaffas,  som kan gifva kom
mersen och manufakturerna hf och rörelse." 

1) S t. iernman a .  a, I :  433-439. 
2) Loenbom, Hand I. t . kon. Carl XI:tes hist. IV : 4-5. För ett närmare stu

d i um af merkanti lsysternet i Sverige och Finland hänvisas fri.imst t i l l  E. G. Palmen, 
Rist. framst. af d. svensk-finska handels lagst i ft., amt t i l l  i l i teraturförteckn ingen 
upptagna arueten af Arnberg, Cronholm, Fyhrval l ,  Odhner, S i l len m. fl .  



U t rik es  h a n d e l. lld den stora utportionering af privi legier, som timade i sam
manhang med de merkant1hst1ska pnncipernas genomfö-

1 q I rande, bekräftades för Åbo borgerskap dess urgamla rätt 
til l  fri handel med utlandet. Genom att hugnas med aktiv 

och passiv stapelrätt erhöll Abo en privilegierad ställning, som 
endast få städer i riket kunde glädja  sig åt. Stockholm b lef visser
ligen be tämd till handelsmetropol icke endast för Sverige, utan ock 
för hela riket, men Åbo skulle ,  i den mån Stockholms intressen icke 
träddes fö r nära, vara Finl ands första handelsstad. är på 1630 : 
talet all a  finska jöstäder norr om Åbo mer el ler  mindr ful l  tändigt 
förvandlades ti l l  uppstäder och de öst rbottniska städernas seglation 
inskränktes til l  Stockholm och Åbo när af öfriga städer i l andet 
enda t Viborg och Helsingfors samt för en tid Borgå benådades med 
stapel stads rättigheter, kunde det m d skäl säga , att bo borgare 
had blifvit väl utrusta,d för konkLuren en på handel smarknaden . 
För <len fara, som hotad mång n annan stad i anledning af osäker-
heten til l en gång erhå l l na  privi l  gi rs hälgd Llef A bo sederm ra så 
g dt som al ls i ke utsatt. 

�r orrti kt tag t, åvidt cl t gä l do m rkautila privi legi r, var 
alt vä l  b tä ldt. M n värklighet n mot varad i ·k de tora löftena. 
I täl let  för att inleda en komm r i 1 blom tring period, medförde 
merkantilsyst m t '  ger inom många affärsgrenar toekning och 
förfall. 

V id  nya tidens ingång had , i anl dning af cl för gående oro-
fylda år n, näringarna i _ bo befunnit sig i tt bedröfligt til ls tånd.  
Den utländska handel, som förekom, var så godt som ful lständigt i 
händerna på köpmannafirmor i Ly beck. I amma mån som krigens 
sår l äktes och Lybe ·ks hand l svälde på Ö tersj ön lutade mot sitt 
· lut, erhöl l  affår värksamheten i 

O 

bo åter ny l ifaktigh t och hän-
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gåfvo sig stad n gna borgare med växande ti l l förs ikt åt  företag, 
hvi l ka därförinn an ockuperats af främl ingar. I stäl let för att såsom 
förut  importera och exportera ina artiklar på hanseati k a  redares 
skutor, öfvertogo köpmännen j älfva fraktrörel sen, bygd ät  sig skepp 
på en i . tad 11s närhet befintl ig s l ip ell r sysselsatte skepp byggare 
på annat håll samt und anträngde så . måningom f rån .. ina farvatten 
le främmande skepparene, så att vid slutet af Gu taf Vasas rege

ringstid staden utrike handel nästan uteslutande u pprätthölls med 
egna skepp. Med Ly beck fortgingo affärsförbindel erna, ehuru med 
förminska l l ifakLighet och tid tal s i strid mot regeringens afr ikter ; i 
tä l let ökades samfärdseln med Danzig och Reval o h i nleddes de 

för ta förbindelserna med hol l ändar ne, Lybecks af konung Gustaf 
gynnade konkurrenter om Östersj öhandeln. På l 550: talet förmed
lades förbindel erna med utlandet årligen af i medeltal c. 30 inkom-
mande och l ika rr..ånga utgåend skepp. Abo stads gen handels-
lf otta, hade u 11der n ämua decennium erhål lit såJau 1 ,i l l vä, t, aLt den 
år 1 553 syne ha  utgjorts af 9 skepp, hvilka gingo ti l l  Tyskland, 
och 4, som gingo ti ll L ivland , samt år 1560 af 1 5  Tysklands- och 5 
Livlandsfarare 1 ) .  

Under de  tvänne följande årtiondena aftog, i följd af  krigiska 
tider, sj öfarten b tydl igt, men repad sig åter vid eklets slut. En
ligt tul lräkenskaperna från lö80-l 5�0:ta1en steg antal t från ut
landet inkommand lik om antalet dit afgående k ppsl a ter till i 
med ltal något öfver 30 årl ig n.  Ar 1 5, utgjorde antalet inkom-
mande skepp l aster 46 samt antalet utgående 47 ; hr 1 597 stego re p .  
siffror enda t ti l l  1 8 .  Lifliga t voro fö rb indelserna med Ly beck och 
Danz;ig ;  i m d ltal nagra skep1 tu·l igen upprätthöllo trafiken 111ed 
Riga ; från � ... cl rl änd rna inkommo ,'\,ren 1 684 och 1 5  5 årligen 4 
sk pp, m n ·enare ondast ett l le r  i ntet. Samfc�rds l n  med Dan
mark, Stralsund,  Wi mar, Rostock, P rnau, Revri1 m.  fl . hanseatiska 

ch balti ka hamnn,r var å l i fiig s m nödtorftigt b h öfd : för att 
<len icke kul l , an es hafva h. o .  h .  upphört. 1n r or til l  och från 
England od1 Frankrike talas i ·ke 2) .  

Tacl- var , förefintliga tul lräken kaper är d t möj ligt att i de
talj följ a 

O 

bo 'tad handel ptt utlandet in på 11 1 c l l  t af det jut
tonde seklets andra decennium. De uppgifter hand l ingarna l ämna, 

1) K. G rotenfelt, uomen kaupa ta ja kaupungei ta ensimmil. isten Vaasa-kun in
kaitten aikana s. 1 7-48. 146. 

2) T. S .  D i l l ner, Tabel ler öfver Fin lands handel åren 1 570-1G22 i Histor ia l 
l inon A rk isto X I I I . 



ANTALET IN- OCH UTLÖPANDE SKEPP. 425 

visa, att den utländ. ka handeln i hufvudsak rörde sig i samma ba
nor och ägde samma l i faktighet som vid det föregående seklets slut. 
Hade en föränd ring timat, innebar den häll re en til lbakagång än ett 
framsteg. är sek let gick upp, rasade som bekant det l ångvarjga, 
ehuru af flera sti l lestånd afbrutna kriget m l lan Vasahusets svenska 
od-1 polska grenar ; vid Gustaf Adolf tronti l lträde hade Danmark 
och Ryssland anslutit sig till Sveriges fiender. Det polska kriget 
hade till naturlig följ d, att skeppsfarten till Preussen och Livland 
led af ständiga af bräck ; med Riga upphörde förbindelserna nästan 
h .  o .  h . ; samfärdseln med Danzig höl l sig fortfarande uppe, men 
visade sta rk tendens til l  aftagande ; beröringen med Danmark visade 
under de första åren goda tecken til l  lifaktighet, n1en afbröt för 
flera år genom Kalmarkriget. Däremot fortforo firm orna i Lybeck 
att vara de bästa affärsvännerna, hvarjämte nya förbindelser anknötos 
med holländarene, hvi lka efter öfvertaget öfver spanjorerne börj at 
draga ti ll sig fra.ktfarten på de nordiska farvattnen. Enligt uträk
n ingar af Dillner  steg antalet in- och utklarerade keppslaster 
under åren 1 590- 1 6 1 6  till följ ande belopp : 

Ankommande och afgående skeppslaster 1590-1616. 

1590 I 1600 1601 1602 1603 1605 1611 1613 1615 1616 
ank . 1  afg. , ank. 1 afg. ank. 1 afg. ank. 1 afg. ank , I  afg. ank . j  afg. ank . j  afg. ank . j  afg. ank . j  afg. ank, l afg 1 ) 

England . . . - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Frankrike . .  -- - - - ] 1 - - - - - - - - - - - - - -Holland . . - - - - 4 3 - 1 - - 2 2 6 1 3 4 6 5 5 -Danmark . .  1 - 1 1  s 10 8 8 1 6 4 2 2 - - 2 - - - - -
Hamburg - - - 1 - - - - - - - - -- ·- - 3 - - -
Lybeck . . . . 22 18 6 4 3 2 - - -- 5 8 1 1  1 2  1 5  l 5  19 18 -
Wismar . .  - - 2 2 4 3 9 1 5  22 2 1  1 3  9 - - - - - - - -
Ro tock - - - - - - 1 l 3 2 - - - - 1 - - - -
tralsnnd 1 - 1 1 1 3 4 2 1 1 2 - - - 1 1 - - - -

Kolberg 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
G re i fswald . - - - - 1 2 -· - - - - - - - - - -- - -· , tct t in . .  1 l - - - - - - - - - - - - - - - - -
Danzig . .  1 1  12  2 3 4 4 9 6 7 8 - 2 6 6 4 2 2 1 5 -
Riga . . .  4 2 - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 -
Reval . .  . . - - - 3 1 - l - - - - l 2 - 2 - - 1 - -

arva . .  - - - - - - 2 - 2 - - - - - 1 - - 1 - -
Ryssland . - -- - -· - - - - 2 - 1 - - - - - - � 1 -

Summa I 4 1  I 33 I 22 ! 21 I 29 I 2ö I 36 I 26 I 43 I 36 I 2s I 24 I 22 1 1 s I 26 J 23 I 26 I 29 I 30 I -

1 ) Saknas uppg i fter. 
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Ur räken kaperna framgår icke med bestämdhet, huru många 
af de skepp, som ankrade vid staden, til lhörde borgerskapet och 
huru många som buro utländsk flagg i masttoppen. Tydligt synes 
dock, att sj öfarten blifvit .alt mera passiv, att f raktrörelsen til l  största 
delen · råkat i händerna på hol ländare och tyskar. · Väl utsände några 
förmögne köpmän fortfarande egna skepp, men flottans numerär 
steg icke mera till samma belopp som under Gustaf Vasas sista år, 
och de skepp, som funnos, måste ofta öfverlåtas till kronans tj änst. 
Då det vid Gustaf II Adolfs trontillträde uppgifves, att rikets stä
der l ågo ,,handelslö a, ruttna och kullrifna" och att regeringen måste 
bistå sj älfva hufvudstadens borgerskap med försäljningen af tvänne 
skep:p för den utländska j öf arten, torde det med skäl kunna antagas, 
att Abo stads aktiva sj öfart vid samma tid gått betydligt nedåt 1) . 

amma källor, som lämnat oss uppgifter om antalet af de mel
lan Fiuland och utlandet trafikerande skeppen, upplysa oss tillika 
om beskaffenheten af de l aster, som årligen in- och utfördes . Tack 
vare den möda, som egnats det hithörande materialets behandling 
af Grotenfelt. och Di l lner, kunna vi numera icke endast ö±verblicka 
Finlands export och import från Gustaf Vasas regering i11till tid
punkten för 1 6 1 7  års ordinanties tillkomst, utan j ämväl konstatera, 
i hvad må,n Abo stad deltog i varuutbytet med utlan det. För ·å-
vidt det gäl ler hela landets varuutbyte, kunna de uppgifter räken
skaperna ] ämna icka an es exakta, emedan tullängderna upptaga 
allenast de varor, hvi lka från utlandet importerades direkte t i l l  fin ska 
hamnar eller utfördes från des a, meda,n åter deu ingalunda ringa 
mängcleu af varor, som af allmogen och andra in- och utförde. · främst 
gen m toekholm, nnda11drager sig vår kännedom 2) .  I afseen le å 

0 

bo · tacl · handel måste tuJl räkcn. kapcrnas , • iffror dock anses täm-

1 ) Hallcnberg, Gustaf l [  A dolphs hist. I I I :  3 1 2 . Till belysande af öfriga fi n
ska .jö tä(lcrs utr ike handel i bö1jan af 1600:tal ct må efter D i llner följanuc u ppgifter 
t illäggas. Frän V iborg utgingo under åren 1600- 16:W till utlundet ( i ncl. Reva]) i 
medeltal ä rligen 20 skepp la�tcr och inkommo lika m1tuga (19). Lifl iga t var trafi
ken är lö l , då de i nkomniande la terna antal var 35 och de utgäendes 33. De 
flesta skeppen kommo från och gingo till ederländerna och Lybeck. För Raumo 
steg under �ämma t id  det årliga medeltalet t ill 10 i ngående och 10 utlöpaude kepps
laster, de fles ta kommande fn n eller gående t ill Lybe k och Stralsund. Björneborgs 
skeppslista utvisar endast 1-3 skeppslaster från och t i ll Lybeck .  Från Hel ingfors 
utgick år Hi06 4 laster t ill Holland  och 5 till Lybcck, 1615 2 till Holland och 3 till 
Tyskland ; från Borgä är 1614 2 till Holland och 2 till Ly beck. 

2) Se härom K. E. F. Ignatius, Muutamia t ietoj a. Suomen kaupasta 16:nnelln. 
sataluvnlla i Historiallinen Arki.  to  l f : hvarcst antages, att den genom stapelstäderna 
gåcnJe importen i allmänhet s}rnllc utgj ort allenast hälften af deu värkliga. 
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! igen säkra, enär under de tider, om hvilka det nu närmast i:ir fråga, 
Abo-köpmännen endast i ringa mån torde begagnat sig af sina kol le-
gers i Stockholm bemedling. 

Betrakta vi  Åbo stads import under medlet och senare hälften 
af 1 500:talet, så finna vi ,  att de största posterna utgjordes af salt, 
tyger, kramvaror samt drycker och dryckesti l lbehör. Salt importe
rades år 1 55 1  ti l l  ett belopp af 8 ,770 tunnor, 1 57G  til l  5,290, 1 59G 
t i l l  c. 10,000 tunnor (motsvarande c .  36,000 dalers värde) . Importen 
af kläde från fabrikerna i England, ederländerna, Böhmen m. m. 
har af Grotenfelt  beräknats til l  7 ,602 1l!fi. år 1 55 1  samt 1 1 ,925 � år 
1 559 ; importen af sidentyger nämda år til l  1 267 och 5 1 5  �- Dillner 
har anslagit värdet af införda tyger år 1577 til l  c .  5,000 daler. Af 
drycker infördes år 1 559 1 02 t:r mjöd, 1 0  t . öl och 42 åmar vin, år 
1 596 20 t. mjöd, 53 åmar vin, 39 l äster, 26 t. 30 fat öl. Humla och 
malt infördes til l  ansenliga kvantiteter för bryggeriernas behof. Be
loppet af hampa och lin steg år  1 559 til l  107 skeppund, år 1 678 til l  
1 630 lisp . ; det mesta hämtades från de baltiska hamnarna. Kram
varor och specerier infördes mestadels från Lybeck. Exporten ut_ 
gj ordes v id samma tid hufvudsakl igast af tjära , trävaror, hudar och 
skinn, smör, tran, hästar, fisk. År 1 55 1  t. ex. utfördes 256 hästar, 
539 t :r  tj ära, 345 t:r smör, 201 t :r tran, 1 870 decker ( l  d. == 10  st.) 
ko-, bock-, kalf- och fårhudar, 368 tolfter bräden o .  s .  v . ; år 1 575 
utfördes 98 hästar, 30 skepp. j i:irn, 2 1 5  t:r tj ära, 340 t:r smör, 50 varg
och räfskinn, 697 timber ( 1  t .  == 40 ·t . )  ekorr- och harskinn, 900 
decker ko-, bock-, kalf- och fårhudar, 60 skepp . gäddor o .  s .  v .  1 ) 

De sifferuppgifter, som föreligga för sjuttonde s klets tvänne 
första årtionden, utvisa, att import n och exporten bibehå llit i huf
vudsak samma karaktär som förut. Fortfarande stodo högst  på im
portl istan alt, tyger amt d ryck r och malt. Bland äfnader, s01n 
1n st gout rades, nämna · ,,görlesk" ,  ,, lybskt grått" , ,,pa ·klakan" ,  
,, altv ] sk" , amm t, ,,p ij k" , ,,määrs" ,  ,,k rsij ' m .  m .  T mport n 
af hampa ocb l in  utvi ar n märkbar fönnin ·kning. År 1 - g  ) im
porterades öfver 2,700 L� ham1 a, år 1 600 all nast 33 o ·h år 1 G 15  
200 L�. Af kramvaror infördes mest hattar (år 1 6 1 5  1 , 750 styck. ) ,  
h andskar (år 1 6 1 5  232 par) ,  . kor, pungar och taskor (år 1 6 1 5  2,8 1 4  
ty ken) , bälten och vä1j or. Blan.d p ceri r förekom stärkelse, 

ing fära, lagerbär, pom rans r, sviskon, äpplen, so ·ker m. m .  Si l l  
infördes några år par tio tal tnnnor, spannmål något år ända ti l l  par 
hundra tunnor. På exportsidan upptages främst följ c1,nd artiklar : 

1) Groten fe lt  s. 30-33. 
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1600 1605 1606 1611 1613 1615 
Spannmål t :r  . . . . . . . .  2,420 26 - 671 3,694 1 ,887 
Gäddor L'tb' . ; . . .  · .  . . . · 1 ,148 457 680 185 143 10 

Lax t:r . . . . . . . . . . . .  145 447 409 169 389 292 
Smör t : r  . . . . . . . . . . .  1 ,021 G38 494 186 826 747 
Hudar af h usdjur  stycken 10,484 11,144 8,365 7 ,960 1 1,980 12,200 
Hudar af villebråd " 3,913 33,267 4,190 - 6,615 6,320 
Tran t :r  . . . . . . . . . . .  290 166 44 13 207 148 
Tjära t:r . . . . . . . . . . .  1 , 1 18 3,955 1 ,682 2,772 3,212 7,625 

Dessutom förekom strömming, kött och talg, ved, bräden och 
lin till mindre belopp. Alster af hu s löjd saknas h .  o. h .  i tul l äng
derna.  1) 

Efter tidpunkten för de tvänne handel ordinantiernas utgifvande 
förlora våra källor det mesta af den rikhaltighet, som därförinnan 
utmärkt dem. Under återstoden af Gustaf II Adolfs i·egering an
träffas allenast en och annan uppgift, egnad att belysa det m.erkan
tila läget. Enligt Cronholm steg antalet af de skepp, h vilka under 
åren 1627-1 632 p·asserade Öresund med last f rån Åbo, ti l l  föl
j�n<le belopp : År Hollän<l ka- Tyska.- Danska- Skotska- Engelska 

fartyg. 
1627 1 1  2 
1628 1 2  
1 629 1 3  1 
1 630 7 1 l 1 
1 63 1  1 0  1 1 
1632 1 1  

Fraktfart ll på l änderna vä t r om und t l åg
0 
sålunda i:;å godt 

som fullständigt i händ rna på ho l ländare. Ingen Aboi:;kuta d ltog 
und r de ·ex åren i rörelsen. Angående fartygens la.� t  uppgifver 
Cronholm, att år 1 627 utskeppades genom Ör sund bl .  a. 8,600 tun
nor pannmål och nära 800 l ä  ter tj ära, år 1628 bl. a. 8,200 t :r säd 
och 77  j ärngötl ingar, hva1j ämte tran och hudar voro en eftersökt 
exportvara 2) .  Om importen från utlandet samt 01n sj öfarten på län
derna vid Östersj ön saknas alla närmare upply ningar. om ett all-

1 ) Dill ner a. a. 
2) Sveriges hist. nnd G ustaf I I  Adolphs reg. I V :  235 samt tab. A. 
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mänt omdöme om den utländska hand lns tillstånd anföres ftr ] 630 
af stadens hai1delsmän i en suppl i k  til l  regeringen, att ,,staden är 
råkad uti all omstörsta olägenhet, hela handeln varder förminskad 
och de som tillförene med sina skepp och varor pläga hit komma, 
lände nu till andre orter och städer, så att icke al lenast staden och 
dess innevånare förmedelst sådant blifver utarm.ade och öde, ut.an 
ock j ämväl hela landet och dess omliggande län, som pläga vara 
vane här att handla och sina nödtorfter köpe, l ida allsomstön,ta 
nöd och tvång." Som ett medel för sj öfartens höj ande föreslås, att 
regeringen måtte frigifva några af de stadens skepp, som �j änade i 
rikets flotta 1 ) .  

Under dr. Kristinas regeringstid flyta källorna sista gången 
något rikare för att sedan nära på sina ut. Särskilda upplysningar, 
om också icke alltid fullt exakta, anträffas såväl öfver exportens och 
importens storlek som öfver frekvensen af de mellan Abo och Euro-
pas västerland trafikerande skeppen. 

Vi fästa oss först vid varuutbytet med utlandet. I räken ·lrn
per från åren 1 637-42 anslås detta till följ ande värdebelopp : 

Kapitalvärdet af Abo stads import 1637---1642 . 

V a r  o r .  1637 1639 f 1640 1642 
dal. s .  m .  da l .  s .  m. dal . s. m. dal . s .  m. 

I 
Guld-, silfver- o .  sidentyg . 2,450 2,494 858 4,408 
Kläde o .  boj . 25,284 24,893 23, 1 94 35,07 1 
Kramvaror 9,7 1 3  1 1 ,4 ] 2  1 2 ,5 1 1 18 ,8 ]  9 
Lärft . 1 ,749 l ,'- 84 995 1 ,851 
Mässing o .  tenn 262 - - -
Specerier . 7 ,263 9,330 6,870 5,727 
Drög ri o .  färger 3,7 '3  2,345 2 ,590 J , 1 34 
Salt . . 25,964 - 34,533 1 O,5G5 
Vikt- o .  tunnegods 2, 56 4 1 ,774 2) 2,859 6,5G8 

keppsredskap 1 26 - - -
Drycker . 1 7 ,35 1 1 9 ,44� 1 2,239 1 8 ,234 

alt- o .  torrfi k -- 667 430 523 
0 

u1nma för Abo 96, 00 1 14,247 96,078 102,900 
" " Viborg . 84 ,562 - 69,097 1 23 ,200 
" " Helsingfors 2,285 3,342 15,595 1 5,993 
" " Borgå . 9,925 - - -

1 ) Åbo stads acta. 
2) H it ri i ngå, G,4 1 t:r spanskt o. 9 t : r  l iinchnrgskt sal t .  
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Kapitalvärdet af Åbo stads export 1 637--1642. 
-

V a r o r. 1637 1639 1640 1642 
d. s. m.  d. s . m .  d .  s. m. d. s .  m .  

I{oppar 
. - I 

} } 2 1 ,629 . 38
} 

1 , 1 1 3  575 Järn 3,451 
Pälteri o .  skinnYaror 5,224 1 ,940 1 ,345 1 ,888 
Trävärk 2 , 1 98 1 ,092 2,064 2, 1 1 7  
Läder o .  skinn 9,02 1 4,888 6, 1 62 7 ,30 1 

1pannmål . 59, 1 59 28,457 22,909 5,724 
Beck o .  tj ära . 23, 1 1 8  - - 24,483 
Tran o. bärma . 1 ,273 - - -

Salt- o .  torr.fisk 7 60 4,466 1 ,490 2 ,707 
I{öpmansvaror . 16 ,936 51 ,780 36,422 i 8 ,707 

Hnmmr� för Abc 1 2 1 , 1 78 93,736 70,967 74,556 
" Viboro· 1 2 1 ,694 - 1 62 ,783 1 69,835 " b 

" " Helsingfor 10,480 4,764 1 7 ,607 22,2 1 3  
Boro·å . 1 2,747 - -" " 6 

Såsom af tab l lerna framgår, hade Åbo vid denna tid nödgat 
af, tå åt Viborg rangen af Finland förs ta hand 1 "tad. Importen , 
s i'tviclt den framträdde p å  tul ] ängderna, var i det närma ··te lika stor 
för de tvänfle , täderna, men i afreende å export hacle Viborg v un-
nit  ett a+gj ordt försteg. ] rämst på Abo stads importlista ·todo ·a -
som fornt salt, man L1faktur- och kramvaror samt d ry ·ker .  B land 
gnld-, silf\·e r- o ·h s i l ntyg m�irktc::; atlas, damast, :amm t, armsiclen, 
galon 1 · ,  sarnmetspo ' ·emonter, s i lkesstrumpor, guld- och silfverknap
par Ot: h trac l ;  b land kläcle o ·h L j :  l adda.kan, ,,p iuk" , , , c l osin ken" ,  
,, sc1ltvP lsk" ,  k i  r.·: n ,  skot:kt, marki skt ouh 1n ,i. ·ni · k t  k läd e ;  b J an c l  
k ramYaror :  lmtLar, r mmar, band , knii\rar, papp r ,  bor  ·ta r s_p glar, 
s,L· ar, v�t 1j or, pi:-;L 1 r, i:;porrar, c .Ian.zigorglas, fi kk rokar, k ,dj r, pungar, 
t ungl i .kor (srntl . t i ft ) ,  tobak do ·or, timglas, munharpor, lå ·, ho n1lyk
-Lo r, l iiclersto l n l ' m.  111. ; bland mässing'- OC' -h t nnvaror : fat, tal l rikar,  
]j u · tak.ar, . top, häcken. Bhn1cl ·p ' erier utgj orde · tör ta pro en
ten af socker ,  ing fära, peppar, ru · in , fikon, sv kon, man<l 1 ,  anis, 
ri ' ,  ,, .·alt l imoner" och o lj or. nd r po t n drög ri r pr · nt rad 
de · törsta beloJ_Jp n af , , tryac-kel ·e' , tobak lim, bränn ten, . tärkels , 
citroner, pom ram; r, val l 1 1ötter, tobakspipor, . nap, hvitlök m.  1n. ; 
nnd r :fö,ro· r a lun,  substantial m .  m .  �I1ill rub rik n i k t - o ·h tunn -
god ' hi.i.nfönles fi. ·k ,  k ringlor, H,pple11 , gryner, malt ,  l in ,  k rita ."amt 
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tomma tunnor och fat .  Horn en  särsk i l d  post upptages eme l l anf1 t  ,, a l le
handa köpmans- och ryska varor" , til l  hvilka räknades ryska mattor, 
stöflar, b araner, jufter, hudar och skinn ,  husgeråds aker, byggna<ls
material m .  m .  Dryckerna utgj or<les mest af spanskt, franskt och 
rhenskt vin samt tyskt ö l . På exports idan stodo främst spannmål 
och tj ära samt s. k .  köpmansvaror, hvarti l l  hänfördes s .  k .  ätande 
varor ,  såsom bröd, smör, ost och kött., samt lärft, vadmal , tran, tv[1 l  och 
husdj ur. Mell an posterna  ,�pälteri och skinnvaror" samt ,,läder och 
skinn" gjordes den åtskilnad, att � i l l  den förra räknades skinn af 
skogen vil lebråd , til l  elen senare hudar  af husdjur .  Trävarorna ut
gj ordes af l äkter, ve<l ,  bräden, humlestänger, va.gneskott, ämbaren ,  
så,ar, byttor, bunkar m. m 1 ) .  

Frfö1. hvilka länder de  resp. i mportartiklarn a  ankomma och til l  
hvi lka orter l andets egna produkter utskeppades, finnes i cke an
gifvet .  Det vill dock synas, som om tj äran och spannmålen t i l l  
största del  n ut.fört t i l l  l änderna väster om Öresund. Från samma 
håll i nfördes så godt som alla sal tlaster, meda11 åter drycker, spece
rier samt manufaktur- och kramvaror företrädesvis ankomma f rån 
tyska  han1nar. Denna slutsats bekräftas af  ännu bevarade räken
skaper öfver Åbo stads tolag uppbörd år l 652, hvilka  såväl upptaga 
värdet och beskaffenbeten af de i n- och utg[1,ende  l asterna son1 ock 
angi fva skutornas afgfmgs- och destinationsort. Lämna vi l aster
nas inn  håll  å sido och fästa o s end ast vid c:l ras taxeringsvärde, 
erhåll a vi ur des a räkenskaper följ ande tablå öfver varuutbytet 
mod hamnarna vid Östersjön och .r orclsj ön . 

Åbo stads in- och utskeppning 1652. 
-

I nkommande laster. l tgående laster. 
-

fg. o .  des in .  
I 

ort. antal värde antal v ii. rde 
laster. dal. s. la ter. I dal .  s. 

I 
Reval  2 546 2 349 
Riga 3 1 ,0 14  3 67 
Danzig 1 189 1 2,2 1 7  
K?l berg 1 207 - -

1smar . - - 1 1 62 
Lybeck 3 G5,470 4 22,979 
Ho lland  2 1 ,556 4 1 6 ,756 

\1n11na I 1 2  I Gs,9s2 I 1 5  I 43,330 

1 ) v. riksark i vet, Oxen t icrnslrn saml ., bundt ,,Sven ka tull- och acc i  väsendet", 
samt saml. Finska hand l i ngar, bundt ,,Band l .  rör. tu ll och postväsenclet". Uppgi fter ur 
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OfvansLåencl .e siffror äro de euda ,  hvi lka  närmar belysa Åbo 
stacl.s  förbindelse r med de  baltiska och tyska sj östäderna under drott
ni ng Krisbnas regeri1 1g. I afse nde å beröringen med hamnarna 
vid Nordsjön lämna räkenskaperna öfver den af danska kronan upp-

. burna ; k. Öresundstullen rikhaltjga upplysningar. Enligt hvad 
Lindholm, med ledning af des ·a handl ingar uträknat, skulle under 
tidrymden 1 634- 1 654 Sundet ha pas�erats 1 1 3 gånger af holländ
ska, 1 7  gånger af finska, 5 gånger af lybska, 1 gång af svenskt och 
1 gång af engelskt skepp , som hade Åbo till utgångspunkt ell er desti
nationsort, medan Viborg varit resans mål eller begynnelse för 35 1 
hollänrlska, 55 lybska, 2 engelska och 6 finska skutlaster 1) .  I af
seende å beskaffenhet n af skeppslasterna har Lindholm inhämtat, 
att under åren 1 634-43 utskeppades från Åbo till l änderna väster 
om Öresund varor till följancle b elopp : 

Åbo stads export till länderna väster om Öresund. 

Tjära Beck R å g K o r n St_ång-� Bock-
0 skinn Ar Jarn 

läster lä ter läst. I t:r lä t, I t :r Sk� famn. st. 

1634 f>20 20 - - - - 20 1 1 7  200 
1 636 1 ,209 - 220 - 200 457 3 1 0  -
1 636 28 1 40 34 1 ,504 54 1 ,602 492 101 -
1 637 535 1 70 1 7  C. 7 ,000 27 c.  4,000 1 02 44 -

1 G3 984 1 3  79 7 ,839 24 3,734 - - -
1 639 1 , 1 69 - 95 3,507 2 1  2,469 - 1 72 -
l G-10 453 - - 2,706 - 2,36 - 40 -
l l i4 1  760 43 - 1 .304 -- 2, 1 29 1 1  - -
1 6-!2 1 9 1  1 34 - - - 1 590 1 50 - -
1 643 1 99 70 - - - - 1 26 50 -

Lle sa samlingar ha t id igare m eddelats af K. E.  F. Ignat iu  , ,,1\Iuutamia tictoja Suomcn 
kaupasta lG:nella sataluvulla", A .  J. L indholm, ,,F inlands ekonomiska tillstånd un
der t. i d  k i ftet 1G3J- 1 6M", samt Leinl.Jerg, B idrag t. känn. af värt land V :  40-43. 

1) Liudholm s. 155. E nligt en ,,summarischer aufsatz" i Oxen tiernska sam !., 
,,Tull- och acc isväsendet'' ,  passerades Sundet är 164 af 3,  16-Hl af 5, 1650 af 1, 
1 651 af 5 och 1652 af 3 skepp på vägen t ill och frän Åbo. Intet af skeppen var 
svensk t eller fin  kt. Uppg iften, såvidt den angår år 1 652, öfverenstämmer med Åbo 
tad.  tolag bok ,  åframt fråg-a är om skepp och icke om skutlaster. Däremot måste 

det n.n�e!) för osli kert, huruv i da alla tre skeppen voro holländska. 
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Förtedn1ingarna öfver införseln omnämna salt år 1 634 48 läster, 
1 ,650 tunnor, år 1 637 1 2  läster, 2,375 t:r, år 1 64 1  1 ,900 t :r ; spanskt 
vin 2-6 pipor årligen ; franskt vin år 1 638 22 pipor o. s. v. _Enligt 
en i Oxenstiernska aml ingen förekommande varul ista utgj orde i m
porten från Holland ti l l  Åbo år 1 648 700 t. sal t, 4 pipor spanskt 
och 1 5  oxh. franskt vin,  3 packor, 1 kista och 3 fat kramgods och 
kryddor samt exporten 59 l äst. tj ära, 1 32 l äster beck, 1 ,6 1 8  t . råg, 
390 t. korn, 82 Skn stångj ärn 1 ) .  

Under  d e  tre Carlarnes t.id inskränka sig de  faktiska uppgif-
o t.erna om storleken af Abo stads utrikes handel t i l l  ytterst r inga 

mått. Så godt som enda källa för kännedomen om varuutbytet med 
utlandet äro stadens räkenskaper öfver tohgsinkomsten och af dessa 
har sj älfva räkenskapsboken bevarats allenast för ett år. 1 673, me
dan för öfriga år endast totalsummor öfver skeppslasternas antal 

1) Lindholm s. 144-145, 15 1 .  - I afseende ä v ikt- och måttförhällandena rådde 
v id  denna tid en stor oreda, som ofta mera ökades än afhjälptes genom regeringens 
ständiga i ngripanden. I olika delar af r iket användes olika v ikt- och måttberäk
n ingar ; samma måttenhet växlade t ill sin storlek efter beskaffenheten af den vara, 
som uppmättes . Vanligaste måttenheter för torra varor voro läst och tunna. En
ligt Johan I I I : s  förordning af 1583 skulle lästen inrymma af lakegods 12 tunnor, 
af lös spannmål och lös k rampsill 24 tunnor. Vid skatteuppbörden beräknades i lästen 
36-48 tunnor packad säd. nder senare hälften af 1500:talet och början af 1600:ta
let räknades vanligeu på sal thi.sten, 16--18 tunnor, pä s ill-lästen 12 t.f p.1 mjöllästen 
16 t. , pä. råg lästen 24 tunnor, på smörlästen 16 Lf6, på tjärlästen gemenligen 1 2  
tunnor. I början af sj uttonde och slutet af sextonde seklet var en ektunna tjära 1/3 

s törre än en fnrutunna. I A grel i i  Arithmetica af år 1655 npptages en läst spanskt 
salt t ill 18 och en gemen läst till 12 tunnor. År lG 9 bestämdes, att en tjäruläst 
skulle draga 12 t :r. - Tunnan såsom mätt för torra varor rymde i senare hälften 
a.f 1500:talet gemenligen 40 Stockh0lms kannor. På rik dagen 163 bestämdes den 
till 54 (= 55,o 7  nuvarande k annor), på riksdagen 1664 till 56 Stockholms kannor eller 
32 fat = 32 kappar. Såsom mått för flytande varor rymde tunnan gemenligen 48 
tunnor. Denna beräkning faststäldes år 16G4 för öl ,  fisk, tjära rnmt packadt salt. 
- För drycker användes vanligen så om mått åm, oxhufvud, pipa och fat. Åmen 
rymde vanl igen GO, oxhufvudet 70-90 och p ipan 1 40-1 80 kannor. I början af 
1 600:talet motsvarade ett fat öl en tunna. - Som viktenheter användes oftast skeppund, lispuncl och skålpund. keppnnclet var i regel n  = 20 Lf6. Enligt 1625 års ordning 
om Stockolms stads vikter samt 1664 års allmänna plakat om mått och v ikt  skulle 
ett lispund järn och koppar vara = 16 <i};, men ett lispund v iktualier (besmans- 1 .  
v iktnaliev ikt) vara = 20 <fl,,  (Jmfr. Falkman, Om mätt och v ikt  i Sverige, Melancler, 
l\iu i  t i inpanoja  Suomen mit ra- ja painosuhteista, samt Dillner, Tabeller öfver Fin
lands handel). 
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och tolc1g ns  bel  pp :fi nnas kvar 1 ) .  Enl igt hvarl. riikensk:tpcrna för 
år 1 673 utvisa, importerades detta år från Lybeck (på samma skuta, 
som tvänne gånger besökte Å.bo) manufaktur-, kram-, speceri- och 
d ryckesvaror ti l l  ett värde af 36,6 1 5  daler samt från Reval spann
mål ti l l  ett värde af 243 da l. s. m. · Exporten · inskränkte sig til l  en 
skepps ]ast, destinerad ti l l  Lybeck samt upptagande hufvudsak l igast 
huda,r, l i fsfömödenheter och kopparmynt och värderad till c .  2,070 
daler  s .  m. Taga vi til l  grund för våra beräkningar angående vär
det af varuutbytet under öfriga år beloppet af tolagsafgiften, kunna 
vi anslå, värdet af den tolagen underkastade in- och utförseln till 
följ ande approximativa c.iffror :  1 665 införsel 49, 1 00, utförsel 22,< 00 
cl. s . ; l 6GG införsel 80,500, utförsel 26,200 cl . s . ; 1 66 7  inf. 43 ,000, 
utf. 58,800; 1 668 inf. 4'3,400, utf. 32,200; 1 669 inf. 46,000, utf. 1 7 ,600; 
1 670 inf. 44,600, utf. l � ,200; 167 1 inf. 37 ,000, utf. 20,800; 1 G75 inf. 
2 1 ,900, utf. 1 50; 1 67 6  inf. 1 3,200, utf. 1 ,800; 1 677  inf. 1 0.200, utf. 
1 ,200; 1 678  inf. 8 600, utf. 200 daler s .  m.  

I afseende å frekvensen af in- och utgåenda  skeppslaster  un
d r nys. nämda år l ä1nna tolagsräkenskaperna följ ande upplysningar : 

1) Ri:\kenskapsboken för 1 G73 ( l iksom för 1G52) fö rvaras i magistratsark i vct i 
:\bo ; öfriga förteckn ingar ingå bland k ronans verifi kationsböclrnr. 
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Enligt kongl . resolution af 1 638 skulle tolagen uppbäras af alt 
i n- och utgående gods. Säkerligen har dock varuutbytet med ut
landet i sj älfva värket varit större än hvad tolagsräkenskaperna ut
visa. Medan i dessa räkenskaper antalet in- och utgående skepps
la ter år 1669 upptages till 9 inkommande och 4 utgående, angifves i 
kronans räkenskaper öfver sj ötullen resp . siffror til l  1 5  och 1 5  1 ) .  
I viss mån beror denna olikhet i uppgifterna därpå ,  att mången 
Åbo-köpman tagit sig för vana att införskrifva sitt behof af varor 
från Stockholm, och synbarligen har en icke ringa del af exporten 
förmedl ats på samma sätt. Huruvida äfven andra orsaker bidragit 
härtill, är vanskligt att afgöra, liksom det är omöj ligt att beräkna, med 
hvilka summor det faktiska varuutbytet öfversteg det i tolagsböc
kerna upptagna. Till hvilka belopp in- oe;h utförseln steg efter år 
1 680, då staden förlorade tolagen , är h .  o .  h. okändt. 

Utvisade Abo stads sjöfart redan vid seklets bö 1j an vis a tecken 
t i l l  förfall ,  så framträder tydligt, hurusom den utländska handeln, och i 
främsta rummet köpmännens aktiva deltagande däri, under den föl
j ande tiden befann sig i nedåtgående. Förfallet afspeglar sig tyd
ligt nog i de besvär, som regelbundet framlades på riksdagarna. 
Väl äro dessa besvär ofta öfverdrifna och starkt färglagda för att 
gifva desto bättre eftertryck åt de framstälda ön kning:målen, men 
bedömda cnm grano salis sprida de öfver den ekonomiska ställnin
gen ett ljus, som vi fåfängt söka på annat h:111 .  De  ständigt åter
kommande klagomålen vittna till fullo, att handel och sj öfart a.rbe
tade under trycket af ett kroniskt ondt. 

I{lagomålen gälde dels handeln i allmänhet, dels enskilda affärs
grenar : den årl iga om. ·ättningens förminskning, exportens aftagande 
och svårigheten att fylla behofv t af vi sa utländska nödvändighets
al'tiklar. Ofta t åt rkommo supplikantern ti ll borger kapets oför-
måga att j älft förrn dla beröring n rn.ed utland t. åsom redan 

0 . .  

nämdes, pa serade under å ren 1 627-32 ing n Abo-skuta Oresund OC' h ,  

enligt hvad Lindholm uppgifvit, skulle  de 17 resor genom Öresund , 
hvilka und r åren 1 634-54 gj ordes af fin kt skepp med Åbo åsom 
afgångs- el ler de tinationsort, ha företagit af amma, · bo-borgare 
tillhöriga .__kuta. Dessa uppgifter, som måhända kunna tarfva någon 
modifikation, öfverensstämma fullt med hvad Åbo-borgare sj älfva för
tälj a om sin handelsflotta. I be vär af år 1 638 nämna de ,  att deras 

1 ) Sv.  kammarkol legii arki v. 
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stad fordom. v arit af den förmögenhet, att elen  hål l it 20 a 30 egna 
skepp i sj ön, men att staden numera ,, sa afsigkommen är, att hon 
1111 icke 1näktar ett skepp åsta( 1 kornma" . Borgerskapet var nog be
tänkt på att låta bygga egna skepp, men behöfde därti ll regeringens 
faderliga h andräckning. Vid Carl X Gustafs trontillträde förmälde 
stadens deputerade, att handeln b l ifvit så ringa och af: igkommen ,  
,,att den . taden, som för detta af l ång ålder här e n  förnäml ig sta
pe l-, sj ö- och hufvudstad i storfurstendömet Finland varit hafver, 
oförmodeligen uti en fl.äuk och landsstad transmuterad varder" . å
got bättre synas förhål l andena gesta ltat sig på 1 600:talet. Af de sku
tor, s01n år 1 663 erlade stora sj ötnl l en vid s lottet, fördes ] 3 af skep
pare frfö-1 Åbo .  l\fen år 1673 inrapporterad e magistraten på c l ärom 
gj orJ förfrågan , att staden f. n. ägde al lenast 2 skepp . Det ena, kal
l adt ,,Lie be" ,  nppfördt i vVismar, om I G0 v. l äster och med 28 skott
portar, ägdes af borgmästaren Johan chcefer, rådm. Albr. Ro ·skamp, 
handelsmännen J ochim vV argentin, J ost Schnltz ,  J och . vVi ttfooth , 
Bartold Festing och Johan Rancken samt skepparen Hans Kröge l ' .  
F.  n .  var det re!:it ti l l  Norge och Frank rike .  Det andra, Trew, bygdt i 
Hol stein med 2 stänger, om 70 l äster, i:i,gde. af Ro skarn.p,  \Vittf ootb , 
Festing, Ran ·ken och tvänne borgare i "\Vismar. Några är : nar 
J iade  staden endast ett eg t skepp, Charita , som under det pågående 
k l'iget gick förloradt i kronan: �j änst, ti l l  stor skada för s ina �igare ,  
hvil ka � i,nnu år 1 693 icke rhål l i t  ersättn ing. Ar 1 678 förmälde l aml�-
höfc l ing Ox i skr ifvelsc ti l l  reg ringen, alt h and ln i ÅL >o  - saväl 
som i andra städer i l änet - ,, a l l deles i-,tuclsat, hva 1·jg nom Lorgers lrn
pet ti l l  tön.;ta del n äro af · ig komnc och utfattige b l efne " .  Å r  
J G94 prtLjöcl l andshöfding Crent.z i href ti l l  magistrat n ,  att ,,emeda n  
stauPn n n  m r a  ing n segbtion brukar" , Lorde borgerskapet, o m  dP t  
frarng ut vi l l  nj ntn. stape l sta c l sfrih  t n ,  förskaffa s ig  C't.t sk  p p  för 
l 1 ande l 1 1  p,°L n tr i k<:'s ort. 1'v ,"t i 1 1 · se 1rnrP anmäldes in .för magi :-;LraLc1 1 ,  
a t  L k i iprni in ne n  Jol i a n Nv1 rn l tz ovh J o 1rnn  Kod-: l tl t.i t pil ortP 1 1  n pp
fiira on fo,rkost p , 1  kravl ' l ,  ka l lad ,,EngeJ H apl 1 a l'l " .  fen pit H i97 
a rs rikscJag förmä lde :-; tadens repr sentant.er, ,, atL Lorgf"r ·kap t, i e b' 
J rn r  kunnat. sig förskaffa n agot, skepp ti l l  att fort:-;ätt;_1, seg l aiimwn pa 
H t hi.n dslrn ortc'r nwc l ,  frko h i.d ler n nd rstä :-;ig c lo  n t.Lincl ska, såsom 

• . 0 

L1 l l for n- ,  a tt segla pft L >o ,  emedan  dP  ing n lnst  Lekommn · l i afnrn-
des jämvä l  stad ens borgerskap, som sig �j iin l ig farkost r skafftd,, för 
samma orsak sknl l må c l em ig n åt  främmanc l e  försälj a, hva.rige
no1n handel n har s{1. aftagit, att staclen rlessmeclelst. Lefäras l nt.a t i l l  
n nderg,l l lg ,  c l i:ir i l 'k l ia n  p[l nflgot si i t t n ti hanrl e l n  L l i fvcr m H.lPr
s{ ,ii dd ·' .  Det n i i ryara.n c 1P i. i l l sUu 1 < l rt yar  clPsto be< l ri>fl ig,HP som s ta-

5G 
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den ,,af hegynnels n har haft sin förnämsta handel af sjöfarten, som 
be · tått uti alts och andra nödiga varors inför.'el, ja ock spannemåls, 
när Gud har täkts straffa landet 1ned hårda år och missväx t, h var
emot Je utländska, som til lförene haft sin ·eglation på Åbo, af land
sens frukt och tillvärkning, be tåenrle förnämligast af tjära, bräd er, . 
balkar, sparrar, ved och läkter med mera slikt, kunnat få sin ti l l 
börl ige la t och afskeppning" 1) .  

Ornakerna ti l l  den utländska handelns och sjöfartens förfa. 1 1  stå 
närmast att finna i de många o h långvariga krig, hvi lka fy l l a  
sjuttonde seklets historia. Osäkerheten på sj ön förlamade borger
skapets företagsamhet, de  tunga skattebördorna tärde p;L kapitalen 
och c l  skepp, som sköto ut 1>å s j ön, må te som ofta:-.;t upplåtas åt 
kronan för mil itära ändarnf1 l . Men förutom i krigen ha vi A,t t  söka 
förk laringen t i l l  den betrykta stämningen på andra håll .  I borger
skapets besvär utpekas ständigt såsom or aker ti l l det onda de  s. k. 
kompanierna, de dryga tnllafgifterna samt förlusten af den öster
bottniska handeln, öfverhufvud orsaker, s01n i högre e ller lägre grad 
hade in rot och sitt npphof i det her::;kande ekonomiska , ystemet,. 
Om kompani rnas fördärfl iga inflytande skal l  jag yttra mig i ett :-.;är
ski l c 1t, kapite l . Frågan om den Ö'terbottniska handeln skal l behand las i 
ett annat san1manhang. Jn m;L blot.t de pålagor b röras, hvi lka  nn
d r o l ika namn h.vi lacl på handel och ._j öfart. 

Under sextonde seklet och ännu i början af det följand hade 
t,n l larna, införsels- son1 ntförsel ' tnl l n,  i hnfvuclsak haft karaktifren af 
en inkomstk�i l l a  för regeringen och < l  lvis äfv n af en hämsko ptL 
öfverfiödig i n- oeh utför. el. 1 afa end å sättet för skattens npp
börd rädde stor os�ikerhet. Än uppbars tnl l a l lenast för ntgå nd 
goc 1 s ,  men icke för jnkomman le ; än m dgafä frih t för i ntnl l  1 1  en
dast åt i nhE>mska köpmän ; än befriact es utländingar från exporttn J I ;  
än tt ter gjord ,, '  tu l l l'n '  belo]Jp beroend d�Lraf, om importör n var 
gift 1 1  �r OO' ift, , om h a n  äg( le gårcl o h gruncl i sbul n o .  , • .  v .  I sa.rn
manhano· m d tu l len affordra<l af trafi kant ,rne d n s. k. silfver
väx l n, hvan, bel pp i allrn änh t stod i omvänd.t  förhå l lande t.i 1 1  tu l 
l n . i l fv rväxeln innebar n förpl iktel:-; för köpmänn n att v id 
varon; in- och utförs 1 leverera t i l l  kronan ett  vis t kvantum åcl l a  
meta l ler, hvarv i c l  l ronan gaf i rsä tning var r e l l er inh mskt un-

1 ) 1bo stads acta o.  besvär samt ,,Finska hand! . ,  tul lväsendet" i sv. riksark. ; 
rådst. prot. 11 j un i  1694, 30 mars 1696. I kommerskollegi i  berättelse af 1G93 upp
g i fves Stockholms handelsflotta t i l l  62 konsiderahle monterade samt 1 42 mindre fartyg. 
Lornhom, Hand l ingar X I V  2 1 5-2 lG .  
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derhaltigt mynt. Genom denna växl ing til lgodosåg. regeringens be
hof af fu] lhaltigt mynt, medan samma mynt åter alt mera undan
trängd e:s ur den dagliga rörelsen 1) .  

Efter de  merkantil istiska teoriernas fullständiga seger begynte 
en annan uppfattning om tul larnas karaktär och ändamål att göra 
sig gällande. Det gick nu upp för tidens s tatsmän, att tul l arna i 
främsta rummet tj änade till att upprätthålla en gynnsam handel -
b alans samt till att kydda de inhemska näringarna mot konkurren
sen från utlandet. Tul larna skulle så anordnas , att de nedtrylde den 
utl ändska importen och att de  , å �måningom gj orde en ända på 
utländingarnes, isynnerhet holl ändarenes öfvermäktiga fraktfart. I så
dan anda utarbetades efter år ] 636 - det år, då brytningen i tuU
politiken anses ha fullbordat · - tullförfattningarna. Tullordningen 
af 1 637 a:flyste silfverväxeln såsom besvärlig för kronan och trafi
kanterne, befriade utländingarne från erläggande af utförselstull samt 
proklamerade i afseende å införselstullen den grundsats , att det in
hemska borgerskapet skulle blifva ,, bene:ficeradt med någon ansenlig 
frihet emot andre utländske'' . Därför skulle varor, som fraktades på 
inhemska ·kepp, underkastas en lindrigare tull än varor, som trans
porterades på utländingarnes farkoster. Tullordningen af år 1 638 
graderade intullen icke endast efter . · keppet ·· , utan j ämväl efter i 1n
portörens nationali tet, så att högsta tull (3 dukater för 100 da
lers värde) erlades för varor, som infördes af utländingar på utländ
ska ·kepp, lägsta tull ( 1  dukat för 100 dal .  värde) för varor, som 
infördes af inhemska borgare p,:°L egna skepp. Genom 1645 ån; tull
orduing infördes en ny tullgradering, som sedan för lång tid blef 
gällande. 'keppen inc l elade:3 i tre kategorier : ofria, halffria och hel
fria. Ofria voro alla främmande sk PI ; d rlade hög. · ta uttull och 
intull (3 dukat. för 100 dalers värde) . Halffria voro inhem ka sk pp, 
boijortar, krcij are o ·h skutor, ,,som ick till örlig, utan all nast t i l l  
la tdragar och öfv i för el äro tj än lig " ;  d erlad 1 /6 lägr tull än 

1) Stiernman , Commerceförordn. I :  J 28, 330, 455, 488, 5 1 1- 516 o . s .  v . ; Pal
men s. 78 följ . ; A rnberg, Om förf. t. v .  handelns upphjälpanue s. 6 följ . Karaktä
ristisk för förhål landet mel lan tul l och växel är växel- och tu l lordningen af 1606. 
A l l  tul l såväl för i nkommande som utgäende varor efterskänktes både inhemska 
och ut länd ka köpmän ; enda t accisen för utländska drycker skulle b ibeh, llas. Men i 
stä l let ku l le köpmännen inväxla t i l l  myntkammaren guld- och s i l fvermynt efter fa t
stäld taxa. För h varjo hundra dalers värde af införtlt gods skul le inlämnas 5 un
gerska gyl len och i stäl let mottagas svenska penn ingar efter kurs af  8 mk gyllen. 
För utfördt gods beräknades vtixeln i riksdaler, hvarvid kronan betalade för h var 
riksdaler 26 runstycken. Den som icke mäktade underka�ta sig den vanl iga växeln ,  
skul le  erlägga in- och uttn l l  och dessutom utgi fva växel efter cu l itgre beråkn ing. 
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de ofri a .  H l fri a  voro inhem ·ka ,,mnnterar le" r sk pp, rl . v. s .  sk p p 
:;om kund föra åtm .  1 4  kanoner od1 användas vid krig.,operatio
n r; de  atnjöto , ,  vensk frihet" , d .  v. ;:; .  1/3 del · l indring i in- o ·h 
uttul l 1 . )  

De:;sa nya gruncl:atser, hvilka til lämpade i en mängd författ
n ingar o ·h resolution r, alla åsyftande att gynna och befordra cl 
i nhemska näringarna, sj öfarten, handeln och industrin ,  hindrade em 1-
1 rtid i ck regeringen från att med stränghet tillgodose statska · ·an ' 
v in  t af Yaruutbytet med utlandet. Gjordes eftergifter på ett hål l , 
tog kronan skadan igen på ett annat. Öfveral t rådde missnöje  med 
Lullarna dryghet. fissnöjet · t  grades ytterligare genom att offici
el l a  taxor länge aknades för ingående varor, hvarför varuvärd rin
g n od1 salunda äJven tullens bestämmande var öfverlåten åt tul l
tj änstemännens god tycke. Därtill kom, att in- och uttullen icke voro 
de enda skatter tra:fikanterne hade att erlägga. Under nam n  af licen t 
uppbars från år l 629 tidtals  en afgift för spannmal. alt oeh metal l
varor ; för drycker erlades accis . Dessutom betalade · s .  k. passpen
njngar, l astpenningar, armbö. sepenningar, .'jörättspenningar, bro- ouh 
hamnpenningar, stämpelpenningar, vägare- packare-, mätare- och 
vräkarepennjngar m. m. ,  af hvilka några gingo ti l l  kronan, andra till 
, · tad ern; kassa 2) .  

I d e  allmänna. besvären öfver tullumgälderna deltogo Åbo bor
gare Li <l fter annan. Än klagade de öfver tul1 tj änste111ännens vrång
het, iiu supplicerade de  om lindring i afgifterna i a1 ]mänhet och 
is 'nncrhet  i tul len för  viktigare importvaror, såsom salt, tobak,  spann
mi\.1 , si l l  och manufaktnrvaror. ' äl lan hade ansökn ingarna lycka 1ncd 
. · i g ;  i r .ge l n  m.öttes c1 af tvärt afslag. � regeri ng n.'  sida ab su
pades d iI,rv id  än :fi.ncu1sie l l a  sbi l 11 r , ,ri ksens närvaranc l  tarfv 'r" , 
i in å L<1r nödväncl jgh L 11 af < lon i nhemska i ndu. · trin:-:; :,;kydclan rl . Ha 

1 ) t iernrna.n 1 1 : '0- '3, 14 1-1 42, 4:01-4:03, 503-503 ; I I I :  605 G07 m. fl .  t. 
2) Pa spenn ingarna fastst:.i.ldes år 1 G8J till :� dal. för skepp under och 4 tlal . 

för skepp öfver 100 läster. Armbö sovenninga.r påbjödos år Hi-1:6 t ill underhrdl for 
de fat tige och förlamade v id  am iralitetet ; <le utbytte år 1GJ7 mot l astpcuni ngar, 
meu nppburo enare j U.mte de a.  jörätt penn ingarna påbj ödo ln88 för sjörii,t
t crnas underhåll ; de skul l e  utgå med 1

/8 ¼ af utgående och I J� °lo af inkomm::t ntle 
varors värde. Om våg-, mätare-, packare-, bro- och hamnpenningar har det t id igare 
(s. 227-22 ) vari t tal . .Ar 1690 beslöto 1arnlshöfdingen och magistraten, att bro- o h 
trandpenn i ngar skulle b etalas af i nhem ·ka män med 1 öre s. m. för 1-5 bördings 

båtar amt med 2 öre för 6-7 bördings bätar. (Flintberg, SULders och borgerskap 
förmåner och ky1digheter I I : !'i5-5ö, 5-88, 9 , 1 1 4:- 1 15 ; S i llen, Hand. hi t. nnt l .  
Wasaättcn s .  2 1 1-2 1 3 ;  ticrnman, Commerceförordn. I T: 487, -183-494, IV:  6(53- 6(55 , 
67  , '80 m.  tt. st . ; Åbo rådst. prot. 17 nov. 1'590.) 
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förmodade reg _.ringen i en resolution af ar  1 G3R, a t borgmästar ' och 
rfLd väl sj älfva kund tänka, , ,det ådana exemtiou r till intet annat 
l ända än att förtaga kronan sina underhåll m edel ,  andre däraf föl
j ande inkon ·ekventier och orirnmeligheter til l förtiga" . En åren 1 668 
och 1675 gjord an ökan om nedsättning i den förhöjda uttull n på 
hudar och . ·kinn afslog: ,,på det stad 11  å my ·ket mera, n1å vinn
l ägga sig att bringa samma råvaror i manufakturer, hvilket dem fast 
1nera :;kulle vara til l  nytta än som dem elj e  t åt främmande  öf
vcrlåta" 1 ) .  

Til l handelns betryck och missnöj et m d tullumgäld rna bidrog i 
hög grad regeringens fordnm. att tul len skulle erlägga -, i myntsor
ter på hvilka allmän brist rådde .  Efter s i lfverväxelns borttagancle 
pabjöds ,  att intullen .:kulle betalas enc l a  t i rik �daler specie, uttul len i 
:;amma myntsort el ler ock ,,godt gångbart ilfvennynt" . r 1 645 
mcdgaf� d n lindring, att uttnllen kunde betalas, utom i rik ·daler 

· od1 dukater, j ämväl i hela och halfva clal er och markstyck n samt 
1 /1 0  del däraf i smått silfvermynt. Efter den : .  k. Palmstruch ka ban
kens anläggning år 1 656 til l ätos köpmänn n ,  först i Stockholm och 
:-;enare i h la riket, att inbetala uttullen i kopparmynt til l banken, 
:-;om utfärdade kreditiv. d lar öfver mottagna cleposition r. I n se
rl an banken rakat på förfall, återkallades förmånen och under :::;ek
lcts tr · ista årtionden upprätthöll regeringen i regeln den forr lran , 
a,tt, icke al lena t intul l  n ,  utan äfven uttul l  n . kull utgöras i ful lha l
t igt inhemskt eller utländskt si l fv rmynt 2) .  

Pcnningebristen inskränkt ' sig enw llertid idi:e Lill :::;ilfv rmyn
L0t, cl n sträkte ·ig j ämväl til l  andra mynt.·orter. \\väl i a l lmänna 

1) Resolutioner för Abo 20 mar 1633 § 6,  9 ept. 1634 2, 20 mars 1 G3 s 
4 ,  9 mars lGGO § 2, 30 nov. 16RO � 2, U okt. l (i68 s G o .  19, 12 <.lec. 1G72 § 6, 27 
sept. 1 675 � , 1 1  nov. lG 'O s 5, 20 <.lec. l6 2 s 17 o. 2 1 ,  18 mars 1 689 (n:o l) 8 3 ;  
Auo sta<.ls ada O('h besvär. --· Rörande tullens  belopp i Åbo m å  följande uppgifter 
meddelas. nder , ren 1637- 1 642 teg utför el tullen till i medeltal c. G,650 riksd . 
årli«en (varierande mellan 3,760 riksd. år rn-:12 och 9, 1 20 riksd. 1 63 ) samt införsels 
t ullen t ill i rnedeltfl.l 5,000 riksd. årligen (mellan 3,270 år lG42 och 6,070 ur .1 638) ;  
år 1 G45 steg in- och ut tullrn i n  summa t i ll � l,850 riksd. i Åbo, '.t,900 i Hel ingfon; 
och Hl,055 i Vi  borg ; år Hi63 teg i ntullen i Juo  till J 3,2-10 riksd., nttullen t ill G,5 10  
dalet· ; H.i74 upptog kronans uppbörd af utgåemle gods till 5 dal. tull, 3 1  dal. pass
pgr, -1 5 dal. lastpgr, 1 1  dal. jör iittspgr, 5 dal. armbö sepgr (summa 950 cl . .) amt 
uppbörden af inkommande J epp t ill 3, 17 riksd. tull-, 19 rikscl. pass-, 24 r·i ksd. last-, 
�lO riksd. sjörätt - och 2 3  riksd. armbö�sepenn ingar. ( v. riksark ivet Oxenst iernska 
sa rnl. ,,Svensk .. '1. tull- och accisväsendet" samt Fin ka  handlingar ,,Tull- och post
vii senclet".) 

0 

2) t i ernrnan J I : 143, .J03, 505, t-}l:3 ; I I I : '0 ; IV: 30:-\ fi6G ; jämfr. resol. för 
.\.uo 2 1  nov. 1 (,35 S 2, 9 mars 1660 § 0, 24 nov .  1 6GO s 2. 
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resolution r på ::;tåndens besvär som i enskilda svar åt Å.bo borger
skap lofvade regeringen vidtaga kraftiga 1nått och steg til l brist ns 
afvärjand och gång efter annan utfärdades förbud mot kopparmynts 
utförs 1 1 ) .  Ar 1 63 ) ingick Per Brahe till regeringen med he1nstäl lan 
om inrättandet af ett myntvärk vid Åbo 1 - 1nen förslaget förkastades 
på grund af de med des. realiserande förenade kostnaderna 2) .  Stora 
förhoppningar fästades vid den ofvannämda Palm · truchska banken. 
Den skul l e ,  , ·å tänkte man sig, upphjälpa bai ssen på penningemark
uaden, hindra -tegringen af priset på utländ kt mynt amt bringa 
,.vårt egna inlänch,ka här till alt för ringa skattade kopparmynt till 
d 'S  rätta valör o h värde" 3) .  ] ör att den uya inrättningen j äm
väl ::ikul le lända Åbo och de. s omnäjd  til l  fromma, anhöllo stadens 
repr sentanter på riksdagen 1 660 om upp tälla.nd et af en fili al i Åbo. 
Regeringen lofvade göra sitt bästa och redan år 1 663 hade frågan 
avancerat så långt att kontrakt ingicks m l lan magistraten i Åbo 
och bankens kommissarier om upphyrandet af vakthuset vid torget 
till »banco contoir" . Om bank ns värksamhet känn r man i_cke an
ua t  än hvacl som förmäldes i borgerskapets besvär år 1 697 ,  att i 
staden ,,hafver varit ett banco, hvari såväl E .  K. M. som åtskillige 
ståndspersoner och omyndige barns medel hafver kunnat insättas och 
emot säkra panter utlånas på intresse ; hvaraf mången både af all
mog n och flere i nödfall  esomoftast kunnat ig betjäna'; . När d n 
Palm truc:hska bank n förfö l l  och år 1 668 -tälde, • under riks · tänd r
ue. · nppsikt, indrogs kontoret i Åbo trots regering ns til l  stadens 
ful lmäktige a.fgifna löft 0111 de:-is bibehå l lande. På 1697 års rik.·dag 
ingiek staden m d förnyad hem täl lan om inrättandet af ett bankkon
tor und0r förval tning af n kommissarie, en bokh{1 1 l  ar och en kas. ör. 
Regering n fann i · i tt . var den påtänkta inrättning n ,, länd a t i l l  de  
fi n · lrn stä clcnrns o ·h lanrlct. · bästa" .-amt ,'\.lade la,ndshöfdjngen i 
Linet att korrespondera med bankfnl lmäktigc om plan m; rcali erand 
� nar hörd ·· intet af i:lak n oeh , tt, baukokontor i Abo blef för 
langliga tid r en utopi 4) .  

Varuutbytet med utlandet förrn dladc:; del · genom dir kLa rekvi-
8ition r och varuförsändningar af köpmänn n i J.. .  bo, del genom ut-

1) Res. f. Abo 9 sept. 1634 § 9, 25 febr. 1642 § 4. 2) Tigerstcdt: Hand! .  rör. Finl .  h i st. s. 1 1 1-1 13. 
3) Stiernman I I : 806- I l; Schwerin, Författn. rör. bankoverket. 
4) K. reso l .  24 nov. 1(:i60 3, 12 okt. 1661 § 9, 12 okt .  1668 § 23, 23 dec, 

1G�7 (f. borgersk.)  § 2; stadens besvär ; rådst. prot. 23 j ul i ,  6 aug. 1663, 
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l ändska handlandes l ler s .  k .  gästers besök i staden. Vanl jgt var, 
att cle främmande gä terna sj älfva ur . · ina skepp eller ur stånd,  som 
anvisades åt dem, försålde åt stadens borgare d varor de fört om
bord på sin skuta. Likaså förekom det allmänt, att gästerna upp
köpte i staden och på landsbygden l andets produkter för export til l  
sitt hemland . Denna de främmandes kommers var i allmänhet ringa 
omtykt af de iµhernska köpmännen och blef äfven med tiden i n, kränkt 
såväl genom kongl .  författningar som kommunala stadgar. I reso
l ution, gifven Åbo stad år l 600, förbjöd hertjg Carl, l ikmätigt äldre 
privilegier, främmande gä ter att hål la öppna gatubodar, att handla  
1ned aln, l od eller kvintin samt att utskänka drycker kann- och stop
tals. Endast ur skeppen fingo de sälj a sina varor, sedan de först 
ansagt dem på Lnl lkammaren 1 ) .  Några år senare inskränktes rättjg
h eten ti l l  vistelse i en stad tj l l  G veckor tid .  Stannade någon ut
öfver de ·sa s. k .  bggedagar, var han underka tad borgerliga utskyl
der el ler böter 2) .  Då klagomål anfördes öfv r att främlingarne -
h ol l ändare, tyska.r, skottar och andra - kringgingo lagens bud o h 
syftemål så l unda att de läto inskrifva sig som borgare, men flyttade 
bort efter kortare eller längre tid, sedan de väl hunnit ,,förkofra . jg  
oeh slå under sig tora egodelar" på land ·ortens bekostnad , resolYe
rad konungen år l 607, att den gä t, son1 vi l le b lifva borgare och 
idka borgerbg h andtering j rikets köpstäder, borde vid eden afl äg
gande l ofva att stanna i . taden i alla sina l ifrdagar. Vi l le han icke 
und rkasta sig detta löft , skn l le han i cke  hindras från burskap v in
nand e, men vil l e  han s na.re upp:äga s in borgaree ] och flytta t i l l  en  
annan stad inom e l l  ,r utom riket, var han pliktig att för::;t hembjuda  
s in  fast a  egend m til l  . a ln åt  någon besutten borgar i tad n samt 
finna sig i att staden , om annan köpare icke fans, til löst sig går
den e fter 1näti. manna ordom. f all  hans lös g n clom sku l l  tredin
gcn hemfa l la  til l  stad. kassan. Yar någon del  af förmögenheten i 
hcmligh t unc l anskaffad , å hade han förvi-1rka t  lrn .  och grund,  som 
ntan vi l are värd ring h mföll t,i J l  stad n. L fönnade han skn l c l  fter 
sig, skul le denna för:,,t gäldas mecl hans fa.-ta och l ösa egendom ,, och 
ing .n annan sedan kräfva, eft r som lag utvisar" 3) .  

Ytterbgar föreskrift. r röranc l  ] e  främmand s h and l g;1,fvos i 
l G 1 4  och 1 6 1 7  år hand lsordinantier. För det första fi ngo gäst rna  

1) Vaaranen, Samling a f  urkunder I :  42. 
2 ) Resol .  20 mars 1604 § 7, 28 maj 1605 § 6. 
3) Resol. f. Åbo 10 j ul i  1 607 � l. Liknande resolution afgafs s. å. åt Hel

s ingfors och Viborg. I pr iv i legier å.t Raurn o  hestiimdes, att hälften af tlcn hortf-tyt
tandes egcnclom skulle fördela mellan kronan och staden. Vaarancn, Sa.ml. af nrk ,  
l l : 2 5-2 'G ,  307-308, 316. 
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hancl l a  a llenast 1 sta_pelstäderna och icke draga til l uppstäd1 r e l l er ut 
på l and ·bygden. L iggedagarna faststä ldes ti l l  8 veckor, eft r hvi l ka� 
förlopp gä. terna icke fingo fara ti l l  någon annan sjöstad, utan 
direkte begifva sig utur riket. Försäljning i minut  var al ld  l es för
bj uden . · Lastgods, såsom salt, sill och humla, skull e  sälj as nr skep
pen, krarngods och lätta varor i stad8n packhus, drycker i . är. 0k i ld a  
för ändan1ålet inredda källare 1) .  

Dessa inskränkningar i ä ldre tiders friheter kändes natnrligtyis 
de  främmande gfö,terna besvärl iga och r le gj orde sig i ntet samvete 
af att kringgå ell r öppet bryta mot ordinantiernas bud . Det lama 
.'ätt, hvarpå ved�rbörande ti l l ämpade straffet, ökade deras dj ärfhet . .  
B o rger. kapet i Abo såväl om i andra städer besvärade sig gång 
pä gång öfv r elen o lagliga konknrrrnsen af uUändingarne .  l\fan 
anmä.rkte mot dem, att de utsträld.e sin viste l se i .'taden l ångt ut
öfv r de 8 veckorna,, att de  sj älfva e l l er genom någon Lmlvan b lan d  
borgarene bedrefvo n1inuthandel , att d e  droga u t  på landsLygue1 1 ,  
kornmersande med ade l  och al lmoge 2) .  Regeringen gaf n og i a l l 
mänh et k lagandene rätt, men uttalade o · k  någon gång sina dnbier 
rörancl lämpl igheten af att söka  inskränka de främmande:-; h andel  i 
ri ket. · är t .  ex. Åbo borgare år  1 G38 anförde,  att l iggedagarna 
numera kontinnerade ,,år ut od1 år in" ,  och de därför anhö ll o ,  att 
en vi. s tid måtte förelägo·as f1 ämlincrarne, ,,sftsom ti l lför ne _ edvau
l igt va1·i t hafver" , ·varade r geringen, att hon v i l l e  taga ärend t n ti 
betäukande, men 1:1,U hon för sin de] h ö l l på, ,, att j u  mera s c 1 d an t  
fol k de knnde ti l l  sig draga, jt1 ment nytta neh förde l  staden t l är
ntaf tager" , förutsatt natn r l igtYis at,t magistrat n valrnd i>f or att 
<l0 främman de  icke sa l cle i 1ninnt, icke häll r hand lacle annor l nnda  
,, än  som gästrätt de t  mPdgifver" 3) .  

lfnrn l i:i ,nge frågan om l iggedagarna cifvert änktes af  r0geri ngen 
oc -h h n rn lll'll afgj01\ I  ,,., fö· rn ig obt > ]nmt. l\lfa h �in d a  l iistPs c l  n i n 
l igh<->t nwd bnrgn·. kapets i,n skan ,  ty  i sowrP ri ksc l n6s1 ><:'i'v ii,r fi nn  s 
< l en i cke berörd . I · k  h id lPr ournärnna be,.vii.r n öfriga anmärk n i n
gar, som titl igar r iktat� 111o t, Je främm aud gäst rna .  t .t d ssa 
c l oek icke upphört mP cl sina gaml a  o:-wdcr och att i syun rl i t frästd
seu af fär c l  nrn p[L l and bygden fortfa.rnn c l e  Vfl,r t 1  rn i ifvPrmä. k Lig, 
framgar savä l nr borgt>rskapets a l lmänna o<.;h sii rsk i l cla  s t . i-id

_,
rs 0 1 1 -

skih l a  riksdngslwsYär som ock nr flera inför r[t <l s t,ngnriH.t en i \. bn n t -

1 ) Stiernman, Commerceforord. I :  597-GOO, 698-700. 
2) K. re ol . f. J\.bo 28 maj H -505 � 6, 2 1  nov. 1635 ,' 3, 9 j u l i  IG3t > � 5; r:"ulst .  prot. 
3) Reso l .  20 mars L l i38 § '. TigerstPl l t ,  H ant l l .  s. 3U� l-:H l . 
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agerade mål .  I 1 G73 år hand lsord in anti omnämnas främl i nga r
nes nys::; a nförda lagöfverträd lser såsom al l mänt  för komm ande sy n
der, hvarför 1 6 1 7  års föresk rifter ::"myo i nskärpas .  L igge< l aga r 1 1 a  
fast.stäldes ti l l  en  mfmad 1 ) .  

Förntom g nom al lmänna författnfnga r i n  kränktes d e  främ
mande köpmännens affärsvärksmnhet, i Abo g n om påbnd nt.fä.rc l ad  
af  l a nclshöfding 00h magi. trat. Rätt oft.a hände Jet,, att ett max imi 
pri. fast .  tä l de för försäljningen af Yaror, · å  om salt, el ler att gästen 
förbj ör 1s att afyttra åt, en och samma borgare förnödenhPt:-;art.i k l ar, 
på hvi lka t i l l fäl lig brist rådde ,  ntöfver e.tt visst be lopp. Å r  1 G4� ) 
p::"tbjöd magist ratPn , att gästerne fingo försälj a s ina i packhnset fö r
varade artiklar endast trenne förmi ddagar i veek11n  2) .  

En viktig förmå.n, som nppvägde mång t restri ktivt pfL lmd ,  be
vi lj ades gä. · terna år 1 636, då de frimarknad r ,  hvi lka samma ar  i n
rättar 1es i Stockholm och Å bo, öppnades för främmande köpmän.  
Marknaden varar1e i 2 ve ·lrnr och var  d t därunder  främlingarne nwd
gifvet att ät al la  marknadshesökande ,,sä\j a deras gods  u tur boc la.r .  
skepp,  skutor och båtar,  älj a och köpa i aln , lod od1 kvintin ,  utan 
åtsk i lna c1 ,  det vare sig hvarjehanda varor det vara kan ,  köpa., · ä. l, i a 
och byta med hvarandra" . Följ an de år inskränkte dock d nna. fri
het såti llvida att främlingarn förbjödo att !sälj a  god$ emot gods 
samt att nppköpa varor af  andra än ta r l  ns borgare 3) .  

1 ) Sti ernrnan, Commerceförorcln .  l V: 9 -l l . 
i) Rådst. pr0t. ( i  jnn i  l649, 8 april l ö75, 1 9  okt .  I G6 1 ,  8 ok t. 1G90. 
:1 ) Sticrnrnan 1 Com mercefi·1rord 1 1  l l : 68-69, 1 08 "109. 
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Ko m p a n i e r. 

l-�1� å hancleL kompani rna icke al lenast utgjorde en af de mest 

�Tl karaktä.ri .  ti:ka konsekyen;:,erna r.f  1i1erkantiLystemct, utnn · däij ämte utöfvade ett synnerligen märkbart inflytande pä ==-==--· 0 

Abo stad · handel och jc>fart, förtj äna de  väl i:i tt b l i f\Ta 
fö remå l för  en :;;är k i l c 1  nnder ökning. 

:Med kompa11 i e r  för toc l m an bolag af större od1 rn i rn 1 re kapi
tal ister, ofta med kronan som medintres ent och van l igen med ute
slutande rätt ti l l  hande ln  m d vissa artik l a r  inom h la r ik  t e l l er  
någon c l  l därnf. Iden med kompanierna var att gen om xport- och 
i mportröre ls  ns  i nsk ri:i,nkan < l e  ti l l  föreningar, hvi l lrn Rtodo un c l er 1 1 1 -
H i kt. fo J l a fa( 'kmi:i,ns I dning, sn ordna vn.rnntb_ytet med u tl a ndet ,  a t t  
priserna på c xportarti k1ar stegrades ti l l  högsta O ( 'h  pris --rna på  irn
port,a rti k l a r  t i l l lägsta möj l iga n iv,L Sa l änge nt l änd ingnnw -fi ngo 
di rekt 1 1 ppgöra s ina  n,ffä rer  m < l  hvern < l e vi l le ,  kunc le . de  t i l l  s in  
fön l e l  d ikt  rn varupri s0 rn a .  Afs lntad s åter köp 1 1  rn < I  bo lag, h vi l kn 
l 1 a<lc ntes1utand rä!.t ti l l  h ai H l e l n  med v is:•m lrnfv rn l a rtj ld ar, m[rnh ·  
n i1 �i. n < l 1ngl'n ,  om l i a n i cke'  v i l 1  l äl lrna  sin gam l a  hand hmrnrknn r l ,  
fi nna  s ig i d v i l kor, som b, i öc l os n f  dr  nrn rkna < l  n behcrs1rnndc lrnm
pa nierna. D0ssntom hoppades r0gc • ring n ,  at.t kom panicwna ,-;[i srn[1 -
n ingom sku l l e  undant.r�inga c l  fri:trn mande l ·ö1nn i:tnnu 1 ,  hv i  lka i ifver
svämnrnc l ri k L Ol 'h -v i sade ig i >fv rn l t  p[1 markna c l crna i äc l P r  O( 'h 
på landsbygden.  

f c l P  m[mgct m C'ra P llPr minc lrP miss lyck::ulP kompa1 1 10r, d t>m 
det sj n ttond0  s klrt sög föda: ,  l i i >ra endast t.renne  t.i I l  omn1 < l e t, för 
detta a rb te : �j ä rn-, tnbaks- och saJ tkompaniPrna .  tan ,j ämfcin"ls 
v ik tig,1-st b l and c l  m voro tj �i. rnkom pani <:,n rn ,  l 1 Y i l ka l wt P C ' k naf .s s[i snm 
k i ·i > J H ' i. pa nwrknn t.i l sysh 1l 11 C -' t,s bygg1rnd .  
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T,j änm utgj orde, såsom rf'dan ur d t föregående framgått, ru 
af Åbo stads viktiga te xportartiklar. Ifrån sydvästra Finlands sock
nar, i hvil ka tj ärubränningen allmänt förekom ännu ett god t :tyuke 
inpå l ö00:talet. anlände ta lri ka foror och dessutom hade de ö. t r
bottni ·ka bönderna vant ::;ig att afl evPrera en del af sin tillvärkning i 

0 0 

bo .  r 1 600 utgj orde exporten 1 , 1 1 8  t:r, fem år  senare had den 
·t igit til l  3,955 t:r o h år 1 6 1 5  ans log den ti l l  7 ,G24 t :r .  nder d 
s i:ta år  n af Gustaf 11 Adolfs regering beräknade . ·  ut ·keppning n 
ti l l  följ and belopp : 1 627-787 , 1 628-898, 1 629-1 ,004, 1 630--602, 
1 03 1 --1 ,423 och 1 632-848 l äster ; således under de sex år n i m -
delb:tl u .  930 lä::;ter 1 ) .  Från Viborg steg expor u vid samma tid 
ti l l  i med ,1tal c:. . 100 l äster mindre årl igen. Ännu under Kri, tina 
förmyndaretid höll ig exporten tämligen högt, om ock kl agomå l 
rech1n för pord ::; öfYer att tillförneln från Ö · terbotten märkbart afta
git od1 att-, Viborg tagit lofven af Åbo .  Så ·teg utförseln ti l l  l än
rlcrua vä t r om Öre.-nnrl ,  där de största afnämar funno::;, år 1 635 
ända till 1 2ml och år 1 G3D til l 1 1 68 läster, hvarförutom under ::;är
ski lda år iuke ringa kvantit t r be ·k fördes ut på marknaden. 1\1: n 
på 1 G40:ta l et, inträdde för exportörerne mindre gynnsa.mma förhål
l and n, ouh när konjunktur rna åter tyktes lju::;na, vidtogs af r g -
ringen n anordning, om medförde öde Egra följ d r såväl för Åbo 
::;tads  som för hela Finlands tj äruhandel . 

G 110111 kungl ig förordning af år  1 64 monopoliserade · å t  Lt 
konsortium af köpmän i 1 toc.Jd10]m och Viborg på 20 �tr · t.id xpor
t(' l l af  a l l  tj ära o ·h bec:.k, som til lvärkade norr om Stockholm Olih 
Ny u .  ,, Inbörd s och inri l ·  s" var handeln m d tj i:tran fri , men var 
kompau jet i ·ke pliktigt att rl ägga för varan m ra än 1; rik; I .  l ä-

o 

.-Len. r 1 65-:l öppnad0 genom 011 kunglig förordning bo lag L för 
saml J jgu, fiu.-ka stap 1 · täder, J tyarvid Viborg ti l lät · parLi( 'ip ni i affä-

o 

r n med 1 ,000, bo oc.:h H 1. i ngfor.- med 6,000 riksd. Kunde nämda 
städ r rhj uda dugl1ga fa rk 't r för J i:trc n fraktan lr ti l l  utla,nc l , 
sku l l  d a o ·h i k utl äud ka k pp af kompaniet använda · - Kom
pa,niet 1 fva l di:trjämt att p;t · ina från utland t h 111 vänrland frakt
:-;1 pp grati:-:; upptaga do varor, om af tle fiu::;ka ' ta p  ] · täd nrn.� Lor
gan' i 1 1för.-l · L"Cfvo.-. doc.:k m d förbehål l  aLL advi · rhöl b i god t i d 
oc.:h att ,, �k ppcn hvarkeu i ladand el ler l a  �t.ande al t för läng i •.k ., 
b lifva upp hål lna" . • 1 edan Abo, iborg 0Cil1 Hel ingfors in · at . ina 
penningar i kompani t, fingo cl utse en per ·on, · om i d irektion n 
b vakad cl ra · intr ss n.  

1 )  roubo lm, vcriges h ist. umler G ustaf I [  A tlo lphs reg. l V, b i l .  C .- Il 
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I nämda förordn ing af I 654 uppg11f regeringen afsikten med 
korn paniet vara, ,, att tj ärn- och beckhandeln, som för d främman
d es missbruk och åtskillige kladd ri kull var till en stor del för
fal len och råkad i lägervall ,  måtte åter  upphj älpas och bringas i s i tt 
värde och pris igen och våre svenske oeh :finske undersåtar .därmed 
ben :ficera�, enkann rligen j ämte Stockholm stapel täderna i Finlanrl .  
:om a f  tj äruhandeln merendels b e  · tå" . Det medel ,  som ti llgreps ,  
vann emel lerti<l icke godkännande af dem det skulle. lyckliggöra. 
Stockholm blef nog ,,bene:ficeradt" , ty dess intr ssen til lgodosågos 
a l l t id  i främsta rummet, Viborg synes i allmänh et varit belåtet med 
anordningen och u kort tid äfven He.bingfors . �fen öfriga :fin:ska 
s täder, liksom äfv n flertalet af de sven:ska,  motsatte ·ig kompanierna 
från dera för · ta tider till de  :si sta. På riksdagarna och mel lan riks
dagarna, i enski lda besvär och i ::-;amiälda yrkade de mi -· nöj de en
ständigt på kompaniets aflysande. På 1 660 års riksdag blef oppo
si tionen s;t våldsam, atL regeringen, för att undgå. :tonnen, måste 
l ofva att npphäfva kompaniet. Detta l öfte i nfriades emellertid icke 
bättre än att reg ringen följ ande år utfärdade privilegier  för ett nytt 
tj ärukompani . som öppnades för hugade aktietecknare i a l la  på 
tj äruhandeln funderade städer .  ngående priset på tj äran bestäm
des, att kompaniet ·kulle betala åt stapelstäderna 16 riksd . :specie 
lä · ten ,  stapelstäderna 1 5  rd. åt L1pps tädornas borgar , hvi lka åtEJr 
fi1 1go efter behag öfverenskomma med landtmaunen om priset. Då 
d t gamla kompan i t kl agat öfv r att det nödgat · mottaga mern 
tj i:Lra än det kunde för.'älj a  och fara ansags föreligga för att en för 
högt drifven tj ärubränuing skul le  ha ti l l  fö ]jd skogarn a · utödaude, 
fa,.- l · tälde 1· geringeu g ,norn re:::;oluboner af 1 663 o c:h 1 6Gi'l ett maxi 
mibe l opp. först 7 .000 ., dan 5,000 l äst r. hvarutöfver clct nya kum
pa1 1 i eL  i cke l >e l 1öf le m ottaga tj �L ra. Vid elen förd lni 1 1g af �j ä rn
k va ntit ,Leu ,  :-;um Yärlrntä l de:-; a r  1 GG3, 1 1 1  ddehtd s å Ntoukhohns  bor
gar rätLio·h • t  at t sä lj a  ti l l  ko111pani t 2,800 lä t r, ,H Viborg till
c l  la l e:-; 3,000 l .  a t  Åbo 700 ·h H l sino-fon; 500 l .  D nna förd 1-
u ing icind rad ,. nr 1 66 - . da  Vi borg :fi ·k pa . in lott 2,5qo, d ö '3 rbott
u i �ka städ rna ti l l  amman:· 2,000, H lsingfors 300 och Abo - 1 0  l ä  ·t r, 
t 1 .  v. . mindre äu någon a,nnan -tad . Denua för • bo ofvrmånliga 
för l lning motiv ra<l s därmed,  att upp .. täderna numera. ti l l äto:s för-
· älja sin vara d i rekt ti l l  kompaniet o ·h icke, å ·om fö rut, vuro hän
vi 'ade ti l l  uppköpar i stape lstäd rua. Då sydvästra :E inland icke 
p rodu eracle tj ära til l törr belopp ansågos därför Åbo borgare ' 
i n  tre ' en vara til lräckligt ti l lgodo edda genom det vid fördelningen 
uppkomna l i l l a  öfv r.-kottet .  
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Trots al l  huld omva l 'duad ,  som från r g ringens sida kom de 

förnyade tj ärukompaniet til l  del , had kompaniets dåliga förvaltning 
ell r ,, slemma disposition" samt, och ingalunda minst, den ständigt 
fortgående h mliga utsk ppningen ti l l  följd,  att kompaniet s lutade 
med bankrutt. år 1 672 .  Ett tredje  kompani fick samma öde. Re
gering n insåg nn fåfängligheten af det i flera decennier med gräns
l öst  godtycke upprätthå l lna systemet oc:h frigaf år 1 682 hela tj äru
handeln. 1en för dem som jublade öfver detta om lag b lef gläd
jen icke lång. Det ha::;tiga uppgifvandet af n gammal tvångspoli
tik medförde icke nog snart de väntade fördela rna ; det kräfcles 
tid ,  i 1111a11 hande.ln kom ur de gaml a spåren, oeh då man i cke gaf 
. · ig tid att tå l igt afbida värkningarna af det nya systemet, höjdes 
atel' rop på kompani .  Regeringen tog , ig häraf anledning att å r  
1 689 oktrojera et.t fjerde kompani , den s .  k .  tj ärnhandels ocieteten , 
som j ämväl öfvertog den dittils fria söd ra tj äran - d.  v .  s .  den sö
der  om 1 tockholm och yen tillvärkade tj äran -, men ... om för öf
rigt o rgani ·erades efter samma grnn 1er som de  föregåend kompa
nierna. Soci teten fortlefde in på stora ofreden. då  det upplö te:· 
g 1 10111  omständighet rna · tvång för att ick mern återupp · tå 1 ) .  

Ar t eft r det �j ärukompani t kom t i l l  . tänd, el ler å r  1 ?49, l> 
·ökte npphofamannen til l  ystemet Johan v.  Sc:hwinderen bo  för 
att förma stad ns köpmän att ingå åsom intr ssenter i l>olag t. 

1 1del 'handl i 11garna slogo emell rLid all c lel · f 1 o ·h d t enda B ·hwin
d ren kund utvärka var löft om lämplig plats til l tj ärhof 2 . )  Samma 
.'.'1 1 ·  visa I borgerskapet sin afvogh t mot cl t nya företag t på annat 
s�iLt. G .nom si n� repr ·entant r vic l r iksdagen förklarad cl t., att 
� järuko1npaniet ,.Abo stad o ·h cl !-i, välfangna konungHl iga privilegjer 

1 ) t icrnman, Commerecförordn . H :  525- 530, 778-7 '3; J l I :  43-.J:7, 160-16 1 , 
333-33G, 950-955; IV :  4 5 ·  V:  78-8-:1-; Fylt rvall, 1'j ärh andelskompanierna. Enl igt  
Fyhrva. 1 1  har den år 1663 skedda fördeln ingen af tj äruhant nmet sta.nnat på pappret. 
Furonln ingen hä 1 om blef eme llcr t i ll är l 663 förcdrugcn p, r. dstugau i Åbo och på 
r ik, llagen följande år ökte borger kapet att få. beloppet förökadt, emedan de 700 
lä trrna icke försl, ·go t i ll den utländska h andel n fort ättantle.  Afven i Brahestad 
ornra las förordningens publicera nrle. Råd t. prot. f. .\.b o  29 apr. 1 '163, Brahe tatl 
23 maj lö63; k. resol. f. } .. bo 3 l  aug. 1 66-:1- , 10. 

2) A fven ·enare yna ak t i e r  i kompaniet utöfvat ringa drngningskraft på. 
J .. bouoarne. Då participanter i V iuorg år 1 660 erbjödo ig att sälja  åt Åbo andelar 
t i ll ett  belopp af 3,470 rik d., a f  logs anbudet utan Y idare. (lUJst. prot. 30 mars, 
J apr., 3 dec. 1 6...1:9, 4 aug. lGGO). Till tj i.lrhof inköpte k ompaniet år 1653 ett  i nv it! 
staden ueläget, pri vat person t illhörigt beckurnk. Bruket skulle nedläggas, men, ef
ter hvad borger kapet på tod, uegagnadcs det fortforantlc a.f kom pan iet. (Oxcnst iern
slr n  sam 1. ,  Iland!. ang. handclskompan ierna,). 
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:-;it högt prejnc l i cernr  och emotsträfva r, a t  s taclen däraf . kal l  faga stor  
nackdel och omsider (komm a) under ruin" .  Då det aldrig kunde vara 
meningen, att en h 1 stad sku l l e  uppoffra. ,,för någras partikular  
nytta" ,  upp l i  eracl ombuden om rättighet för taden att utskeppa 
några hundrade läster tj ära. Ansökningen a fslogs: men d n i fråga- . 
satta förmånen vanns antagl igen genom hemlig utskeppning. På 
1 660 år. ·  riksdag, då reg ringen tvang. · att utlofva  kompani ts upp
lösning, leddes oppositionen af borgmästar n i  Åbo icolau. Lietzen . 
På  ri ksdagen 1 664 in lämnade A bo-representantern en lång förteuk
n ing öfver de gravamina. hv1 l ka under arens lopp samlat sig emot 
kompaniet. Kompaniet hade, förmenade borgar ne, på ett oskäligt 
sätt och i strid mot ina instruktioner stegrat kur n på de växlar. 
kompaniet utstälde för borgarenes räkning på utlandet, synnerligen 
Amsterdam. Vidare hacl kompaniet vägrat att på ina  hemvändande 
f raktskepp bereda rum för de varor borgarene i nförskrifvit .  Stor 
skada hade kompaniet de utom kommit åstal1 g01 10:m atL förhind ra 
heukl>ränning ns fort ·ättancle i taden.  Efter hvad om .nare an
förde:, skul le kompaniet dessutom från för · ta bföj a n  förfari t  ·å hårdt 
och od l 'ägligt m cl ,, i nkvisition  om �j ärn vräkande och mål t" i Abo ,  
,, att a l le  de om här en gång varit had h it alcl rig niera åstundade" ,  
men så skonsamt i Stocholm, ,,att alla därtill lust had '' . Hörcla 
öfver dessa be ·kyl lni nga r afgafvo kompani : l ir ktor  rne sin förklaring, 
regerj ngen lofvade rätt lse j d punkter, son1 befunnos befogade, 
m n d öfv rk lagade förh<tlla.n l na, und rgingo ingen för�incl ring 1 ) .  

De förlu · ter �j ärukompan i t under s in för ·ta tillvaro hunnit b -
rec l a  • bo stad,- handel bctydd dock j n t  t mot d t dråpslag, som 1 665 
års � järuförd l n ing innebar. Frän att två år förut h a  b"stämts t i l l  
700 lä · ter, fa ' tstäld � nu cl t Lj ä rukvantum Fin la,n ds hufvuc1star1 fi · k  
for�älj a at kompa n i f't, ti ll n 1 ag,1,t0 l l  af 1 0  l ä  'tP I ' .  V isserl ig n .' t. ä ldo 
s ig j vi:i l'ldighet ·n ntsk ppningen - cl n 1 1  mliga ob räknad - n il
got högr ch för tacl n · frn ktrör 1 ,  beredd · n ick oviktig för
man,  då r g ring n år 1 673 bifö ]l t i l l  d ö. · t, rbottn i ka städ rna ' an
hå l lan om upprättandet af tt  tj äruned rlag pä 550 lä.'ter i nvid Åbo .  

1 n i a l la  b änd 1 .-er n dgick xpo rt n Li ll en ob tyd l ighc mot 
l i vad den förut varit .  Enl igt offic ie l la uppgift r xportcrade m1de l' 
1 67O: t,:1. let Lj i:tra t. i l l  följ ande b , lopp : 1 670-23 1 läst r 5 t: r, 1 67 1 -
1 50 1 .  1 1  t . ,  1 672-25 1 .  7 t . .  1 G76-25 l .  1 1  t . ,  1677-50 l . ,  1 67 8- 1 2  1 . ,  
1 679-2 1 lä  t r . nd  r amma d cennium steg Viborgs ,\rliga x
port till i medelta l  2,000 lä t 'r tj ära (varierand mellan 4,339 1. å r  

1 ) BesYär 1 "6-:l , lu75 ; k . reso l .  3 1  aug. 1664 § 8-l J ,  1 2  okt . l Gli · l . 
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I G78 och 300 1. år 1 673) och 200 1 .  b ,ek, Helsingfors' till i medelta l 
230 1 .  tj ära, S tockholms til l  i medeltal 2,300 1. tj ära och 400 1 .  beck 1 ) .  
, in, · ten af  d t österbottn.iska nederlaget blef ful lkomligt illusorisk 
genom att kompaniet uppstälde så besvärl iga betalningsvil kor  för 
dem ,  hvilka aflevererade s in  tj ära i Åbo: att de österbottniska 
handlandene rent af tvungos att i cke begagna sig af den erhållna 
förmånen 2) .  Dessutom trakasserade kompaniet med betaln ingen af 
det ringa kvantum de mottogo af Åboborgare, så att dessa i må
nadta l  fingo i Stockholm vänta på sin betaln ing, hva1j ämte kompa
niet under ol ika förevändningar slingrade sig från skyldigheten att 
för sina frakter anlita Åboskutor. • 

På 1 675 års r iksdag uppgåfvo stadens h erredagsmän, att tj ä rn
handel n ,,ä r  nu omsider således försvmmen, att man på  n ågra års 
tid icke hafver kunnat få laddning til l  den ringaste farkost, mycket 
mindre ti l l  stadens egne kepp, som likväl ti l l  handelns fortsättande 
med stor bekostnad uppbyg<le äro " .  Såsom räd<ln i ng. ·medel före logs 
dels kompaniets förpliktande att på neclerlagsplatsen i Åbo statio
nera en fak tor, so1n genast erlade l i kv id  för de a,n�ommande tj ärn
l a!:iterna och för dessa vidare befordran använde Abo stads skepp, 
c le ls höj a ndet af det kvantum, hvanned Åbo participerade i bo laget. 
dels och i främsta rummet kompani ts afäkaffande. När år 1 673 ,  i 
an le<l n i ng af r gering ns kal lelse, borgmä. taren Rydenins afsändes 
t i l l  8tockho1m för att del taga i n rådplägn ing angående �j ärnkompa
n iet, gaf:-; honom i i ns l- rnktion a tt främst,, ,, i fal l a l le begära kompa
n i Pt <>fver ända, l ia n  d rL med de. n hop n hå l ler" , men om kompaniet 
b lef  be · tåndarn le,  sku l le han på det fl itiga te anh fl l l a  om höj andet, 
af stad0ns tj ä rukvantum t j l l  00 a 1 ,000 l äster. A tt c l e  besv i:i.r, som 
anfö rde-s. i ·k  voro gripna n r  luft n framgick n r  l andshöfc l inguis 
samti d igt afgifna b l 'ätt0 1 s0r, i h v i l ka �j i:i rukompaniets mP n l iga i ntly
tnnd såvi:i l p ,°L a l lmogPns  tj ä rnt i l l  \' i:Lrkn i ng som pi°t. sbidPr l l 8S  h n n cl P l  
p å  dPt t,yd l ig}) !•d e lrnn�t.afa ,rn < l l '� . P n  a 1 l a fi in ... ::-W l l n ingar SYH l ' fH lP n·-

1) , v. r iksark i vet. , ,,Tjärnkompan ict 1628- L7 14." 2) J•:n l .  Åbo stads hesvii,1· l l i75 skn l l e  säljaren, då han afl iim nat s in  vara p:t 
nederl a.gsplatsen ,  åtnöj a  sig med en attest ö fver leveran en af  kompaniets plat :1gent ; 
attesten företedde edan för d irek t i onen i Stockholm ,  som först på\.Jjöd undersök
n i ng, Ji 1 1n1 v 1da  leveransen ingick i det \.Jelopp 'äljarcns hem tatl ägde att afyt tra. 
Konstaterades detta, u tanordnadcs penn ingarna att betalas på t id ,  som af kompan iet 
bestämtlcs. Befan. elen re p. stadens k vantum redan vara försåldt, skul le tjäran på 
siiljarens  risk och omkostnad l igga pi\. nederlagsplat.sr.n t i l l  följande .°tr, d, varan skn l le  
1 1 n1lersii kas och o fvannii.mrl a p rored 1 1 r  förnyas. 
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geringen, att  hon v i lle til l hålla kompaniet att uppfyl la s ina förpl i k
telser i afseende å beta ln ing, växla rs utstäl lande, skutors befra ktande 
o.  s. v . ,  men att inga eftergifter därutöfver knnde göras 1 ) .  

I hvad mån tj äruhandelns frigifvand år 1 682 i nvärkat på  af
färsstäl lni ngen · i staden, är svårt att angifva. · Synnerl igen I ifi ig hade 
marknaden säkerligen ännu icke hunnit  bl ifva,  när tj ärumonopolet 
åter förnyades. Vid den förde lning af  tj ärukvantumet, som denna 
gång faststäldes, föll , enl igt borgerskapet. · egna uppgifter, t i l l  en 
början 1 20 läster på stadens anpart. Rå var förhå lla:ndet åtm . åren 
1 689-93� men år 1 697 had beloppet af elen l agl iga utskeppn ingen 
trykts necl till 20 läster. Bägge bel oppen kändes som n hård orätt
v isa och förslag väktes, att Viborgs och de  österbottniska städernas 
anpart r mått något minskas ti l l  favör för Åbo.  Regeringen t i l lbaka
visad förslag t med den kategoriska förklaring, at.t repa rtitionen af 
tj äran  värkstälts efter e len sorgfäll igast.e pröfning och att .  kontrftktet 
mecl societeten i cke kunde änclra .  2) .  

Därvid blef cl et. 

Af jämföre lsevis nuderorc lnad hety lelse för stadens a.ffär� l if  
voro tobakskompanierna .  

Tobaken gj orde sitt för t a  intåg i Sverige 00h Finland under 
1 GOO:talets första decennier - tobaksrökning b l and Uppsa l a  stu
denter omnämnes år 1 629 - o ·h v ann sedan a l lmän ntb rec lning ge
nom de från tyska kriget hemkomn k rig ·bus arne. Redan år 1 638 
förmälde gre fve Per Brahe - huru med tyd lig öfverdrift - att 
,,tobaks otidiga och öfv rflödiga b rukande" tagit sa öfv rhan den, ,,att 
ingen ·nart sag lt finnes, både man och kvinna, ung och gamma l ,  
som i cke b ·  de  snufvft och dricka (cl . v .  s .  röka) to bak ·ent och b i t
t ida brukar" . Vor aodt oeh rade · amt, 1nen ad grefv n ,  01n tobaks
import n i l lät a11 na t apot l~ar 11 för farmac uti ·kt b hof. Tr  
ftr s nar nppgaf r g ringen sj ä lf, att tobak n,  , 'Om för iuk l änge 
sedan varit a l l  lele okänd. h lt hastigt vunnit 11 b tänk l ig Rpri<l
ning b lanc 1  g mene man i h la riket .  ,,mångom uti margahanda matto  

1 ) Åbo stads besvär 1 675 o .  1680; k .  res . 27  sept. 1675 s l o .  1 1  no,·. 1( )80 
,' 1-3; rådst. prot .  29 mars l 673; Harald Oxe t. rcg. 13 maj 167 . 

2) K. resol .  f. borgersk. 18 nov. 1693 § 1 och 23 dec. 1697 § 1 .  En!. Fyh rval l 
s. G0-61 sku l le  staden redan år 1689 fått sig t i l ldelade al lenast  20 läster. År 1690 
fördelades de 1 20 l ästerna på. 13 köpmän, hvi lka erbj udit sig att part icipera i tj iirn
handeln.  Barto ld Festing åtog sig att sälja  31 hister, Ni l s  Kock 22,  Henr ik  Wittfooth 
J O ½, Mårten Arp 12 :i;�, Nicla Sch nl tz 7 ¾ ;  tre k iipr. 1 fin fi ngo al lena t 2 3/, . lU\ dst. 
prot 10 sept. 1 690. 
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ti l l  a l lsomstörsta skada och armod'' . Rättel igen borde införse ln  af 
den skadliga varan h. o. h. förbjudas, men då tobaksrökningen nu  
en  gång b lifvit ,,en inrotad ovana och ett stort missbruk" ,  vi l le re
geringen icke skrida ti l l  ytterligheter, utan åtnöj d  sig med ,, att stä l la  
däri någon moderation och alt lämpa fter tidernas lopp och folkets 
hnmor" . Moderationen bestod däri, att tobaksimporten tilläts, men 
monopol iserade åt det s .  k .  söderländska kon1paniet. T i l l  tack för 
denna :finkänslighet skul l  tobak rökarene erlägga tili kronan den 
för konsumtion artiklar vanliga accisen. Vill e  någon köpa tobak i 
parti eller minut af kompaniets på olika orter p lacerade agenter el
ler faktorer, skul le  han först anmäla på acciskammaren, huru myc-

. ket han ärnade köpa ,  och erlägga accis därför, 2 öre �- m .  för skål
pnndet. Öfver betalningen gafs ett kvitto, förutan hvars presente
rancle faktoren icke :fick sälj a  <let minsta af sin vara. ICvittona skul le 
af faktoren bevaras och månatligen insändas til l  kronans nppbörcls
kammare . Återförsälj arena voro . kylcJiga att gifva åt köpnren 011 
sedel , upptagande kvantiteten af varan och för. äljningl::ldatnm. Des 'a 
srd lar skulle vid anfordran företes för acc i stj än arcne . För att yttt>r
l igare skäirpa kontrollen, förbj ödos år 1 G43 a l la, som icke antagi ts 
ti l l  kompaniets ,,vis . ·  afnämare" ,  att sälj a  tobak. 

Rogeringens hänsynsfullhet sentrrades i lla  af folkets humor. 
I trots af förnyade förbud oc.:h hote lser om straff fortgick ett a l l
mänt nnders ] 0f med tobakens heml iga inför · l och för.-äljn i ng, s[t 
att reg ring011 år 1 G40 fann :-i ig föran låten a tt npph i-lfvni rnonopo ld 
o h trigifva handeln .  1'vå  år  senare monopoli cradrs import<'H [t l 
e t,t kon.-orLi um af Stock l 1 olnrn köpn1än , frigafs 1 653, meu monopo l i 
serade ånyo l öö4 ft t ameri kan · lrn kompani t. 

0 

r l 6G2 öfv <."rLog 1 ·t1-
gm·inge1 1  :;j Mf tobakshando l n  och öfvrr lM, d ,s -· förvaltning [tt tvämw 
an<. 'JH l at orPr, fr[m hvi ] ka ::i l la å tcrfön,iilj arP Hgcle a Lt t::iga s i t t  l ag( ' l " . 
l\. OJ J h'c"1.k t,et ntgi · k  m rcl [1 r 1 684, hvard't< 1r im 1 :1ort.en af tol in.b-ih l ad  
frigaf;., , nwn 1nfiirs0 ln af spnmwn, ]rnrfrn,d oc h s. k brPf'to lm k f,ir
hj i,d s .  Dornrn. inskr�i n k n ing, som forLfor i n ti l l  {l l "  1 7 1  G,  Y id Logs för 
aLt, nppmm1tra an li:i.ggn i 1 1gc •n af i n lwm:-;ka tohak:-;spi mH' l ' iPr 1 ) .  

01n tolmk:-;för:-;äljn i l lgt'u i Åbo forc] igga, nf1gra, magrn, not, i:-;cr. 
Den första 1.n l lrii..k:c 'n s lrnp, hvari j ag fmmi t  i mport ftf tobak onrniimd ,  
iir fn.1 1 1  u r  1 637.  Bvlop1wt npptagos i,i l l  : 34 ll . Efter t ohctks l i m 1 -

1 ) Hiwdl.  rör Skand inav iens l i i  t. XXX I : 440 ; Sticrnman, Commcrccföronl n . 
1 I :  30G--30ö, 30\), 373 377, 3 3-385, 39U-398, 4.87--!89, G02-G03, G78-G7�l, ( i� l2 · 
li� l3, 708-709, 783 785; U I :  10-! 1 22, 3 l8-322, 820-83 1 , 852- 53; 934-� !35; 
I V :  23 � � ,  \V. U. Lagns, l lppsa ts riirn.n, le t oh.tk i F in ! .  :\ l i m .  'l'i l l n .  fiir l '3 1 .  

G8 
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d lns monopoliserande sökte kompaniet i främsta han<l att öfverens
komma med köpmännen i taden om tobaksafnämeriet eller tobaks
försäljningen på orten, men då, så om ofta hände,  öfvereusstämmelse 
om vilkoren icke uppnåddes, öfverläts försäljningen åt en kompa-

. niets inspektor · eller faktor, som ur egna bodar utminuterade varan 
uti staden med dess ,,underliggande marknadsplatser, socknar, hen1-
1nan och d istrikt" . Denna åtgärd var ytterst misshaglig för borger
skapet, som därigenom gick miste om en li ten förtjänst,  och gaf 
vanligen anledning till demonstrationer och smuggelhandel 1 ) .  När 
husgeråd mästaren Anders Andersson och köpmannen Peter Bohm 
i Stockholm år 1 662 öfvertogo tobak monopolet i arrend , ingingo 
de  med köp.mannen Simon Berg kontrakt om för äljningen af den 
tobak ,  som förbrukades i Abo och des omnäj d .  Berg förband s ig 
att taga alt sitt lager från arrendatorerne, men förbehöll ig att icke 
b höfva mottaga tobak till större belopp och af andra sorter än han 
sj ä1f  rekvirerade.  Han lof vade att icke tegra tobak priset öfvcr
höfvan högt för att icke väcka ovilj a  hos ,,allmogen och gem ne 
1nan" . Vidare förband han sig att icke konkurrera på andra städers 
handel .  område, icke drifva understucken handel med insmugglad to
bak,  utan tvä.rt om bistå arrendatorernes betjänte i paningarna ft r 
s111uggl are 2) .  Följande år  ingick borgerskapet ti ll regeringen 111 d 
kl agomål öfv r att Berg, tvärt emot kongl . p lakat, icke å tnöjd  sig 
med att sälj a sitt lager i parti åt återförsälj are, utan därj ämte ut
h öl rade tobak i minut, därigenom inmi:ingand sig i borgerlig nä
ring. Regeringen fann en sådan utminutering klandervärd , så l äingc 
borg rskapet s j ä lft erbj öd sig att vara tobaksafnämare, men ansåg 
d<>n ti l latl ig, nä.r öfv renskommel e icke kunde uppnås 1nel l an in 
. p ktor ,n och borg rskap t 3) .  För att ordna d tvi tiga förhå l l an
dena utsänd arrendatorern år 1 6G5 en monsieur P trus Theg110r, 
sih,01n insp ktor öfvrr tobak. ·handt> ln  i h ela  Finland , ti l l  Åbo. rrh g
ner Dl::'myndigadP: att n:1d rhancUa, med nt1gra borgar om tobaksafnii
mericts i> f'Y l rtngandP i bo .  1 fdn; t;a h an d  Rknl lc han söka fdrrni\. bor-

1 ) R:\clst. prot. 3 maj 1 6-l:8, l6 mar 165�), 2 maj ,  22 j u l i  H570. 
2 ) Kammarkolleg i i  a rkiv i Stockholm , en volym med p, krift ,, lt' i ulancls s t i.i.

clers :.'lffnchmares Reversaler" .  Liknande kontrakt ingingos med köpmii.n i andra stii.
der. Vaoligr.n famnades det afnämare fri tt a tt  b eställa så mycket tobak de ansågo 
s ig behö fva, men dtir s ig göra W,t, sökte arrendatorernc att besti.i.mrna ett m in im i
belopp.  År 1663 förbundo s ig tobaksafnilmarenc i Viborg att köpn. 6,000 kålp. ,  år 
lGGG 8,000, ru· 1G7 1 1 1,000. En t obaksafnämarc i Nystad förhand sig år  1 662 a tt 
köpa 700 skålp., en annan i Bj örneborg år H :iM att köpa GOO skålpund. 

3) K.  resol. :H aug. l l iG l s :i. 
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gar ne att förbinda · ig t i l l <'11 år} jg rekYjsition på 20,000 fl , men kunde 
han icke utvärka detta belopp, tilläts han gä ned ända til l  1 5 ,000 fl . 
Afslogs äfven dessa vilkor, kull e  Th gner taga af magistraten att st 
öfver att han hembjudit återförsäljningen åt borgerskapet och sedan 
,, i nrätta handeln på bä ta sätt sig praktisera och göra låter'' . Upp
· ikten öfver försäljningen kull e  han öfverlåta åt borgaren Seg rdt 
Brandt ·å ·om in pektor i Åbo. Sålunda kunde borgerskapet icke 
besvära sig öfver bri tande til lmötesgåen<l e  från kompaniets i da. 
Huru Th gners mandat aflöpte, är icke kändt. Fem år därefter, 
å r  1 670, ingicks . efter n tids trassel mell an arrendatorerne och ett 
antal borgare i Abo ett kontrakt, som förband de 8enare att å rljgcu 
mottaga 12,000 fl tobak för ett pris af 6 a 7 mark k. m.  skålpundet. 
D tta belopp och hv�d son1 därutöfver kunde rekvireras skulle i för-
8ta hand försälj as i Abo och dess omnäj cl , men kunde äfven afyttrn::; 
pä marknaderna i länet · öfriga städer  samt på lan dsmarknaderna 1 ) . 

är  tobaken år 1 6  '2  frigafs, handhade8 för äljn ingen af en tobak::;
ful lmäktiges inspektor i Åbo 2) .  

Så länge tobak monopolet existerade klagades alt j ämt öfver 
de höga p ri · tobaken - virginisk, engelsk och fran k - betingade 
s ig och öfver den dåliga vara, som kompaniet levererade. Kompa
n iet  jä1nte de. s återför:älj ar i Åbo be värade sig åter i s in tur öf
VPr rl on vidtutbr dda ·muggelhand ln, 80m fiorcra<le  i trots af de 
bo · lng ::;tadens och kompani t · betj änte gång på gång gjord . 

, i å  om tobak ·spinnare anträffas på 169O:talet trenne pernoner. 

Om sal t et ytLrad l 8ig lrnmmcn;ku l lrgi t en gäng, aU d 1 L va.r 
,,eu sa om iste l ig  vara för 8v rig , att Eder · ] ougl. Iaj : t: ·å l i t>gn' 
s01n nedrigare und rs{l tars vältr fnad består  nd l s  uti dcs ymniga 
ti l l för.- l" 3) .  Oaktadt import 1 1  stod "ppcn såväl för inhem ka Hom 
nthindska, köpmän ropades stän ligt på sal tbri st och på olid l ig t gring 
i pri rna .  I främ 'ta rnmm t låg skulcl n härtil l  i d t ständiga 
kr igHLill . taudet, 111011 cl 'sutom v i l l e  man söka orsaken i knep af köp
mi:innen .  R geringen dundracl oafb l'ut , t  mot pri.-stegring n ,  å lad 
magi .  trat rna -att pron1ulg ra 1 Htämda taxor för för äljningen o h 
;,,nbcfalde c l _. högr 1nyndjgh terna att förfara m d a l l  stränghet mot 

1 ) Kam markol .  arkiv. It. l lst . prot. 28 maj , 22 j nl i , 4 ang. 1G70. 
2) Sv. rik ark. Hanu l .  ang. tobali skompanict och ha.nclc l u ,  
3) Locubom, Hand! . V II I : 14 1 ,  
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. 
dom, hvi l ka o·enorn konstlade medel b i d ragit t i J l  bristen .  Ar 1 628 
förklarades salthandeln för ett kungl igt regale ,  men redan följ ande 
ftr kom reg ringen t ill insikt om att detta botemedel i cke l ämpade 
s ig för det förel iggande fal let, hvarför handeln frigafr . :B1ör  ·öket 
att 111.onopol i sera salthandeln förnyades icke häller seclermera, utan in-" 

skränkte sig regeringen t i l l  att genom lättnader i tul lumgälderna 
ocl1 and ra fördelar understöda såväl enskilda per:oner som bolag, 
hvilka egnade sig åt sal timporten. År 1 638 meddel ades åt a l la, som 
införde salt från Spanien, en tul leftergift, hvars storlek berodde på 
om importören och sk pp besättningen voro i nhemska män e l ler ut
l i:iincl ingar. är det år 1 646 bildade Wästervikska skeppsbyggnings
kompaniet förklarade siu afsikt vara att vinnlägga s ig om h andelu 
på  Portugal ,  bevilj ade regeringen d tsamma en betydaud nedsätt
ning i tullen på några år. Kompani t skulJ e specielt ha t i l l  upp
gift att förse stapelstäderna med nödiga kvantiteter salt - det kal
l a · ock stundom saltkompaniet -, men det skull e  ingalunda ha 1no
nopol på importen af denna vara. i 

1 aken uppfattades emell ertid 
a l lmänt så on1 hade riket lych:liggjort · med ett nytt monopol o ·h re
geringen måste i upprepade riksdagsr solutioner upplysa · tånden 
om dera v i ll farels 1 ) .  

Und r sjuttonde seklets första decennier förmedlades sa ltimpor
te.u t i l l  Åbo dels af egna dels af ty ka skepp . Sed nn ra , yncs 
importen t i l l  mesta del kommit i händerna på holli:Lndare. Än in
komma skutorna p å  beställning af köpmfö1 i stadeu, än åter  ka. tado 
rlr främmande �kepparcno ntan förrgåcnde öfverenskommol. ·e ankar 
i [m, Y issa på att i cke l änge b höfva afvakta l astens uttömmande .  
Hädstugnprotokollen omnämna fi ra, ex mpel på aftal mell an magi 
st l 'aten och fr�irnlingn,rnc om fö rsäljn ingen af ·kn tornas i nnrhftl l .  
A ren ] 633 och 1 634 öfver 11 -·kom ma.gi stratcn mec1 tviiunr hol lä11 -
c fa,r , a,tt cl o sku l ] ur sina båtar t->i:ilj a varan hel- och ha]flä t tal s  t i l l  
1 2  ½ dal .  k .  m .  tunnan . 1 63 ocb 1 630 omnämnas l ikuandc aekord a, 
!l-- 1 0  dal .  tunnan 2) .  -1:!'rån 'cklet midt torde al timport n ti. l l  tör::;ta 
delen förmed la t s  af \Västervikska kompaniet oeh tj ärukompani t. · r 
l GöO ±'örordnacl magi · traten tvännc pernoner att mottaga do 2,000 
tunuor, 0111 rekvi re rat från tj ärnkompanict, · amt att uLd ht d m för 
1 1  dal . tunnan ål re ·p . rekvirenter, hvilka i sin tur kul le  · ä lj a  för 
1 2  dal .  tunnau 3) .  Pä l G54 å rs riksdag supplicerade borgen,kapeL 

1) Sticrnman, Cornmcrceförordn. I :  96 1 ,  9 1 ,  I l :  202, 575,  (154, 891 ,  8%, I l  [ :  
364 ,  aG7, 39G, 59 l , 838, I V :  5-J., V :  175, 244; Riksdag b eslut s 1 ,259, 1 ,325, 1 ,405, 
1 ,565, 1 ,736, 2 ,055, 2,090 rn. ft. st. 

2) R{td t. prot. 2G maj Hi33 , 14 maj 1G34, 5 maj , 3 nov.  1 638, 15 j un i  1639. 
a) ,, ,, 30 a.pr. 1650. 
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hos regeringen, att salt- e ll er skeppskompaniet skulle å läggas att 
ä rl igen införa till staden 2 skeppslaster salt och kommerskollegium 
bemyndigades att gå i författning om nämcl a åtgärd til l  saltbristens 
fyl lande 1 ) .  Ar 1 660 lofvade borgerskapet, i anledning af från re
geringen inkommen förfrågan, att göra sina beställningar hos ,Väste r
vikska kompaniet, såframt kompaniet effektuerade beställningarna 
promt och billigt och mottog i betalning icke allenast penningar, 
utan ock ,,andra köpmansvaror och gods, som här uti l andsorten 
fal la  och vanka kan ; "  men på inga vilkor ville borgerskapet tillåta 
kompaniet att inrätta i Abo egna försäljningsbodar 2) .  Senare lda
gades öfver att kompaniet icke fäste afaeende vid det gjorda förbe
h ål let, utan höll saltupplag i .Abo och handlade direkte med landt
manuen 3) .  I följd  af tj ärukompaniets fördär:fliga invärkan på  tadens 
sj öfart och de krigiska konjunkturerna höl l sig på 1 670:talet den 
direkta importen af salt från utlandet ytterst l ågt och köpmännen 
vande sig att h. o. h. fournera ig hos sina kolleger i Stockholm. 

är dä.rför regeringen år 1 675 förbjöd denna handel ,  emedan Åbo 
var en stapelstad, som borde sj �lf sörj a  för importen från utlandet, 
väkte denna åtgärd tor nöd i Abo .  Borgerskapet anförde, att dess 
enda skepp seglat til l Portugal , men nödgats för osäkerheten pä 
jön :öka hamn i England, hvarför regeringens påbud haft ti ll följd 
en sårlan saltbrist i staden, ,, att ingen,  om han än sitt lif där med 
frälsa vis te, den andre med en näfve ful l  ·alt, myc;ket mindre med 
mera förmår bispringa" . Dessa skäl förmådde ock regeringen att 
medd l a  eft rgift i förbudet 4) .  Efter krigets uvphörande  förbättra
des ställningen tydbg n, m n h .  o .  h .  upphörde i ·ke klagomålen öf
vcr  c l  11 ringa sa,l tti l lgången od1 öfver svårigheten att sätta sig i di
rekt förbindelse med salthärdarna i utlandet 5) .  

1) K.  resol. 7 n.ug. 1654 � 8. 
2) Ål.Jo taus acta. , magistr. t. l antlsh. 1 660. 
3) Be vär  1G6J, K .  res. 3 1  aug. 16( )..t: § 1 .  
4) Besvär 1 675 -7 (i ;  I L  res 27 sept. 1 675 � 2 .  
;;) Bcsvti.r W83; K. res. 1 8  mars l ( i8\ l N:o l s 1 , N:o I l  � 15 .  



I V. 

Handelspartering. 

1.,
1 n ::-träfvan att införa i amhället n allmän och j ämu n r-1 etsfön1 lni �1g, su?1 tttmärk ~ r  merkantilsy t m"t, rö�er sig � I kan.sk tydliga t 1 frågan om d n s. k. handel partenngen. Då nu städerna ind lats i stapelstädor och uppstäder, hva rje stads borg rskap åter i köpmän och handtvärkare, då vidar handtvärkaren fördelat sig på skilda fackafd ln ingar var clet cu naturl ig kon kven. af grundprincip n, att äfven m dl mmarne a± cl n hand 1 i dkande korporationen skulle bindas nhvar vi fl . · i n  detalj .  Erkänd s ngång nyttan af en arb tsförd lning i stort, så m{tst de goda värkningarna däraf l änd· samhäll ,t t i ll desto st.örr fromma, ju  lägre ner de sträkt ·ig. Yrkets spe ·iali · ring på ana områden var tidens lös u. ])fen denna specialisering .-kul le  i ck i ntri:iida på tt naturl igt sätt, i mån af c1 t komm r. ·i lla lifv ts uppblomstring d1 konkurr n ns ti llväxt ; len .'kull , kapas genom f'tt maktr åburl .  R •gering u gaf ig  i ·k t i d  att afvukta d ' ll naturl io·a uLv c:kling n af d t rådaud sy:Lemet. Det ekonom iska l ' fv I :1 ull rätta ig ft r impul · rna, från rd c l kan1mar u ;  . · . tem ts värkn ingar ·kulle visa sig innan d ras ti l ännu var  komm n. Bö1jan m d i nförand t af hand h;part ring n l ler  l n obligai.ori ·ka yrk ' p · i al isering n på cl t komm rsi 1 l a  ornrå 1 t gjord s i Sto ·kh lm. I n år 1635 utfärdad stadga om köphand ln  för ·äLtand i ord ntl igt tillstånd framhöllo stad n öfv r tåthållare och magi trat den fördärfl iga ovana köpmännen tagit "'ig ,, att ihopa samla uti n gatubod alla d varor, både inländ ka och utländ ka, små o ·h stora, alt d t som ä]j as kan, och göra ål d ett hök ri och mångleri u taf n redl ig o h uppriktig köphandel". När köpmaunen förvärfvat sig nagot rör ls kap ital, använde han d tta till 
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att ,, ihopa lagga" all ehancla varor, såsom kläd , identyg, fisk, salt 
vin och j ärnvaror, ,, i n  urnma alt det, om sälj as kan,  att han 
kan bastant finnas och fournera köparen alt det han behöfver, hvaraf 
han lättelig drager l andet till s ig och alt åledes uppehåller den 
hande l  al lena, hvarrned hal fva staden och många hans fattiga med
borgar sig redeligen och väl nära kunde" .  För att göra en ända 
på b dröfvelsen, dekr t rade öfver ·tåthållaren och magistraten, att 
köp1nannakåren härefter skulle vara indelad i gi l len, hvarj e gille 
represent rande en ,,viss partikular handel och vandel " .  Endast d , 
som handlade i gross, fingo sälja  hvilka varor de v ille, m n icke 
under ett bestämdt kvantum ; minuthandlandene åter :fingo icke 
försälj a  andra varor än d för gi llet bestämda. Gillena, ti l l  antalet 
tretton, skulle utgöras af sidenhandlandenes, klädeskrämarenes, hatt-
tofferarnes, järnhand land nes, glaskrämarene , de med fransyska 

varor handlandes, kryddkrämarenes, apotekaren s ,  vinhandlandene , 
si l l  krämar ne , bryggarene och tavernarenes gi l len .  I hva1j e gille 
skulle t i l lsättas 2 å ldermän, hvilka ägde att öfvervaka ordinantiens 
och de af magistraten faststälda prisens iakttagande samt befordra 
inhein ka mäns framk01nst på köpmannabanan. De borgare, hvi lkas 
ekonomi ka  ställning ick medgaf inträde i något af de nämda gil
lena, til lätos l ifnära ig m d krögeri, fiskeri o h mångleri . Under
lät någon  att anmäla s ig t i l l  en viss bran he, kulle han förvisa 
från staden såsom ,, onyttigt vattenbi" 1 ) .  

D mi  sförhål lauden, som stuckit magi traten i Stockho lm i 
ögonen, voro allmänt rådand i Åbo. Uppr pad gång r gjordes 
af myndigheterna i staden anmärkningar mot den oordni ng, som 
rådd i nom ol ika grenar af hand ln. År 1 62�1 förmäld r ger·in
gen , huru ·om den förnummit, att ,,uti vår stad bo sker tt tort 
nndersl f oc-h b dräg ri m d allehanda . lags dryc] r, åväl in ,  bränn-

1) M. Lagerst röm, toclc holm tads ordin, ntier I :  32-45, 80 - 5. • n l i g t  
Odhncrs pt'Lstående har denna onl i 1 1ant ie  al < lr ig kunnat fu l l t  genom föras i tockholm 
orh i ö friga stä<ler, där den påbjöds ,  ha mynd igheterna nödgats ätnöja  sig med att sök:1 ärsk i lj a  köpman handel, hökeri och handtvii.rk ( verige inre h i st. . 283-284). 
f Hcls i ngfor gjordes början med handel parteringen är 165G. Från ett ful lständigt 
genom l öra.nde afstod man geua t, och okän tlt är, h u ru l äno-e ens den år lö5G gjorda 
fiin1cl n ingen lrnn<le npprti tt.hål la . (Ehr tröm, Helsingfors stads h ist. . 76-77). 
I Wasa k unclc, t rots flera för ök, sy temet i cke komma ti l l  t i l lämpn ing. (Aspel i n  \Va.sa 
�tads h i  t .  s .  170-172). I J akobstad kungjordes år 1 6!:l7 e n  land höfd i ngens be
fal l n i ng n.tt borgerskapet skul le  lå. sig t i l l  någon vi s handteri ng och icke trti,nga 
hvarandrn i deras n ii.ringar. Y i < l  den förde ln ing efter yrken, om med anledn i ng häraf 
föret ogs, delades horgarene i endast 3 kategorier : handel män, h1\t.smii n orh handt
vii rkare. ( , J akohst .  r/\.dst. prot.. 10  maj IGH7 ). 
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vin ,  mjöd, såsom öl , j ämväl och spetzeri, a l lehanda identyg, k l äde, 
honung, hampa, lin, si l l o h andra slags varor, ehvad namn de hä lst  
hafva kunna, som ifrån främmande l and och orter d i t  ankomma ; 
så ock · i l ika måtto m d de varor, som föras där ifrån, om är trån, 
tj ära, talg, mör, lax, allehanda fisk och -andra utförand varor, hvad 
d t hälst vara kan ,  j ämväl ock med allehanda vikt och mål " .  För 
att för framtiden för komma oskick t förordnad regeringen Hans 
Bogge (Bugg) att vara ,,general upp yn sman i Åbo stad öfver samm a 
god , att god riktighet finna må såväl med de främmande om inne
vånarene, eftersom här i vår stad Stockholm t il lgår 1 )" .  

D nna åtgärd att utnämna en särskild inspektor öfver handeln 
medförde emel l ertid i cke åsyftadt resu ltat. Bogge, som c les. utom 
skulle ha t illsyn öfv r hand tvärkerierna i taden, gj ord t idt od1 
ofta påminnelser om den 1nakt, som var honom gifven, uppfor<lra <le 
borgmä tare o h rud t i l l  värksamt understöd, instämda för rätteu 
burga1·e o ·h främlingar, som försndt s io· mo<- god ordning och laga 
tadgar, men skördade endai:;t å ena sidan ovi lj a, å andra sidan före

brå l ser för efterlåtenhet 2) .  är därför i Stockholm ett nytt försök 
t i l l  hand lns or<lnand ti l l gr ps, kunde det ick töfva länge, i nnan 
det af hufvudstaclen gifna  för c lömet skn l l e  påbj uda · ti l l  efterföljd  
äfven i Åbo .  

Exp rim ntet begynte redan år ] 638. På a l lmän nldstr1.gn.dag 
den 3 mars - förmäl r protoko l let - uppl äste · pä svenska och i.n
l erpret rad secla.n punktv is  p.'.t finska ,,den nya handel ·orc l i nanti .n ,  
. •0111 H .  K .  l\I .  ch de högvälborn J Sveriges r ik · n�td ig regerings
herrar h afva författa låt i t  o h ft r hvi lken o rcl i.nantie höo":tb m: i  c 
H.  K.  l\{ . o h <le högborne regerings l 1  rrar nådig t ve l  , att köµ
h a n cl e l n  uti :fäderna här i 'v  .r ige: r ike skal l h är fter < l irigentd 
yarda ,  nämlig n Håled ' ,  atL hvar och en köpman O( ·h l)orgarC' icke, 
�mm h i:i rt.i l l  sk dt  i: Lr ,  · ig mecl a l l nhanc .la  gods el l  'r sakC' J ' 1 > , , fa.tta ska l l , 
ntan etL Y is8 pft r O<.' : te m·dn i ngs i nn< 'htt l l  h andel O('h lrnndtcring 
fi>rC't.a,g r, l änned han tänk r . ig t i l l  att föd a  och ernära ' .  Borg<-'r
skapet ti l l  ad s att ,,p(: rp nd ra och vi-il öfn,rviio-a." on 1 inantien samt. 
_ på u , tr  n ärma t fö lj ande nlc 1 stngndagi-l nut anmi-Ua ,  nH1 t1 1wad lwn
d l o<.:h i. < .lro t .uhvar YcU l wW.nkt atl rrnärn, s ig .  

1) R ik  reg. 9 april 1 629. 
2) Bidr. t. 

0 

bo h is t .  för ta serien IV: 43, 5 1 ,  67, 73, 74-, 76, 96, V I :  39, 'j, 
�l5, 100, 122, 1 36-1 38 m.  fl . st. A r  1 633 angå.fvo horgmi.tsta.re och råd Bogge hos 
guhernatoren för att han mest::ulels uppehål l i t  ig på s i n  landbog .. n l  och försummat 
stadens angelägenheter. N:\got enare hotade v icefiska len i l t ')frätten. att om Bogge 
icke hefl i tade · ig bii. ttre om s i tt kal l  och i imbetr, ku l l e  fi kalen hest i.U la itt honom i 
hofrät t cn ,, C'n magaplå trr, som icke viU smaka s lrnl le". 
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Protokollet fördjupar sig icke i detalj er rörande den nya handels

ordinantiens innehåll, m n det framgår på annat håll tydligen, att 
detta innehåll fullt öfverensst.ämde med den åt Stockholm förlänade 
stadgan 1 ) .  Sedan borgarene perpenderat och öfvervägt saken en 
veckas tid,  afgåfvo de sitt svar, det gem.ena borgerskapet genom 
trenne ombud,  de förnämligare köpmännen skriftligen. Svaret lydde 
enstämmigt, att borgerskapet önskade blifva vid det gamla, men om 
detta ick vil lfors, var ett uppskof med ordinantiens tillämpande 
nödvändigt, enär mången borgare nyligen försedt sig med stora la
ger, dem det var en omöj l ighet att i hast afyttra. Därjämte suppli
cerade köpmännen, att deras förluster måtte godtgöras sålunda att 
de närmaste städernas jämte allmogens i skärgården och Österbot
ten handel blefve inskränkt till Åbo,  liksom Västernorrland::; handel 
redan inskränkts till Stockholm. När denna förklaring framfördes 
till landshöfding Falkenberg, svarade denne hetsigt, att den som 
icke genast fogade sig efter ordinantiens föreskrift, ,,skulle packa sig 
bort ur staden" . Så kort b lef proces en dock icke. Hela året 1639 
och under större delen af det följ ande fortgingo oafbrutet under
handlingarna om den nya ordningen. Landshöfdingen dref med bru
talt våld på v�Lrket ; han infann sig någon gång på rådhuset för att i 
en oration förehålla borgerskapet nyttan af det nya sy�temet, men 
affärdade mest skriftliga befallningar, åtfölj da af hotelser om tränga 
straff, höga böter och förvisning ur staden, för de tredskande 2) .  
Då och då  mark rades tillsägel en ytterligare g nom bref från ge
neralguvernören. Borgmästare och råd framförde pliktskyldigast 
befallningarna och hotel erna, men torde i det hela taget icke varit 
synnerl igen angelägna om deras vi:ir1rnn. Borg rskapet gjord pas-
i vt motstån d ; anhöll  ständigt om rådrum och fick det äfven, först 

till Mikael i ,  så till Martini och därpå till påsken följ ande år. Men 
1) Prot. för den 9 maj 163 talat· om ,, <len nya köphan<lel ord inantien, som 

H. IL M. hafver författa Hitit, hvi lken så här som i tockhol m är pub l i cerad vor
den ' .  Den 9 sept. 1639 i n fordrade regeri ngen fr1\n  grefve Brahe afskrifter af de i 
Åbo gäl lande n ii.r ingsförordn ingaroa för att jämföra dem med motsvarande orcl inan
t ier i Stockholm ,, och, eftersom möj l ig t ske kan, br inga förberörda näring ordn in
gar ti l l  en  l ikhet". R. R. 

2) Den 13 okt. t i l l kännagafs, att den hv i lkcn till nästa rådstuguclag icke sUi. lt 
sig förordn ingen t i l l  efterrättel e, sku l l e  böta 4.0 mk. s . ; g ick det öfver tlärpå föl
jande möte, skul le böterna höjas t i l l  80 mk.  och vid tredj e rå<lstugudagen t i l l  120 
mk. Den 20 nov.  meddelades landshöfd i ngens befa l l ni ng, att för de gårclsägare, som 
ännu icke antecknat s ig,  skul le gården tagas i beslag som säkerhet för böterna ; de 
hv i lka icke ägde gårdar skulle förvisas från staden och, om de åt.erkommo, sändas i 
halsjärn t i l l  Svartå b ruk .  

59 
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·när fatalietiden var ute, återstod ännu ett antal o förbätterliga syn
dare. I juni 1 639 medgafs dem, som ännu icke befriat sig från til l 
deras branche icke hörande varor, rätt att under marknaden för-
ä lj a dem i särskilda ,,pauluner" , men icke i ina gatnbodar 1) .  

Trots det motstånd, so111 gj ordes från borgerskapets s ida, kunde 
rer.lan på vårsommaren 1 638 en vidlyftig förteckn ing uppgöras öf� 
ver de borgare, hvilka ,, en viss handel och handtering, därmed de 
tänka sig till att ernära, hafva upptagit, såsom ock hvad handtering 

· O h handel det är" 2) .  Listan, som veri:ficerats af stadens syndicus, 
utvisade följ ande gruppering af näringsidkarene : 
Grosshandlare 44 Dragare 33 
Sidentygshandlare 2 Rökare med smör, gryn te. 2 
Klädeshandlare 10 Brännvinsbrännare 2 

iirnbergskramhandlare 1 3  J ärnhökare med LCfl 1 
Bryggare 8 Husslaktare 5 
I{rögare 1 8  Timmermän 1 5  
Lärfthandlare 1 Hampspinnare 2 
Värd husidkare 5 Stadens styrmän 5 

· Lin-, humle- och bastförsäljare 16  Gatul äggare 2 
Kryddkrämare 3 Lärftblekare 1 
Strömmingssaltare 6 Skoflickare 1 
Salthökare 88 Fårskin b tare 2 
Köttmånglare l .  slaktare l 9 

Listan gjorde icke anspråk på att v ara fullständig, enär några 
borgare voro frånvarande från staden, och den undergick nog för
ändringar i praktik n .  H urudana framsteg hanclelsparteringeu gjort 
vid slutet  af det märkliga året l 638, framgår af en relation, som 
magiBtratens handel ·kollegiurn jultid u aflät till landsh .. fdingen 3) .  
I cl nna relation,  om är t äml igen unik  i .-itt slag, yttrar sig kol le
giet på följ and �ä.tt : 

1 .  Grosshandlare, . 0 1 1 1  i a h  l t a fwa µålagi l l  Y l i  gro s h and la ,  hafwa cle l t  
nogorl unc l a  påbegyn l ,  doc· k i in  nu icke> L i l l  da tum in  föffi ae J , ande l l  fu l l 
kom bl igen a fflagd l ,  Y t han  lofwadl  l i l l  den lerm i n urn ,  om h .  hPr l . : lt l andz
höf l i n  gen ampt magi lrnlrn hafwa c>f

f
lerlål i l l  1wm l .  t i l l  nä lkommancle på ·r l i a, 

fur l:.;äl t i a  l t wad h  om L i l l  c lNas an l ag tH' l i and c> l s  f'o r l  ä l liande wcderböh r  or l i  
rPy_u i rera · k ann .  

2 .  The om kliidesshcmdell s i gh  förelagi l l  och  i · ke än  nu  L i l l  nogodt 
fo l l komb l ig i t t  ef

f
ecl och wercknadl (!) komma k un nadl ,  ähr denne för h indr ingh,  

1 ) H.å<l t .  prot. 
2) Ingår bland Åbo stads acta. 
3) besvär. " " 
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al t clee i n  t i l l datum vthaff al lehanda sl agz wahru r  vthj dera gattubodar 
b l andalt  hafwa ,  hwi l ke t t  c lee än nu e ij hafwa föryt tra kunnacl t ;  derföre clee 
och l 1 oos · han . herl : t t  l andzhöfc l ingcn sampt magist raten om c l i l a t i on  ann
l 1 0 l l i l hafwa · hwi l ken dem och  t i l låt i n  ähr L i l l  näst kommande påsc l ta, som 
förbemäl t  ä l 1r. 

3 .  Sijden- och lä-rfftskremmare ähr och så nog ampt förehål l i t ,  för
man t o c h  på lagd t ,  alt  dee t i l l  cl e ras opåtagne hande l  fortsätt ian c le  i rätten 
t ij c l h  ·ådana wa l i ror, om c ler  t i l l hörer, förskaffa sko l a ;  hw i l ket dee och 
Y Lh lo ffwad t hafwa e fftcr  yt lersla förmågo s ine  al t g iöra t i l l  förelagden termin ,  
nem l .  nestkornmande påscha. 

4. J(rycldekrämmare haffwa icke än n u  k unnad t  komma ti l l  s in  före
l agne handel l  e ffler delt dee än nu andra slagz wah rur Y L h i  s ine gattubodar 
heb landal t  hafwa. Jcke deste m i ndre äre dee noghsamp l  förmanle ,  att dee 
: igh t i l l  bemäl te  lerm i n  sådana wah mr förs kaffa, ·om del ta c l  ras antagna 
krydcl e k rernmare ka l l k rä ffwer, hwi l kel t dee och e ffter y t Lers La  förmåga hafw a  
vl hloffwad t att effterkomma. 

5. Jernkremmare eller dee som medh or inbergens wahrur att handla 
s igh påt agitt hafwa,  så ha fwe clee den nogorl unda begynt  t i l l  att for t  ·ä t l ia  
( ' ffl er deras förmögen l 1ee t t ;  för l toppa: 11 1 an ,  deLt dee här näst w ijdare clcr  
om igh bcfl ij tan cles w arda. 

6.  Apotekaren hafwer en goc l  h begynnel lse t i l l  s in  hand Leeringh,  så 
wij cl a  hans hancle l l  s igh s träcker. Man förhoppas, att han elen w ij dare forl
se tt ian cl es warder. 

7 .  rVij'nh'111dlure haffwer ingen än nu t i l l  da tum · igh fn l l komb l igen 
påLagitL a l l  wara ; v Lhan Pclter T l 10rwösLcn , Pcltcr Fa ·h t  och Wi l l he l m  Gor
c lon ,  . orn L h i  gross . igh ha ffwa pålagi L L ; cler i b l and dec oe; h  wij n stycke 
l aels här  L i l l för. oldt haffwa. 

8. Belangande vryggerij ähr nu . å wij c l. a  forL alt och vl l 1 i  wercke L L  kom
m i L L ,  a l t o t l a  e ffL r · · h re ffne förmögne borgare hafwa sigh de t t  fo l l komb l igen 
opålag ilt, som ä l 1 re :  råcl hman Caspcr Eck n i an ,  råd hman Steen C l t r is Lcrsson ,  
råd hman N i l ' I::; O l loff ·:on , chämnär  Mårl en P h i l l i psson ,  k n ij f:med Uenr i · h  
Bergen,  å lderman , Clemelt Cur oj ,  1\l i • he l l  E::;k 1 1  son , Nie ls  Si l l i l l en ,  hwi l k a  
m a n  förhoppas än  nu w ij ctare, så. om dee wäl l påbcgynt ha ffwa ,  d e Lt warda 
fu 1 1 bord an d 0s. 

� - lfröifare11a ha fwa < l ee ras pål tlgna < 'rnbeLe mesl adc •d · f o rtsal l ,  l w l s L  
t •mä< l an  d0m t i l l  C l a l o  Hr l i l l a l i ll s i < ' l ffw(' a l l  b rygga sa lä nge at L brygga re
na  Y Lh i  dcra · fu l l a  e -.· e  kom ma  k tmdc ; l rw i l keLL man, om förb 'm , 1 t ,  för
mor lar n u  een godh  begynn ] e hafwa wnnn i l t . 

10. Salthökare hafwa deras pålagancle me Lad ls v lh i  wercketl brachL,  
a l t  i ngrn manue l l  < ler wc d l t än nu fu nn i l L  ä r, för vl han clr t t ,  a lt c lee ina  
bodar, ·om clcm är pa lagd l a l l  ha fwa på gal l u rna,  i c · kc  än nu  hafwa knn
nac l t  fö rfä rd iga · hw i l kc l L dem dock är befa l l  l i l l  ne  t kommanclc på cha 
alt giö ra. 

1 1 . Saltfisks- och annat hökcrij äre än nu fåå, som sigh sådant före
t ag i L L  ha fwa, dock  ·yn s nogon begynnel l  e cler t il l ;  dee ähre och a l l ffwarl i
gc• n fönnan tc, l i l l  n ä  tföre l agdan Lerm in  deras PrnbeLe forl sättia .  

1 2 . A n langand glas8kremmare och hailestofferare ii h r  i ngen Vi_n n n ,  
so l l l  dee hand tNingar : igh L i l l  an leclrna lå l i Lt ha fwa. 
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Såsom af relationen framgår, hyste magistratens afdelning för 
handeln godt hopp om det nya systemets genomförande, och i huf
vudsak synas dessa förväntningar äfven blifvit uppfylda. Men det 
skedde icke utan opposition f rån de af påbudet i sin materiella exi
stens hotade borgarenes, icke häller utan mångahanda eftergifter · 
från myndigheternas sida. Enligt tidens sed åtnöjde sig borger
skapet icke med protester inför magistraten, utan vände sig med 
sina besvär til l  regeringen, roten och upphofvet ti l l  det onda. All
deles resul tatlöst blef detta vädj ande häller icke. På riksdagen 1 640 
anfördes klagomål öfver att ordinantien till ämpades trängare i Åbo 
än annorstäde i riket, ehuru det kommersiel la  lifvet där ingalunda 
nått den utveckling, som utgjorde ett vilkor för parteringens ge
nomförande. Regeringen resolverade, att ordinantien icke kunde 
återkal las, och gaf tillika en lektion i politisk ekonomi, men med
gaf, ,, att sedan krämeri och hökerien äro i från hvarandra skilde, de 
andre varorne något moderera efter stadens och landsens lägenhet" .  
I reskript till Brahe förklarade regeringen, att hon icke ville ge
nom ett kategoriskt vidhållande af samtliga stadganden i ordi
nan tien försvåra handeln , hvarför Brahe bemyndigades att efter eget 
pröfvande till åta de köpmän, om icke kunde existera på ett slag 
af varor, att tils vidare handla med fyra el ler fem olika sorter 1 ) .  
Tjugn å r  senare, på riksdagen 1 060, inkom hela borgareståndet med 
ansökan om handelsparteringens upphäfvande och Åborepresentan
terne upprepade samma anhållan i sina en kilda besvär. Icke häller 
nu medgafs någon afvikelse fr[tn hufvudprincipen, men regeringen 
lofvade att så moderera och lämpa partering n ,, efter orterne 
lägenhet och beskaffenh t, att borger ·kap ts näring må därigenom 
förkofras och befordras" .  För den ändan ålades landshöfdingen 
och magistraten att fter kommunikation m d kommerskollegiet ut
färda n adan ordning ,,som ti l l  hand lns riktigh t o ·h borgerska
pet al lgem na nytta ·h förkofring lända kan ' 2) .  

1n de anordningar, till hvilka de a re  olu ioner gifvit anled
ning, sakna närmare underrättelser. I rådstuguprotokollen påträf
fas i a l lmänh t ndast uppgifter om ordinantien. til lämpande in 
casn o h därvid m dgifna nndantagsförmån r. Synbarl ig n har 
siden- och klädeshandeln samt försäljningen af s .  k .  ,, rys . lsk va
ror" ller ,, a lnevaror" varit förenade på samma hand .  Såsom ut-

1) Riksdag besvär ; r iksd. reso l .  för Åbo 2G feb r. 1640 2, res kr. t. Brahe 
29 febr .  1640 (trykt h os Tigerstedt, Hand! .  rör. Finl .  h ist .  s . 3 3-4). 

2) Reso1 . för Åbo 24 nov. 1660 § 9, 12 okt. 1661 § 11 ;  Stiernman, Riksdags
beslut s. 1 39 . 
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öfvare af kilda brancher omnämnas ni.i.rnbergerkramhandlare, krydd
eller specerihandlare, hökare, v inhand lare, j ärnhandlare, krögare, 
bryggct re, köttmånglare , fi kare m. m. År 1 G47 hade nii.rnberg r
kramhandlandene och kryddkrämarene,  åberopande bruket i Tysk
l and,  til l egnat sig lärfthandeln .  Följ ande år stadgade magistra
ten , att l ärfthandeln til lkom s iden- och klädeshandlarene, hvare
mot de som handlade  med nii.rnbergergods och pecerier t i l l ätos 
försälj a  papper och yl leband . Handeln med hattar och h andskar 
sku l l e  vara dem til låten ,, i n  communi och öf verhuf vudet" . År 
1 667 anträffades hos ett antal nii.rnbergerkrämare mercurius e l ler gift. 
Åren 1 G60 och 1 6 10 faststäldes i till it,t. närmare innehåll okända 
förordningar gränsen mellan nii.rnbergerkrämarena samt kläd s- och 
sidenhandlandene. År l 6G0 tilläts en specerihandl are, som k lagade 
öfver att han icke kunde afyttra sina varor t il l  det i gäl lande ord
n ing  föreskrifna kvantum, att sälja  muskotbl omma, muskot: nej li kor 
och saffran skålpundlals,  men peppar, ingefära, stärkelse och l im 
l ispundtah; 1 ) .  

De  undantag från handelsordinantien för ta lydelse, hvilka 
tidt och ofta medgåfvos, kunde icke göra en ända på de talrikt 
för kommande öfverträdel erna mot förordningen. Närma t ålåg 
d t stads:fi kalen att efterspana l agb rytare och befordra d 1n t i ll 
näpst. Mången gång anstälde han med sina betjänte razzia i köp
männens bodar och sällan hände det då, att i ke artiklar til l  törre 
eller mindre värde blefvo tagna i beslag. Tidt och ofta förekom 
c1 • utom, att handl anden sj älfva i n  tä1nde hvarandra för olaga in
trång i affärerna. S iden- och kläidc,shand landene klagade öfver för
fäng från nii.rnberg kramhandlan l nes s ida ; kramhandland ne Idar 
gade öfver hökar ne ; d s i  tnämde åt r öfv r l e  förres olofliga 
sal thandel  o .  s. v. 2) .  

n d  rka tade · å l unda förordningen o m  ha1 1delspart ring  n vid 
d . � praktiRka o-enomföraud hvarj handa modifi kationer o h blefvo 

1) Rå<lst .  prot, 1 juli 1647, 1 1 , 13, 2 j ul i  164 , 16 maj,  1 4  j ul i  1660, 17 j ul i  
1667, 2 növ .  1670. 

2) Råd t .  prot.. 2 1  jan , H sept. 1 669, 17  maj 167 1 ,  2-1 apr. 1 693, 1 1  j un i  11 594, 
30 jan.  1699 m. f\. dagar. ! synnerhet fr.. n kram- o,·h pecerihaud lan<lene , men ock 
från andra köpmäns sida anförde ofta klagomå l  öfver den m inuthandel, om bedrefs 
af ryska köpmän r1 ret igenom. På grund af fred trakterna � tnjöto rys arne v is  a för
måner framför andra främmande och af myndigheterna syna de i allmänhet b l i fv it 
bemötta med väl v i lja. I◄ ör att uppmuntra <lera be ök  i staden resol verade mag i
s traten är 1G50, at t de ryssar, som v i  tades i staden :  skul le  fä älja t väl med ½ och 
1 /, ,, bottna.I'" ,  band kar ½ du s intals, soblar partals och hudar stycketals .  Rc cl t. 
prot. 2 dec. 1650: 31 maj 1686, 14 sept. 1687; hande l  kol legiets relation af 1 638. 
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gränserna mell an vissa brancher något obestämda, så upprätthölls 
dock en tydlig åtskilnad mel lan ,,handlande" och ,,borgare" .  Denna 
åtskilnad ägde stor prak ti k betydelse i när ingsl i fvet och den fram
trädde dessutom i det  olika sociala anseende, som kom de tvänne 
riäringskla ·erna till deL 

,,Hand landenes" klass utgj ordes af dem, hvilka stodo i affärs
förbindelser med utl andet, exporterade hemlandets produkter och 
beclrefvo handel med utländska köpmansartiklar. Till dem räknades 
j ärnhandlande, vinhandlande, iden- och klädeshandlare, nurnbergs
kramhandlare o .  a. d .  I 1 69G års mantalslängd upptages deras an
tal t i l l  28. Mången bland dem hand lade i gross och hade sålunda 
rättighet att förse sig med lager af olikartade artikl ar. För att 
vinna inträde i handla.ndenes klass fordrades icke allenast en större 
förmögenhet, utan äfven en genom föregående läroår ådagalagd in
sikt i affärer. Enligt 1 635 å rs handel sordinantie för Stockholm  
skull e  ingen få slå sig på  köpmanshandel ,  som icke i sex år  tj änat 
hos en handlande och i tvänne år vari t hans vederl agssven ,,och 
alt sål des rerleligen l ärt nmgås med sådan handel och handtering, 
som han sedan bruka vill" 1) .  

Ti l l  ,,borgarene" åter räknades de  hvilka l ifnärcle sig med hökeri, 
bryggeri, krögeri , fisk- och köttmångl eri m. 111. D storl o i cke  j för
bindelse m d utlandet, men uppköpte af handlandene. och utminu
terade utländska varor, såsom salt, tobak, sill m. 111. På lands
marknaderna voro de ofta se lda gäster, hvarj ämte de  bedr fvo en 
idrn så obetydlig exportrör lse på �to ·kholm . För att rhå l la rätt 
t i l l  idkande af näring, fordrades af d s.·o ... måborgar i ·k ·amma 
kvalifikationer, som af bancl ] andene .  Rätt ofta hände det, att per
soner, som ansökte om tillstånd att öppna en kramhandel , fmgo af
, • lag på sin begäran, emedan de i · ke  kunde uppvisa erforderliga läroår, 
hvarpä d ti ll råd 1 s att slå sjg på hök ri l l er uågun annan bur
gar rör l e, som kräfc l e  miud ro förfa,renheL i k>pman faek L 2) .  

1) Lagerström, Stockholms orcl i nant ier I : 36. En l .  i l lcn, Sv.  handeln under 
Wasaätt en s. 126, på.bj öd G u  t af H Adolf år lG H) inr�ittandet af ridrne, kolor och 
inka l landet af utländ lrn l ärare i räk nekonst  för k öpmännens utb i l d u i ng. År 1G87 
anträffas i Åbo en ,,räkenmästare" Ola i  B uov ius. Måhända var hans uppgift att 
meddela undervisn i ng åt stadens köpman ämnen. 

2) Rådst. prot. 7 apr. 16GG, 4 aug., 5 nov. 1G9J. åsom redan i föregående 
afdeln i ng  anförts ( . 388 not 2), ka l lades gemenl igen idkarene af borgarerörel e un
der adertonde selc let  och nfLgon gång itfven under det sj uttonde ,,finska borgare" .  
O m  deras handel förtäljer Wasströrn å.r 1 749, att de han<l la ,,på marknaderna och 
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Pa grund af s in förmögenhet O(;h sin större förfarenhet i mer
kanti la  o h kommunala värf bildade handlandene - från seklets midt 
gemenligen behedrade med titeln signor - eliten af borgerskapet. 
Redan förut har det anförts ,  hurusom h andlandene betraktades så
som en ski l d  korporation i kommunen, huru de kal1ades att rådpläga 
med magistraten om kommunal a  och kommersiella ärenden, huru
som de representerades i de älstes råd och där upptogo 1/3 af plat
serna. Då någon sådan indelning i gillen, som 1 635 års handels
ordinantie förutsatte, icke kom ti l l  stånd, gjordes vid seklets slut för
sök att förena alla handlande i ett gemensamt köpmansgille. Iden 
hade tillämpats i Stockholm år 1 6G2 o ·h år 1690 anlände från kammar
och kommerskollegium en uppmaning att följ a hufvudstadsköpmän
nens exempel . Förslaget mottogs emellertid med köld och blef för 
lång tid hvi lande 1 ) .  

Inom köpmannakåren utpeka urkunderna ett antal personer 
och släkter, hvilka genom sin rikedom, sin högre köpmannabildning 
och sin vidsträkta affärsrörelse höjde sig öfver sina kolleger och 
utöfvade ett större inflytande såväl på det merkantila som det kom
munala lifvet. Bland desse ,,samfundets stötter" ha några redan 
blifvit omnämda i egenskap af medlemmar af magistraten ; andra 
egnade sig uteslutande åt sina affärer o ·h deltogo i det offentl iga 
l i fvet a l l enast v id  de allmänna råd tugumötena eller såsom med
lemmar af de älstes råd och stadens representanter vicl riksmötena. 
Inn an vi skrida framåt i undersökning n af det ekonomiska lifvet, 
kan det vara skäl att göra bekant kap med ett antal af handels
societ tens remarkablare per onl ighet r. 

I tullräkenskaperna från s klets två fur ta. decenni �r omnäm
nas bl .  a. följ ande köpmän, hvilkas import och export i allmänhet 
icke var inskränkt ti ll nG gon särskild detalj , utan omfattad va
ror af olika lag : 

hemma i s i na hus med något alt, järn och tobak samt något sämre och gröfrc så 
ka.l la<lt Londkram t i l l  varornas förväxl ing med a l lmogcu, dock förnäml igast med 
spannm/\.1, bo kap, v iktual icr och hökcri samt triivärkc ;  idka i nr i kes seglat : on  och 
lärftst i l l värlmingar. En del  få ock nära s ig med brygd och brännande, krögeri med 
mera". Han<lelssocieteten e l ler det s .  k .  sven ka horgerskapet -· uppgifver Wasström 
v idare - ,, äger utrikes handel n ;  har h itti l i synnerhet velat förbehål la sig den för
mån att handla i öppna bodar, af hv i lka JO här nu kunn.:1. räknas, näml igen G tt 7 
k lädes- och s idenbodar, ä fvcn f"å måuga kryddbodar ; de öfr ige förnäml igast dri f
vande v i n-, salt-, j ärn-, tobaks- och spannmål handel ,  ehuruväl  en h var något af  
hvarje handelsvara bärt i ls  t i l l föryttrande ägt, såvida den här  flcre resor föreslagna 
och påyrkade handels repart i t ion icke ännu kunnat komma t i l l  värkstäl l ighet". 
(Oeconom. beskr. öfver Åbo stad s. 2.J. -25) 

1 } Stiernman, Commcrceföronln.  l I l :  83 8v; Abo rådst. prot. 17 apr. 1G99. 
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Frans Aufwasten (t 1 6 1 8) ,  Alexander Brun (t 1 6 13), Kort v. Dyk, 
Hillebrand Erttzbaldh, "\,Villam Facht (t 1 628), Bernt och Herman 
Frijs, Larens Froling, Johan Fögdingh, Willam Gerdener (var död 
1 626), Matts Hakola, Knut Hisku, Simon Hartwijk,  Lukas Larsson 
Inn maa (t 1600) Hieronimus Karsten (t 1 620) , Matts ICauhainen, 
Daniel Kleensörger, Erik And rsson Knapila (t 1 629), Vlillam Krö
ger (t 1 622) , Jöran Lindu (borgmästare, t 1 62z), amuel Litzkou, 
J ochim, Jöran och Jakob Lose, Hans JVIedelborgh, Rotker v .  Mun
ster (t 1626), David Mås , Jöran Ohrapdä (t 1 622) , Jöran Pallikka 
(t 1620) , Oaspar Pijk  (t 1 6 1 7) ,  Hans Rantala (borgmästare) , Daniel 
Rölj ·h (var död 1 606) , Herman Schmidt, Johan v. Senden, Henrik 
Skepper (Schaefer) , J ochim och Jurgen Schult (Schultz) , Eskil Skräd
dare, Hans Stääk, Bertil Suiki, J ohan Säger (t 1 632) , Thomas 1' räll 
(t 1 630) , J onitas ViT eek, Henning Wijkman, Jakob och Hans W o lle, 
Baltzar "\Vårdorp , Hans Wärmlingh, Zacharias Zacke rn . fl . 

Namnteckningar af Jakob Wolle cl. ä. och Hans Wolle. 

å ·om namnen antyda, utgjorde störr del en af köpmännen af 
utländingar, synnerlig n tyskar. En och annan b l and de uppräk
nade har synbarligen enda t någon kortare tid underkastat s ig bor
gerlig katt o ·h tunga oeh sedan åtorvänc1t til l  heml andet, där han 
fortfarande  underhållit affär förbindelser på · bo.  Måhända har 
ock någon upptagits , om v i  tats i staclen allenast så, om. gäst ller 
·åsom representan för ett nLl i.inc l .  kt affärshus . De flesta, ha einell r
t id  kvarstannat i Åbo t i l l  döc l dagar och bland d m ha några blif
vit tamfäder för köprnannasläikter, hvi l ka under den följande tid n 
i högre ller lägre grad beher"kade a:ffärsl i fvet i staden 1 ) .  

En af  stad ns  största afiärsrörel er v id  seklets ingång inneha
des af Hans W olle (Wulff, t 1 6 1 3) .  Genom affärer på Tyskland för
värfvade han sig n an enlig förmögenhet, som efter han död til lföll 
sonen Jakob (t 1639) , äfv n denne grosshandlancle. Med ännu större 
framgång arbetade brodern J akob '\Volle (t 1 65 1 ) , hvilken i borgare-

1 ) Se Oarpelans Köpmannasläkter, B iografinen Jimikirja, Lindmans Åbo dom
kyrka, H ist. Arkisto IX: 270 följ . 
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l � Lng<lerna tör åren 1 624-33 upptogs främst i afseencJe å kommu
na l  taxering och vid hand elsparteringens genomförande år 1 G38 an-
1nälde. . ig sinnad att fortfarande hand l a  i gro, s. Hans affärer o- ingo 
hufvudsakligRst på Österhott D samt Danzig och Lybetk ,  rne11 dessu
tom riktade . han sig . genom vidlyftiga negoc'. i at i oner med kronan '. 
Under åren 1 G27-1 635 innehade han i arrende samtl iga salpeter
bruk i Finland .  År 1 63G arrenderade han af r geringen 8vartå ,i ärn
bruk och Ojamo järngnlfva. Därförinnan hade han anlagt ett 
j ärnb ruk i Ant .. kog. B ruk�rörel sen gick e1nel lertid dål igt och bragte ·slutligen \Vol le på ful lkomligt obe. tånd .  1ot Åbo stad visade \Vol l e  
stor frikostighet g nmn att b ekosta uppförandet af  kyrkans högkor. 

Samtid igt med Hans \Vol le anträffas såso1n köpman i Åbo 
tysken Hen rik Schffifer, hvi lken b lef stamfader för en bland stadens 
märkl igare borgares läk t er. Sönerna Harn; (t I G24) och Henrik (t 1 G60) 
gingo i fadrens fotspår ; bägge omnämnas i tullängder från 1 600:talet.s 
förs La decennier då Jm flitiga im.portörcr af utländskt gods .  Den 
senare utnämdes tir l 632 t i l l  borgmästare och kvarstod på denna 
post t i l l  s in döcl ,  men fortsatte det. oaktadt sina affärer. Vid handels
parteringens införande l G38 anmälde han s in af ikt vara att idkR 
handel nied k läde.  Sonen Abraham Henrik (t · c'.'1som rådman 1 G68) 
delade l ikasom fa ]ren s in  tid mel l an affärerna och stR,clsförvalt-.ningen. 
Dennes :--;on Ua.l ' l  (t 1 729) b i> l ' j ac lc  si n affän:;bana s2.som hand l an c le  
i Reval, vann å r  J G8:) bnrs l ap  i Åbo och egnade s ig åt s i c l en- oc.:h 
klä.deshancl l ,  hv '-1,rj ämte h an en ti d iunehatle stadskä l l ar n i  a l 'ren tle .  
Äfv n han sträifva l , trogen fä.mi lj nc; trad i tioner, efter n p l ats i 
rådet ; b lef för si na vid lyftiga aft.Lr rs sku l l  för. t förk1 R,rad o l ämplig, 
men n fltl c le år  1 70 s itt mfll ,  b l .  a .  på brnncl af :-::i n ,,förvi:-trfvad 
·onnqcens i hanJe ln ' .  

Såsom stamfader för en annan märk l ig köpmannasläkt förtjäna,r 
J ochim 8chul t (:-4 c.:hu l tz) onrnäinnande .  Han anträffas i sta<lon år 
] 6 1 1 111 n �yn . · kort chi rp[t {t t rvi:i nd t, t i l l  sin h mstac l Lyb ,ek. På 
1 620- orh l G;30-tal  n kommo . ' < >nrrna .Joch im  (t 1 GG2) och Jost (t 1 6 7 7 )  
t i l l  • bo  fö l '  att snsorn köpman nabit.räc l 1 1  göra sig förtrogna med 
ort 11s komm rsi l l a förha l l an cl en oeh ti l l ika inhämta kun. kap i l an
deb-; språk.  -\ iste ] s  n kände. dem ft behaglig, att de tannade i 
staden o ·h  öppnad egna R-ffär r. Genom i stor skala b c1rifven 
handeJ , synnerl igen med ktide o ·h s i den, ftirvärfvade sig bröderna. 
en an ·enl ig förmi5g nhot . I l i kh t med måuga and ra inflyttade 
t:y"kar utöfva le  de s to r  7/.dgörenhet mot c le  fattiga och j hägkommo 
domkyrkan mrc1 c l  yr barn gåfyor. Fäc1rons yrk fort,. attes af Jo hirns 
söner \Vi l he lm (i' 1 689) oeh .Johan (t l 723) samt J osts sön 1 ·  Johan 
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( m  c l l em a f  de  ä l s te. r u cl , .). 1 705) ol ' 1 1  i < · h1 s  ( tj ärukompau iets fak
tor, n af d ä] · te, t 1 722) . I ] 673 års tol ag ·bok upptaga Jo. t och 
,Vi lhelm 1--\ .  såsom jmporlörer ,1 f man ufaldtu\·a ror och spe ·erie r. 

På 1 620: tal et i nflyttade ti l l  Åbo tyske gästen Anders 1\1:erthen 
( t  1 G66) , äfven han stamfader  för en af  stadens märkl iga re sl äkter. 
Genom giftermå l nrnd den  förmögne köprna111 1e1 1  rrhoma. · Träl l s  dot
ter förskaffade sig l\Ierthen en säker position i staden och befästade 
denna ytterl igare genon1 lyckl iga affärsspeku] ab oner, så att han en 
tid upptog · bland de högst beskattade i stade11 . Omkr. år 1 630 
börj ade cl oek affärerna, i följ d af stora skador på sj ön (åren 1 629 
oc:h 1 630 beräknade ti l l  22,000 r iks( 1 . ) ,  att gå nedåt, hva.rpå lHerthen 
gaf utrikeshandeln på båten oc:h egnade s ig i tre .::1 rtionden åt käl
l arerörehie. Samma genus vi tae val des af yngre sonen Torsten 
(t 1 70 1 ) ,  hvaremot älste onen .J ohan (t 1 707 ) o h denne son Carl 
(t 1 7 43) s logo sig på köpmannayrket. 

Namnteckningar af Daniel Rölcke ( Rölich), Jost  Sch u l t, Johan Merthen och 
Petter Thorw öst .  
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Li ksom �1- nden.; :\Ierth n 1 ad hol ländar 1 1  Petter rrhonvöst 
(t L G58) grunden ti ll s in lycka genom ett rikt g i ftennå1 (med köp
mannen Johan �ag rs dotte:r) . Han anträffas i Åbo omkr. 1 630, af� 
lade borgareed år l u37, anmälde sig följande å r  t i l l  klädcshandel 

· ouh · re1) re. entcrad e  borgerskapet pa 1 64V år · riksdag. H an var i -
8tad n känd så.�om de akademi,.ka lärarenes od1 studenterne ' ban
k ir, hvi lket ock jnb ragte honom efter döden liktal od1 verser af 
tvänne p rofässore l' .  På 1 G40:talet öfvertog Thorwfo;t Oj amo,  Ant
.-kog od1 Sva l 'tå bruk såsom säkerhet  för åt Jakob -vr olle gifna lån. 

ågot enare anlade han Fiskars j ärubruk. På Antskog Jade han 
grund n ti l l  en kyrka, som ful lbordades af enkan och efter grund
läggar n kallad s �:t Peter · kyrka. Thorwösts aftärsröre lse  i Åbo 
öfvertogs af älste sonen Herman (t 1 685) , hvilko1 1 därförinnan idkat 
akaderni.-ka stuc l i  r i bo och ppsala. Bland stadens köpmän i u-
tog han en bemärkt plats och representerade borgerskapet på riks
dagen 1 672. 

Pa 1 630: tal et i nkom fran Ly b ek köpmannen J od1in1 "\Vargeu
L i n  (t 1 682) , som år 1 G3 anmäl c l  · ig  t i l l  k läd shan lel , represeute
nvle borgerslntpet pa l and,.kapsmöt t i • bo år 1 67 1  och på sina 
gamla dagar i nvaJ cl o_. i de ä l.-tes rad . ' onen "\Vi l h  lm (t ] 602) g
nade sig :1t hand  l m d manufa.kLu l'- och speceriva,ror samt slutade 
sfu;om m dlem af magi:::;Lral n .  

Joch im ,vargent ins namnteckn ing. 

( ng<0 fo. 1 ·  H ,unL id igb 111 d Jo< " l t  im  "\Vargen L i  1 1  an Lräffa:q för  ·ta gau
ge 1 1  ki ipmanu  1 1  K ri i-;Lnf-'r Franck l .. l ( i  4) . fo r h i.yd ,u1d , än clemw 
voro sij 1wrn K l 'islo f I' (t c .  1 703) och I l  nr ik (-/" nn c l r slora ofr -
d n) . Rägo-c rgnad s ig m c l  framgang at köpmau ·y rket oeh i nval
d s h lan cl de äbl . Hul'usom elen för · nämd förgM'v s .-Lräfvarle 
f r n ] ed i o- rnd mam;hefaUniug n r  HH:>7 .  h ar r dan anfört (s. 1 9 1 -

1 U3) . · · fveu n L l 'ec.lj bl'Od  I' J oha,n (t 1 G7 5) sy · l ac l  m c1 handel . 
F lyktande m1d an c l  t ty. ka r l igiou ·kriget tarmar anlände 

omkr .  a r  1 G47 til l  ; bo lyb ek ·ka köpmann n J ochim "\Vittfooth 
(t 1 67 7) med hustru o ·h barn. I klä l rua hade flyktingarne, för
malrr t rad i t i o1 1en, guldmynt i 11 -ydcla o · h  efter fr f l  n. ingaende lät  
\. i t  lfooth l )i. l  Pgnn skepp öfvel 'fönt s in  i Tyskland kvarl ämnade räL L 
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;:msenl jga fö , ·mög nhet .  I det nya homlan< let 
förkofrade sig Wittfooth ytterligare, hufvudsak
l igast g nom handel med kramvaror, så att han 
p[t sin ticl ansågs vara Åbo stad · rikaste mau . 
A bo domkyrka i hågkon1s af makarn a \V. med 
storartade gåfvor och hospital ·kyrkan med e11 
k locka. Af sönerna · logo sig fem på handel ; 
tre b laucl  clem stanna le i Åbo, dels fortsättand 

Släkten Wittfooth facl rem; rörel se, dels rrrnnclläggande nva affä-....., J s ig i l l .  
rer. Äl · te sonen :Henrik (t 1 693) blef medlem 

4 7 3  

af cl . älsi;es råd och fungenlde en tid såsom ma,j or för borgargar
c l  et ; Hans (t 1 732) förval tade s itt arf så lyck l igt, att han kom atL 
intaga samma fra1nskj ntna plats b laud stadens peuningemagnat r, 
som hans fader tidigare innehaft ; Gu taf (t 1 753) anlade i börj a1 1  
af följ ande sekel ett y l l e:pinneri och n tröj fabrik i Åbo .  I l ik
het med föräkl rarne utmärkte sig b röderna, od1 isynn rhet Hans, för 
storartad frikostighet mot al l männa inräLtn ingar .  Så doneracl e Hans 
år  1 727 ti l l  do mkyrkan ett dyrbart orgel värk, som förstörde: v i cl 
1 827 å r::; brand j ämte många andra minnen af det \Vi ttfooth ·ka 
affärshuset generosit t. 

En myndig köpman under 1 7 :d  sok leLs i.;c•nare hälft var Bartold 
(Berti l) J?e:tingh (t l GDi) . n lä1 1d från Lybe ·k [u· 1 G5 1 ,  bö1�j a l han 
s i n bana så ·om. hand lsb tj änt i Jo ·hirn � ·hult�' s iden- o ·h  kläd ·
bod i öppnade tio å r  8enare egen affär och upparbetade denna t i l l  en 
af de stö r  -ta i s Laden. Vid s idan af .- in  hand L rörelse, s0111 om-

Joch i m  od1 Henr i k  Witt footh namnteckn ingar. 
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faUct rl · nrn 1 1 u fa ktn rva 1 ·or och Npov(• t · i er ,  forv,d tad  h an p,\ 1 ( ) ,  0:talet 
:,tadskäl laren. Domky rkan  i hågkom han e fter  1 68 1  a rs b ra n d  m d 
en dopfunt af svart marmor och al abaster  ( 8e s id .  D J  ) .  På 1 675 å rs 
1 · i kscl ag rcprnseuterac l e  JT . bu 1 ·ge r::; ka pet. Om h arn; n ppträclancle så
sc ,rn ledare fö r ·  opposit i onen v i rl va len ti l l  h rredage 1 1  1 G89 h ar föru  -
vari t tal ( · .  387 ) .  

Samtid igt med Fesl i ngh i utog .J ohan Rancken ( t  c .  1 7  l U) en  le
dande  stäl ln ing i nom borgerskapet .  Haus  fad er  Robert Ranken hade 
bö1jat .' Ln bana på 1 G20: ta1et såsom in fly ttad köps ven och Hlutat så
som förmögen man och rådman år 1 G6ö. ! ohan �j änade  först i 
Htockholm,  iUerkom efLc r fadrew; död til l Abo ,  där han h andlade 
m d manufaktu re r od1  speceri er. H an u ppgifves haf\,a vari t  e1 1  sj älf'.. 
rådig och trätly · ten man ,  hvarom ock h ans fö retag att å r  1 683 i n
stn,l lera en hmip i tal.'pre<li kant och hans uppträdande v i <l herrec lags
mannavalet 1 ö88 buro v i ttne (jmfr. s. 254 o. 385-387) .  

På 1 640:talet i nflyttad e från Tysklaurl hand landen A lbert Russ
kamp. som utnämdes t i l l  rådman år 1 667 , representerade 8taden på 
1 6G4 års r i ksdag och föresl ogs t i l l  borgmästare år l ö75 utan att 
dock mottaga anbud et. Bh i.,nd varor, · on1 han exporterade t i l l  ut
lancl et , var tjäran en hufvudartikel och bl and i mport a rorna k l äde.  

rrvå artiouclen efter Rosskamp an lände til l  Åbo köpmannen 
Henrik 1!11 ' ege (t 1 695) , enligt trad i tionen en holländsk bondson. 
Borgareed aflade han år 1 664, b 1 f senare b randmä · tare, en af sta
d ns älste,  k apten vid borgaregardet och 8tadens r pres ntant på 
1 G82 ri.rs ri ksd ag. B l and donatorer t i l l  domkyrkan efter branden 1 68 1  
finnes han sän,kildt omnämd . Af sö11erna egnade s ig .J ohau (t c.  1 730) 
åt  fadr ns yrke. 

Genom handel niecl importerade d ryck r, n1en ock genom .,,,' 
purL aJ tj iira 1 1 1 .  m .  förvärfv ,tde s ig h ancl ] aucl 1 1 och gäslgifvaren 

ils Htensson Kock (t 1 GD2) 011 ansenl ig fii rn1ög nhot, som t i ll ät ho
n 111 att bispringa k ronan med rundl iga h n o 'h  a,tt ihågko1nma, dom
kyrkan efter 1 6  l år ' brand med nytt org lvärk ( · . 9 1 ) . För des a 
tj änst r b lönad . han o h hans arfv ingar 1ned rätt ti l l  upp hul lan fa  
n f  en käl lar i staden . Son n .Johan (t ' . 1 704) guad.e s ig iifvenle
des åt handel . 

f i nhemska köpmanna. · l äkter, s01n h öllo s ig uppe klet i ge-
nom, förtj äna släkterna Jobb, Ohrapää och Tolpo ·är  kildt omnäm
nande. I börj an p[t å rhund radet omta las . J akob Jobb så om borgar 
och gårclsägare .  H ans söner Jakob o ·h t.> imon  (kram varuhandlande 
t 1 697)  :amt ·on on Johan (t 1 697) egnade sig åt köpmannayrket. 
I tu l l räikenskaperna fran .-ek lets börj an omnämnes ofta .J öran Oh ra-
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piiä (t H j�:!) . De1 1 11es brorsson P h i l pns j ämte son  l\Luteu aumH lde  
s ig  [tr 1 63 t1 l l  grosshande l .  En framstc l enc.1e stä l lning i n tog Mft rtens 
son lYHtrten Arp (t 1 GD4) , som förväl'fvacle s ig genom l umdel  en 
sto r förmi>genhet,  inva ldes L land cle älste, var en t1d kapten v id  
Lorgarngarclet och  underh ö l l  ett toLakssp imwri .  J ohan  Tolpo (t 1 G8  I )  
upptages i 1 662 å rs tol agsbok sasom exportör a.f trävaror oeh ,,ätande 
varor" sa1 11t �asom importör af kramvaror. Han son Henrik (t 1 734) 
hi.>rde t i l l köpmannastc'.'mdets mest ansedda medlemmar  och mottog 
:ttsk i l l iga Levi. på s ina medborgares förtroende, sl·om ledamotskap 
b land d iHs te och senar . i rn agi.-traten m .  m.  

J T emik  Tolpos, A l hrrt R os kam ps, nartol l l  f<'cst. inghs och Johan Lcntkcns 
namnteckn ingar. 

Bland i,friga ki>pm än nn cl r sek l rts rn i dt o h v id des.· s lu  mr1, 
i i, 1 11111 Ptt. antal namngifvas. I 1 6D8 i'l rs hand h;purteri ngslängd n pp
tagai-: s[l son1 grosshancl l an dc borgmäst. Han .  c+nttri , Fet.ter Facht. 
N igfr i d  Na l ko, rödman Gottfr id Rosskamp, P tter T rumb 1 1 ,  S imon 
Blom, .Jakob gge l wi , Henr ik  B la.n c·k , r[1 c lnrnn  Fett r J esenham;rn 
m .  fl . ;  såsom s i clentygsförsäljar Herman Stammer och Petter Såg r 
(t ] 646) , Ilen l ' ik G ribbenow, H a ns BoC 'kmöl l er, H enrik rlö f ,,· nsjch 
sa m t  horgrn . Hr l 1 a  for och rtHl män nen Eknum, Rancb, n  och P l ag-
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man ; såsom forsä \i are af  ni i. rnbergerkram Esk i l  Rnsk i apää (t 1 643,) 
'l'homas Bachster, Mclrten Flä. ke ,  borgm. Mårten , 1igfri dsson sam t  
rådmännen Sten Christer:son och Hans Hansson m.  fl . Under  sekl ets 
senare h älft omnämna. b l .  a. s ignorerne Joh an Leutken (k lädes
hand l ar , herredagsman 1 680, t 1 G97) ,  Markus Kaske (klädeshand
lare t 1 G97) , Jonas Ross l i n  (t 1 G90) , Jochim och Kristi an lsebehn 
(manufakturer och specer ier, t 1 686) ,  Math i as L inck (herredagsman 
l G86) , Matts Hå l l o  ( l andtdagsman 1 67 1  ) ,  J o. ef P ipping ( inkmnm n 
c .  1 G68, t 1 690), C l as , 1yring, J ohan pieker (fader t i l l  den såsom 
stor donator kände d irektören f" r Engl ands bank, J oh an S . ,  t 1 7 7 5  i 
London) ,  rådman Jakob Bacl r n ter  (krnmvarnh . t l G: 1 ) ,  Hans B achster 
(k ramvaruhan< 11 .  o .  tobaksafn �imare, t 1 68 1 ) , rådman J ohan Sager 
d .  y. järnhandlandene Adam Bahn, Petter il son, Simon Agre l ijn ,  
Eri k  Gir  ::; m .  fl . m .  fl .  



V. 

Accis underkastade borgarenäringar. 

l and de näringa r, hvi lka i det föregående hänförts nuder 
den geinensa,mma benämning n borgarerörelse, ådraga sig 

� b ryggeriet, krögeriet och mångleriet särski ld  uppmärksam-
het. Dessa yrken falla delvis i nom ramen för följ an<le 

afdelning, men då de voro ordnade ft r i hufvudsak amma grund
. ·atser och de dessutom hade rle (-, gemensamma, att de voro under
ka �tade den s .  k .  acci af giften, synes det mig riktigast att redan 
nu upptaga dem i ett sammanhang, ehuru j ag därigenom tvingas 
att, något öfver ·kri da de ti l l börbga gränserna för denna afdelning. 

Förnt kola vi då ti l l  gra.nskning upptaga sättet och vi ]kore11 
för krögare- och bryggare-rörel ens utöfvande. 

Hufvudtanken i sj uttonde sekl ts l ag tiftnjng angå nd ti l lvärk
ningen o h fö rsälj ningen af starka drycker gick frä1n ·t ut på att 
ordna <lenna rör lse i enl ighet med cl merkanti li tiska grund at
serna samt på det för statskas�mn förmånligaste sättet. Däremot 
voro de synpunkter - 8edligheton ch hygien ns -, hvi l ka i v{u· 
t id sp l a  n .-rt or rol l v id pri t- och mal tfrågau bedömaud , för 
l agstiftar n främmaud . Det gälde främst att gen om uppmun
trand af den i nhemska t il lvärkningen necltry ·ka importen af malt
dryck r från  utland t, att k i lj a  åt brygg riet från krög riet amt 
att, såvidt möj l ig var ,  i nskränka 1 1  r åtmin ·tone t i l l  v issa allmänna 
brygghus konc ntrera hu b hof bränning n. Re<lan under ustaf 
\Va �as tid förmärkas ty ll iga an 'at ·er i cl nn a r iktning, men i d  för
fa.Ltningar, som emanerade under senare hälften af 1 500:ta let, talas al
lenast om accisen · e rl äggand af utländ � k,a och inhem ka drycker amt 
om försälj ningsprisens of:fici I la bestämmande, hvaremot frågan om 
den inhemska tillvärkningen lämnas oberörd 1). Från och med början 

1 ) Si l len, Handelns h ist. und. Wasaätteu s. 142; Stiernman, Commerceförordn .  
I :  223, 2±3, 291, 3 1 2, 357. 
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af  fö]j ande �ek.e l markera förordnjngarna,  de8to skarps,re ju  ment 
m rkanb lsy8temet närmar sig sin ful la utbildn ing, nödvänd igheten 
af ett med de rådande teorierna om arbetsfördeln ingen öfveren täm
mande modus v ivendi mel l an produc nter, mel lanhandlare och konsu
menter, hvarförutom naturl igtvis statska sans fördel a ld rig l ämnas 
rn· .- ikto .  Liksom på försök upptagas de nya b estämningarna för:t i 
l okala resolutioner,  hvarofter de påbjudas ti l l  allmän efterfölj d ut.i 
generalförnrdningarna. Så t i l l  ade Carl IX i resolutioner af år  1 607 
för Åbo, Ramno, Helsingfors och Viborg, att , , vissa bryggare och 
bryggehus skall hå l las i staden och icke hvar brygge som han själf 
vi l l  - sorn härtill skedt är -, utan de som b l i fva därti ll satte, de  
skola för e ld  och våda skull hafva deras bryggehus och pörten utom 
staden - - - och låta hvar oeh en för redelig betalning brygga 
ut i  deras bryggehus" . Därj ämte skul l e  vissa borgare förordnas att 
k anntals försälj a  eller uttappa finskt öl, som numera i cke fick ,, skän
kas i alla vinklar och olofiiga hus" .  Bryggaren skul le  erlägga i 
accis för hvar tunna han brygde 1 ij. till j ämn fördelning mellan 
kronan och staden san1t krögaren för hvar tunna han utmångl ade 
1h �  ti l l  kronan och 2 öre till staden 1 ) .  I plakat af år 1 6 1 5  för
ordnade regeringen, för befordrande af den egna industrin, att i 
� tockho lm ett behöfiigt antal mi:i l tare och bryggare skulle tillsättas, 
hos hvilka sa1ntl iga ölförsälj are ägde att fournera sig 2) .  

I de a l lmänna handelsordinantierna af  16 14  och 1 6 1 7  beröres 
ännu allena t han deln 1ned importerade drycker. Enhvar hade  rätt 
att i · törre partim· importera och försälj a sådana d rycker, men mi 
nutförsäljningen skulle vara in kränkt t iU  efter r-sp .  stad ' behof 
l iimpadt antal frikällare och gä, tgifverier .  1 6 1 4  ,1 rs ordning v j lle 
därj ämte förlägga husbehofäbränningen ti l l  offentliga brygghus, men 
denna bestämning ute löts ur d n ·enare ordinantien 3) .  En allmän 
l ag, :om omfattade siväl den utländska importen som den inhemska 
t i l l -värkning 11, utkom för" ar l 622. De grund. at. 'er, :om nttalacl i 
de  nämda år utgifna förordningarna ang, ende brygg ri, krög ri o h 
gä tgifv .ri , öfv ren. "tämde i hufvud."ak m d c l  r olutioner 1 arl IX 
utfärdat år 1 607 och b l  fvo för en l ång framtid den norm, hvaref
ter krogrörel sen i rik t var ordnad 4) .  

1) Rcsol. f. Åbo lO j uli 1607 4 ,  för Raumo, Helsingfors och Wiborg hos 
Waaranen, aml.  af urk.  l I : 286-2 7, 308. 

2) Stiernman, Commcrceförordn .  1: 654-635. 
3) ,, , ,  I :  600-601,  703-704. 
�) r :  865 74. 
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1 a l la  städer i riket skul l e  - ·å hette det i dessa förordningar 
brygghus uppföras, i hvilka af ·taclsmyndigheterna utsedda bryg

gare hade  att ti llreda så mycket öl att stadens behof blef ti llgodo
�edt. För kontrollens skull måste bryggaren, innan han tilläts tända 
under, anmäla hos kronans uppsyning ·man, huru mycket malt han 
använde, och efter brygdens värkställande erlägga hos samma 
person accis, 2 ö re för en tunna starkt öl, 1 öre för svagt (sötöl) 
och 1/ l öre för spisöl . Så länge bryggarena icke kunde förse staden 
med nödigt kvantum öl tilläts husbehofsbränningen, dock med iakt
tagande af samma formaliteter, som föreskrifvits för yrkesbrygga
rene, men med erläggande af endast hälften af desses accis .  Det 
öl ,  som af bryggarene brygdes, skulle af de1n försäljas hel- och 
hal:fl.ästetals eller tunnetals och med iakttagande af att köparen före
tedde intyg öfver att han anmält köpet hos uppsyningsmannen och 
erlagt krögare- eller köpare-accis . Minutförsäljningen tillkom krö
garene, hvilka, hade uteslutande rätt att - efter af vederbörande 
myndigheter faststäld värdering eller taxa - sälj a kanntals, men 
i cke fingo sj älfva bränna . Därj ämte skulle krögarene vara härbär
gerare eller gästgifvare för anspråkslö · are resande och til l tecken 
läraf ha ,,särdeles taflor" uthängande. Från de se krögare, hvilka 
försålde allenast inhemskt öl ,  åtskildes ett annat slag af krögare 
ell r gä tgifvare, hvilka erbjödo härbärge för främmande 1ned något 
större anspråk och hade rätt till för äljuing af utländska dry ker, 
viner och ö lsorter, kanntals . D ärvid skull iakttagas, att gästgifva
ren icke fi k hålla i in källare 111 ra än ett slag af vin, franskt, 
rhenskt eller spanskt, san1.t ett lags främmande öl .  Dessutom skulle 
han lika väl son1. andra kla 'Sens krögare följ a öfverhetligen fa ·t
stäld taxa. Pip-, åm- och tunnetals fick han icke sälj a  sin vara -
denna rätt tillk:0111. särskilda vinhandland - och utminutering af frii,m
man l e  brännvin var alldeles förbju len. Gästgifvar n e  såväl som 
anu.ra, hvilka höllo egna y jul�ällar , skulle rl�igga ac 1is, gäst.bifvar n 
dubbelt mera än en kilde. Fria  från aucis voro ad lsmän, hvilka 
di r kt importerade sina dryck r fn n utlandet. 

'ri l l  sin -to ra ledsnad måste r ger ing n snart nog kon · t e  t ra , 
att dess bucl ,,ringa attend rade · ,  utan tillbaka sattes" , t i l l  ·kada 
för den goda ordningen och stats intraderna, hvarför itererad bryg
gar -, krögare- och gästgifvareordningar 1nåste utfärdas. 1 d ssa upp
repades i hufvudsak samma bestämningar, s01n ofvan framstälts, 
hvarföruto1n i några punkter tillägg och förtydliganden gjorde · ,  
hvi lka innebu ro del  en kärpning af systern t, dels modifikation r 
och undantag. Tillvärkning af bri:innvin t i l l  salu od1 ti l l  lrnsbehof, 
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under föregående sekel än 1nedgifven än förbj uden, beröres icke i 
1 622 års ordning, men omnän1nes i 1 638 års accisordning så om en 
laglig näring. För p röfvan<l et af b ryggarene varor påbj öd en 
stadga af å r  1640 tillsättandl?t af kontrollanter eller ,,profvare" . 
Bryggare- och krögareordningen af 1 664 förbjöd hembryggning och 
å lade de borgare, som ville b rygga till eget husbehof, att göra detta i 
därför lämpade publika brygghus. 1 68 1  års förordning afgaf den 
märkliga förklaring, att pabuden om bryggeriet och krögeriets för
delning på olika händer gälde  allenast de  förmögnaste städerna, ,, och 
icke de må upp- och handelsstäder, som ringa näring hafva" . Denna 
tolkning innebar en afvikelse från systemet, som nog förut blifvit 
gj ord, men om, såvidt jag kunnat finna, nu för:ta gången of:ficielt 
legaliserades. Samma förordning inskränkte uttryckligt elen al lmänt 
gällande, men icke lika allmänt följda föreskriften, att såväl bryg
gare som krögare skulle rätta sig efter de  af magistraten faststälda 
försäljning priserna 1) .  Angående de egentliga gästgi±varenes eller 
tavernarenes skyldigheter och rättigheter gafvo närmare föreskrif
t r i en mängd gästgifvareordningar 2) .  1 664 års ordning medgaf 
gä tgifvaren rättighet att utskänka såväl åt gäster som andra in
hemskt och utländ kt öl ,  mjö 1 ,  spanskt och franskt vin samt bränn
vin kann- och stoptals. I n mängd acci ·ordningar, hvi lka bl fv 
for vidlyftiga att här r ferera , tillgodo åg r geringen med växande 
an pråk stat. ka san inkom ·t af den nt.länc 1ska importen och d n 
1 1 1hem�kct 1 i l l v�i rkn ing< n .  

Om kr  gröre l s  n onlnand 1 bo för Por Brah . t id m d
cle l å  k äl J orna ytters t torftiga upplysningar. S,°t 1ny ·k  t framgår 
d ock,  atL h ärv id lag i äm l igou stor fri h t var r[t c. l and , att k rög ri o · h  
brygg r i  ingalunda  voro trängt åt ·k i h1a oeh  at t t .  o .  m,  hand är
kare gj onl sig en  hinäring af v in- och ö lför �dj ui ng n .  En i n. 'krän k
niub i cl nna näring ,frih t timad ar· 1 G3 i sammanhang med ,'.'lt
gärclerua för h aud  l spart ring n g .nomförand . Eft r u1 prepad 
t i l h;äg-L'er ant cknacle sig på , åren person r t i l l  b ryggare, I t i l l  
k rögare och 2 ti l l  b rfö1nvin 'b ränn ar . Profherrar nts[tgo' för dryc
k rnas kontrol l  rand , taxor  fa t:tä ld ' för bryggare o ·h krögare, 
b rygghm; anlades ch bryggar ne kon:tituerad ig ti l l  tt ämb L 

1 ) Stiernrnan, Commerceförord11 .  I I : 137 ,  l l I : 29 -302, I : 427-4.31 .  
2) ,, ,, I I : lö0-lö8, G5t,-669, I I I :  2 1 1-.!28. 
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under uppsikt af egen ålderman och inspektorer 1 ) .  Sedan krögeriet 
åt ki lts från b ryggeriet, togo myndighet rna ytterligare ett steg 
i den inslagna riktningen. I in år 1 648 utfärdade instruktion för 
Fin lands l andshöfdingar påbjöd grefve Brahe, att alt ,,kättlebryg
geri " ,  d .  v. s .  alt hembryggeri, skulle upphöra i städerna och all brygg
ning kon entreras till offentliga brygghus ; sålunda skulle kronans 
inkomster bäst tillgodoses och för städerna sj älfva skulle reformen 
ha til l  följ d en uppblomstring af flera näringar och yrken, så
som korn- och malthandlandenes, tunnbinda renes, humlegårdsodla
renes, dragarenes, åkarenes och tapparenes, hvarjämte införseln af 
främmande öl skulle minskas och borgerskapet ändå alltid ha god 
ti llgång på dricka. Geno1n särskildt mandat ålades magistrat och 
borgerskap i Åbo att ställa sig land. höfdingens åtgöranden till efter
rätt lse. Kunde en borgare ick uppföra ett brygghus, til läts det 
flere att associera sig. Utom salubryggarene, hvilka sålde sin vara 
åt krögarene, skulle tillsättas särskilda hu bryggare, hvilka värk
stä lde borgarenes husbehofsbrygd, d. v .  · .  beredde de drycker, hvilka 
icke voro afsedda till försäljn i11g. Då borgerskapet förklarade cl t 
påtänkta företaget omöj ligt och äfven bryggarene demonstrerad 
genom att afsäga · ig sin handtering, hotade grefven att öfverlåta 
hela brygg rinäringen åt utländingar, ,,ty värket måtte ändtligen 
vinna sin fortgång" , och för kettilbryggeriets a fskaffande ut attes 
en bestämd termin, som par gånger prolongerade . Hotelsen had 
ti l l  följ d, att bryggarene nppgåfvo tr j ken - några med vilkor att 
fä brygga p;L det finska maner t - o h arbetet på brygghusen be
clr fs m d sakta fart, å att magistraten år 165 1  kunde anmäla ,  att 
staden ägde 6 publ ika brygghus, til l hvilka salubryggar n b l  fvo 
h änvisad . Jämlikt den gr fliga befal lningen bord nu borgar n 
anförtro sin hu b rygd åt d för deras räkning utn�imde husbrygga
r n , hvilka till en börj an ti ] l ätos att b rygga hemma 1 1  r ho s in ,t 
grannar. Pöminn l · r hi�ro111 man rad o ·k oupphörlig n ,  111 n c lå 
bo 1 ·gar "n al l t.id Y i  ·Ht att  for l > iira önnnarn l skä l ,  . ·n 'pendc>ra leH p[t-

1 ) Råd t. prot 1G38 o. fö]j . år ; handel kollegiets relation af år 1638 l,l and 
stadens besvär. 1650 ut.sågs inspek toren öf ver hanclelsor<l inanti cn J olrnn Olofsson 
att jäm te accis krifvaren 3 gtu1ger i veckan profva bryggarenes  varor, i nnan de nt
togos af krögarene ; 1655 be täm<les att ölet skulle profvas tisdag- och freclagmorgon. 
Taxor för krögarene omnitmnas ofta ; 1G42 och 1 645 bestämdes priset för en kanna 
öl till 6 öre k.  m . ; lG57 till 8 öre för godt och 7 öre för sämre öl ; 1682 till 10 öre 
för kannan. Om taxan för brygga.rena, hv i ]k  11 hort uppri ittns månatl igen, bar j ag 
icke antridYat uppgi fter. 
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budet särskilda gånger, först på några månader ,,på prof" ,  sa  en an
nan gång på l ängre tid, tils hela funderingen a lldeles uppgafs 1) .  

I kanske högre grad än någon annan n äring har brygg ri- och 
krögerirörelsen åsamkat myndigheterna bekymmer och ·vårigheter. 
Försöken att upprätthålla de itererade · krögeriförordningarna med 
deras i fl era hänseenden konstlade detaljbesti:i.mrnelser visade tyd l i
gen , huru svårt det var att tj äna tvänne herrar : borgarenes sanna 
välfärd och statens räkningekamrnare. De ådagalade tillika frukt
lösheten af att tillämpa de skickligast uttänkta lagparagrafer, då det 
ekonomiska l ifvet ännu icke mognat för de1n. I trots af a l l  för
tänksamhet f rån lagstiftarens ida, i trots af det dubbla bokhå lleri , 
hvarigenom staten kontrollerade röreh,en, och i trots af varn ingar ,  
stämningar och böter, hörde öfverträdelser a.f författningarna t i l l  
ordningen ±ör dagen. Bryggarene ti llvärkade underhaltig vara och 
sålde i 1nindre kvantiteter än ti l la tet var, krögarene brygde i hem
lighet, l>orgarene bedrefvo o lagligt tappande och snappande, alla 
sökte slingra sig undan accis n .  DtL de  lokala myndigh terna icke 
gåfvo efter, v ände sig borgarene till regeringen 1ned ödmjuka snpp
liker om bryggeriets och k rögeriets frigifvande, naturligtvis utan 
resultat. År 1 640 gafs det rådet, att den där icke ville underkasta 
sig de till städernas fromma stiftade näringslagarna, utan lifuärde 
sig ,,med sadana oordningar, som äro all redlig borgarenäring till 
hinder" , kunde söka sig i annans tjänst eller begifva sig ut p fL lands
bygden 2) .  Oppositionen mot systemet ti llväxte emellertid med sa
dan styrka, att J andshöfd ing Oxe såg sig år 1673 nödsakad att för 
en tid framt t tillåta de af n1agistrat n tillsatta b ryggarene att sälj a 
sftvä.l tunne- som kann- och stoptals, att sålunda återförena kröge
l'iot oeh bryggeri t 3) .  Åtgärden var helt och hållet proviaorisk oeh 
det  dröjde icke länge, innan påminnelser åter gjo rdes 01n krögare
ordning ns bokt-5tafliga efterlefnad. l\Ien det vi ade ·ig numera om.öj 
l igt att å tervinna den förlorade po ·iti n '11 och mync ligh terna kund :1 

�katta ig gla<la, om det lyckades 1 m att in  kränka öl- och bränn
vinsför ä.ljningen t i l l  til lförordnade salubryggare, hvilka o rdentligt 
erlacle sin a ·cis. Den ar 1 673 meddelade eftergift 11 hade nämligen 
gifvit st'tdan fart åt <let olofl iga tappandet och snappandet, att < lå 
magistraten {tr 1687 förklarade, att hou ieke ville hålla på bryggeriets 

1) Styffe, In tr. f. l andt reg. s. 241-142; radst. prot. j uni-okt. 16-:1:8, l J  dec. 1650, 13 maj 1651, 15 mars, 4-22 sept. 1654, 20 scpt . lG35, 13 j uni 1G57, lG dec. 1 Ci5 7 m. fl. dagar ; resol. för Abo 7 aug. 1654 § 14. 
2) K. resol . 20 febr. 16-!O s G, 31 aug. 1064 � 18. 
3) B.ådst. prot. 25 scpt . ,  2�J okt. , 26 nov .  1G7J. 
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ueh krögerieLs å t�k i lj ande, men att k rögori ot i cke kund meclgi fvas 
andra än de  til lförordnade salnbryggarene, motsatte sig finska bor
gerskapet denna inskränkning, ,, anhållandes, att förra vanligheten 
härutinnan hållas måtte, efter dera. · endast hande l  och föda däri 
består" .  Samma åsikt förfäktar 1es följ ande [1r af hela borger. ·kapet 
och äfven inom magistraten sakn:::1,rle den i cke anhängare. Vid en 
år 1 689 -förd principdebatt om elen st[mdpunkt magistraten borde 
intaga t i l l  den kinkiga frågan ansJgo tvänne ledamöter, att vissa 
k rögare ju  kunde tillförordnas på försök, men att erfarenheten visat, 
att de icke kunde hålla sig_ uppe. En medl em af rätten resonne
rade son1 så, att emedan Abo idrn knnd.e räknas til l  de förmög
naste städerna, i hvilka bryggeriet borde skilj as från krögeri t, så 
behöfde ölförsäljn ingen icke häller inskränkas till vissa krögare, utan 
,,må härefter med ölsälj ande förbli fva som vanl igt varit" . Majoriteten 
förenade sig emellertid om den resolution, att förordningen om bryg
geri och krögeri nog hacle sin tillämpning äfven på Åbo, men då 
för till fäll et ingen var hugad att åtaga s ig allenast bryggarekallet, 
skulle det stå krögarene fritt att jälfva til lvärka itt behof, och 
skulle det vara förbjudet för enhvar, som icke antagits af magistra
ten t i l l  krögare, att idka försäljning af öl och brännvin 1 ) .  

Det b lef  äfven sedermera v id  detta beslut och magistraten 
tröttnad i ·ke att försvara ·in ståndpunkt gentemot den ständigt 
fortgående oppositionen. Re ultatet blef, att officielt upprätthöl
lo förordningarna om vis a krögare, hvarjämte salubryggare för 
de  olika kvarteren då och då förordnades, men de  facto bedrefs 
ett allmänt lönnkrögeri . Ar 1 680 anmälde in pektoren Edner, att 
af de  ti l lförordnade krögaren enc1a t tre a 'i · at till salu, emedan 
öfriga borgare , hvi lka erlade husb hofaacciscn, men i k :alnaccisen, 
betogo d m deras trafik. Handelsman imon Lydman, som frtagit 
sig krög r i  t, uppgaf att han på Henrik marknaden icke kunnat 
:älja  en kanna öl ,,för cl många, som däromkring öl kanne- o h 
stoptals älj a" 2 ) .  

Sftso111 r dan  sad  s ,  måste för:,ök t att göra en ända på. ketti l
bryggeri et nart nog uppgifvas. Af de G publika brygghus, om 
anmäldes hafva bl ifvit inrättade ,1r 1 65 1 ,  förföll inom kort det ena 
efter det anclra. Under seklets senare decennier omnämnes ofta sta
d n:s brygghus i Katinhäntti, d�ir äJv 11 en�ki lda personer ägde bryg
gener. På 1 690:tal t upph äfde� ett under magi traten upp:;ikt 

1 ) Råclst. prot. 11 maj 1687, 7 maj 1G 8, 4 nov. 1 6  9. 
2) Råust .  prot. 22 febr. 1680. 
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stå.ende bryggeri i Kuppis för  att bereda p lats ;-1,t cleu af medi0 inska 
fakul teten föreslagna surbrunnen. 

Med j ämförel:evis ringa framgång k röntes de i sammanhang 
med krogrörel sens ordnande pågående sträfvandena för humle
od l ingeri.s höjai1de .  · I kapitlet  om drätseln hai' 1�edan anförts, huru
som skatten nedsattes för de tomter, hvilka förvandlades ti l l  humle
gårclar, och huruledes åtm. redan på 1 660:talet en stadens humlegård 
blef anlagc1 .  Utom denna hun1legårcl � son1 stod tu1der magistratens 
förvaltning och merenrl.els var utarrenderad, synes endast ett fåtal 
pri vata anläggningar ha kommit ti ll stånd . Afkastningen från sta
dens humlegårdar kunde sålunda på långt när icke svara mot den 
synbarligen ganska starka efterfrågan efter huml a. H vad som brast 
fyldes genom rik]ig t i llförsel icke allenast från landsbygden, utan 
ock frfm utlandet. 

• ' •  .. . 

Förutom de anspråkslö a ö lkrogarna med deras inhemska dryc
ker funno. s. k .  k�i, ] ] are, i hvil ka kunderna kunde släcka tö rsten 
med n rnfvr.ns saft eller med mumma och bier från Tysklands be
p risade bryggerier. 

f gammal t  var Åbo stad i åtnj utande af den s .  k. käl b.refri 
heten , hvarmed förstods rättigheL n att unc lerh[1 1 l a  en stad källare 
00h att till denna tullfritt införa ett bestämdt kvantum ut] ändska 
vin- och ö1. orter. I privilegi bref af år  1 600 efterlät hertig Carl 
magistraten att ae;cisfritt införa t i l l  stadskäl l aren så mycket vin, mjöd 
och öl ,, som de sj älfva uppköva och af främmande land införa och 
icke annat" . En resolution af år  1 6 1 G  begränsade denna frihet ti l l  
1 0  åmar spanskt, 7 åmar rhenskt och 2 oxlmfvud fran kt vin. År  
1 624 utvidgades a< " · i sfriheten åt  r ,  ·å  att don skulle gälla  JG  oxh. 
fran kt v in, 1 0  åmar Hpanskt o c:h 1 0  ftmar rh n kt vin, 4 oxh. vin
ättika, 1 2  t : r  mj öd, c pip. n1umma och 1 4  lä ter ty k öl .  enare 
omnämna p rivil gi brefven ärskilda fruktlö a försök att få b lop
pen höjda o ·h att erhål l a bef ri 1 .  e äfven för len s .  k .  surplusen 
e l l  r tapperian acci eu, som utgjorde en å r  1 65 tillkommen för ·tärk
ning af den vanl iga ac isen 1 ) . ynbarligen ha dock genom resolu
tioner, hvilka icke kommit till min kännedom och hvilka antagligen 

1) Stiernman, Commerceförordn. 1: 600, 703 ; Vaaranen, Samling af urkunder 
I :  4 1 ,  IV: 10 1 ;  Resol . för Abo 27 apr i l  lö2-J., 29 mars 1647 § 3, 8 nov. 1650 § 7, 
7 aug. 165.J: § 12 ,  24 nov. 1660 § 6,  31 ang. 1 664 S 3--4, 12 okt. 1668 § 10, 1 2  dec. 
1672 ' 13, 27  sept. 1 675 � 1 5. S illen , Rand. b ist. V :  '3, 
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emanerat från kammarkollegiet el ler l andshöfå ingen , vissa morlifika
tioner i beloppen bbfvit medgi f'na, ty t. ex. år 1 666 upptaga sta
dens räkenskaper den accisfria importen ti l l  stad käl laren til l  1 4  pip . 
spanskt, 27 oxh. franskt, 8 1/2 åm rhenskt vin, 1 båt (= ] 80 kannor) 
secht, 1 pipa k irsebärsvin ,  4 åmar brännvin, 2 ½ åm allekant, 1 åm 
mallvasir, 9 t :r  1nj öd och 2 fat z rbsteröl . Tullfriheten för dessa 
varor beräknad es i,i l l  642 daler 1 ) .  

År 1 68 1  npphäfdes för alla städer utom , tockholm källarefri
heten i den fonn, hvari den därinti ls existerat. I stället v idtogs 
den anordning, att de städer, hvilka därigenom drabbades af förlu t, 
fingo afkorta i stora tul len för importerade drycker en summa mot
svarande det förra privilegiet. För Åbo faststäldes - på grund af 
beräkningar, som tydl igen voro öfverdrifna - tullnedsättningen til l 
en börj an t i l l  800 riksd .  lVIen när år ] 687 källarefriheten utsträk
tes äfven till de städer, som ännu ic;ke åtnjutit denna förmån, utan 
att statskassan därigeno1n tillfogades någon förlust, nedprutades tull
friheten för Åbo till 651 daler s. m. Såsom norm vid tullned ätt
ningarnas fördelning, hvi lken sedan blef gäl lande inti l l  slutet af 
1 700:talet, betraktades hvar stads and 1 i 1 686 års kontribution. På 
1 G93 års riksdag klagad magistraten öfver att denna frihet til l  stor 
del neutraliserades genom den s. k. förhöjningen i tullen, men re
geringen svarade, att någon ändring icke kunde ske, ,, alldenstund 
förhöjningen är en särnkild rättighet, hvilken de såväl som andra 
böra utgöra och förminskar på intet . ätt det dem t i l lagda kvantum 
nti tullfriheten" 2) .  

1 åsom förut ( s .  229) omtalats , inneha 1 es förvaltningen öfver 
stadskäl lar n af magi. traten, som räknad en god del af i tt sala
rinm i elen v inst rörel en gaf och därfö r med Argusögon bevakade 
det dyrbara käl larepriv i legiet. Ar 1 638 uppdrogs d irektionen öfver 
käl l ar röre l en åt magistraten. han le l  kol legium, hva1j ämte en råd
man nt åg"' att 1nottaga och ntl v .rera dryckerna o h en käl larsv n 
engag rades att 1not  bestämd lön för stå utskänkningen 3) .  Dett-a 
sätt att köta affären genom afiönad betjäning under magi trats
per"'on rr--; ti l l syn torc le  vä l  tid igare varit d t vanliga. Det yn 

1 ) Verifikationsböckcrna i statsarkivet. 
2) Arnol l, Stadslagen s. 206; St iernman, ( 'ommcrceföronln. IV: 465, 4 0; rc

skript t. statskontoret 23 okt. 1 686 o. 2G mars 1687; k. reso l .  för Åbo magistrat 
1 8  nov. 1693 § 7 8; stadens besvär 16 5 (?) och 1G93; rådst.. prot. 25 jnn i  1 68 l  o. 
12 okt. 1685. - Ar 1680 innehade källarefriheter bl. a. af Viborg, Borg,'.'t, Kri t inc
sta(l, Vasa, men t. ex. ej af  Ulcåborg, Jakobstad, Tykarlehy.  (H iksrcg.) . 

3) l lådst. prot.. 28 apr. 1 638. 
62 
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emell rtid icke alltid förskaffat magistraten påräknad vinst, hvar
för det uppgafs vid seklets midt och rörelsen utarrender�des åt nå
gon enskild person e1ler ock åt en s .  k .  käl laresocietet. Ar 1 649 an
för les,  att ,, all a  saker på stadens källare n ågra år bortåt icke så r ik
tigt, som vederborde, hafva tillgått föi det myckna utborgandet skull 
och mera slikt: att de inköpte drycker på visse och afskedade ter
miner årligen icke äro riktigt afbetalta, utan det ena året dra.ges in 
op;1, det andra'' . ]:i'ör att göra en ända på dessa oriktigheter och på 
samma gång förse källaren med ,,goda och uppriktige drycker, som 
stadsens samt magistratens seder och tarf det fordrar och kräfver" , 
uppdrog. åt borgmästaren N icolaus Lietzen samt rådmännen Robert 
Rancken och Hans Plagman att mot ett årligt arrende af 2,700 daler 
k .  m. i fyra års tid idka utskänkning i stadskällaren och dess annex 
packhuskällaren (nu första gången omnämd) , därvid åtnjutande de 
förmåner, som genom kungl. resolutioner blifvit staden tillförsäk
rade 1 ) .  År 1672 innehades källarearrendet af köpmännen Albert Ros. -
kamp, Jochin1 ,Vittfooth och Bartold Festingh. 1 680 påträffas som 
arrendator Torsten Merthen. Efter Merthens afgång innehades stads-
9ch packhuskällarena i flera år af Bartolcl Festingh, som betal ade 
ett århgt arrende af 1 ,000 dal. s .  m.  

Inti l l  år  1633 var stadskällaren den enda inrättning i sitt slag. 
Hand elsordinan t.ierna af 1 6 1 4  och I 6 1 7  n1 dgåfvo visserligen inrät
tandet af så många källare so1n behofvet kräfde, men dels torde 
behofvet i0k kräft mera - då ju  någon rör l 0 äfv n 1rnlst ha  
för kommit  hos  stadens gä.. tgifvare -, dels l åg d t i magistrat.ens 
intr s e att så länge son1 möj l igt skydda sig för uppkomsten af 
konkurren · .  D n and ra käl l aren etabl rades af e l en forclon1 rik , 
men genom . våra handelsförlu ter på faH bragte köpmannen Anders 
J\'lerthen ,  som år 1 633 erhö l l r geringens t i l l stånd att mot behör ig 
ac( •is' erläggand i ,, en öpp n kä l lare o h ·känkhus" uttappa ut l änd
:ka och inh mska l ry ker. Eft r �forth n död 1 6GG ukträkt .� rät
tigheten ti l l  hans enka, O < 'h 011 Torsten, hv i l ken i utland t lärt s ig 
käl l armä · tare- e l l er vintappareyrk t ·h en till äfv n hade ,tacJskäl
l aren arrenderad . Privi legi t indrogs år 1 G97 af landshöfd ing reutz , 
emedan rron;Lcn J\1:erthen ick mera mäkLade ordentligt uppehål l a, 
röre l sen o ·h åtgärd n o·ocl känd s af reo· r in O' n 2) Å r  1 G44 i no· ick , b b b · O 

g neralgil l  t i stad n med anhal lan om ti l l stlmd att utskänka åt gi l-
l ets medlemmar icke al l nast i nh emska ö l sorter, utan äfyen yjner. 

1 ) Åbo stads to lagsbok 1652. 
2) Riksrcg. 1G33 f. 1 1 69 v. , 1667 pars 2 f. 861 ;  land b. Creutz t. konungen 

5 j un i  Hi83, B ure t. konungen 1 1  j u l i  1 698. 
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I motiver ingen anfördes . bl . a . ,  att ,,man s r här uti staden vara en 
stor kon umtion o ·h mycket uppgår årligen uti vin och sådana slags 
drycker för den myckenhet af folk, ·om esomoftast til lslås ( ! )  både 
förmedelst mun tringen, eljest ock sedan akademien här in rättad är, 
och ehuruväl borgmästare oc.h råd hafve privilegium uppå en d 1 
sådana slags drycker uppå tadskäl laren att tappa och känka låta, 
så ser man dock, att det fast ringa förslår och i cke hinner til l  väl 
halfva året öfver, medan käl laren icke blifver därmed rättel igen för
s ld o ·h fournerad, eftersom o ·k nu vid närvarande tid, uppå h vil
ken munstringen hafve · för handen oeh en stor n1yckenhet af folk 
är t ill. ammans, snart ingen dryck :finnes i hel a staden ; är ock til l 
befruktandes, att tor mangel på landet framdeles skal l finna vid 
kyrkorna med deras mässevin" .  I trots af dessa käl resolverade 
regeringen, att staden hade nog af sina tvänne vinkällare 1). Inemot 
40 år senare, år 1 6  0, omtalas justitieborgmä taren Laurentius Brochii 

Torsten i\Icrthens namnteckn ing. 

käl l ar , . om innehade ' i. arr ude af Bartolrl Festingh. men -· täugdes 
samma år ell r något s nare 2) .  En ny vinkällare öppnaCT.e" är 1 6c 2, 
då gä tgifvar n il Stensson Kock b lönade för regeringen o ·h  
stad n h vi  ·ta tj än ·t r med priv i legium för sig, hu tru o ·h  barn att 
sftväl i 1101n som utom hm; utsl änka fri.immand dryck r . å l änge cl 
upp höllo gä�tgifv riet. Å r  1 69 ut tri:ikte · förmån n ti l l  Ko ·ks 
m� g Johan ichultz, som bi · tocl �in värmor i gä tgifvar  rör 1 n .  
En fjerde käl lare upprättad K,  j äml ik kongl . priv i l  gium. är 1 G95 
,1f Bart l c l  F tingh enka 3) .  För magi. t rat n var d nna ti llökning 
i konkurr nsen föga välkomm n o ·h fö r ök aknad ingalunda att 
på offi ·i 1 väg få cl b värliga medtäfiar ne undanpetad . På en 
år 1 6  )2 in lämnad an. ökan om d privata källar na aflysand Rva
ra l r g ring n ,  ,, att på d t l andet kan b l i fva ac · mmod rad , är 
bä  t och nyttigar att l är fl ra än en käl lare hafves " .  I anl dning 

1) Åbo stads acta. ; cxtract af amtl . t'ltäders po tu  later 1644 i sv. rik ark. 
2) Råd.,t. prot. 26 febr., 22 mars, 29 apr. 1G 0. 
3) Landshöfd .  Bure t. rcg. 1 1  j ul i  1698; Åbo stads acta. 
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aJ k lagom�d öfver olagl igheter utaf de privata v intapparcne anbc
fa1de regeringen bl .  a. å ren 1 G93 och 1 69 grundliga undersöknin
gar angående käl larerättigheterna. Undersökningarna bragte vissa 
oegentl igheter i dagen, och, såsom redan nämdes, stängdes 1H rthens 

. käl lare, men 1 öfi·igt utvärkade magistraten ingen min kning i kon
kurrensen 1 ) .  

Om l ifvet p å  källare och krogar innehålla don1::;tol ·förhandlin
gar11a rätt många erinringar af föga uppbyggl ig art. Det drac:ks 
skarpt  vid denna tid och som oftast kryddades nöjet p ,\ krogen af 
ett slagsmål inne i huset el ler  ute på gatan. I de flesta fal l  aflopp 
handgemänget utan vidare påföljder ; i andra åter bragte det delta
garene i kontakt med åramåla- och dråpmålab alkarna. Här är 
emellertid icke rätta stället att omtala de bragder, som utförde uu
c!er mummans och vinets in:Bytelse. Då vi i en fö ljan ch\ H,frl eln i 1 1g  
gfL att bedöma seclet i l l s tåndet i staden , få v i  å t  r anl edn ing att styra 
våra steg till krogarna för att äskada de b i lder af folkets l jf, som 
pil rlem upprull ades. u må blott den anmärkning förutskicka::;, aLt 
1nynchgheterna sökte såväl med lämpor som med hotel ser och straff
c lomar att upprätthål la ordningen och mi ldra c 1et  råa 1 fverne, 
hv�trom rapporterna från käl1arena förtäij de. Enligt. · t-.a ] slagen sk11 l l c 
k rogarna stängas när det om aftonen ringde t i l l  vård (se ::;id . 236) ;  
under sj uttonde �eklet anträffas flere gånger bestämmelser om kro
garnas stängande k l .  9 på afton n (samtidigt om i , ' t-oe;kholm). 

ftonen före sön- och hälgdagar skulle nöj et afsl uta� kl . 7 o ·h in
gen ut:känkning fic.:k äga rum på :ön lagen före kl . 4 . 1n . .At �L1 1 -
c l  nter, som äl.,Jrncle att afs]uta arbetsdagen vid topet, var det för
bj udet att uttappa, starka d rycker mot pant af k l äder och böd�c•r, 
hYi l ka :isLnämcla, så ·om Cousistorinm a.cademicnm n gang förehöl l  
sLndent rn ,,sku l le vara Stt so1n r ' acra 11 r ock arma mi l i tnm 
cle där kola hafva i grann akt och i ·ke  ·� l ättel jg n sätta ' ut  fö r 
ö l  i pant" 2) .  

Af utländ ka drycker, om import rade"' ti l l  -taden °· nom köp
männen el ler käl l arenas inn hafvare, vor t.y 'ka mj öc l- oeh öl ort r 
samt ·pan ·ka och fran ka vin ·orter mest gouteracl . r 1 6 1 5  iufor-

1 ) Uc ol 20:aec.: 16 '2 § 2, I nov. 1693 (för borgm. o. råd.) � 7, 23 dcc . 1697 
,för b. o. r.) 7, Bure ofvan anf. bref. 

2) Arnel l 1 Stadslagen s. 438-442, Lagerström, Stockholms ordinantier I T : 7 1, 
Stiernman, 'ommcrceförordo,  IV: 99 ', Fontell, Consist .  academ. protokollcr I :  2 8 
.\bo rådst. prot. 1 dec. 1 675, 1 aug. 1 700; Lor. 'reutz t .  reg. 1 3  febr. 1 692. 
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des ti l l  staden 23 1/2 [nn brännvin ,  1 G tunnor  mjörl i 2 1 /2 fat mumma, 
< 7 1 /2 oxh . 00h 1 1 6 åmar vin 1 ) .  År 1 637 upptogs importen ti l l  20 
pipor, ½, åm spanskt vin, 1 3/4 am, 1 45  oxh. , 29 pipor, 20 ka,nnor 
franskt vin,  2 ½ åm, � 1/i1 oxh. brännvin, 28 ½ läst r rostocker, 22 1 ,16 
1 .  lybskt, och 6 t :r revalskt ö l ,  36 t :r rnj örl , åttingar pryssing, 4 
fat Brunsvigsmnmma, 1 0  ½ oxh. ,  1 2  kan . v jnättika samt 5 t:r ö lät
tika 2) .  Under året 1 640 i nfördes från Danzig : 4 ½ pipa span kt 
vin, 2 ½ åm malva ir, 3 1 /8 åm, ½ t :a b rännvin, 1 1  t :r mjörl , 1 1/ 

flm pryssing ; från Ly beck : 7 läst. , 1 35 fat lybskt öl ,  1 0  1 .  7 1  t :r 
rostoekeröl ,  4 ½ pipa, 8 oxh . ,  1 åm franskt vin, 1 ½ pipa, 1 oxh. 
:panskt vin,  3 ½ pipa mumma, 2 fat G t :r lybskt, mjöd, 1 åm v ju
ättika, 4 t:r ölättika ;  fr[m Holland : 1 8  p ip . ,  20 oxh. ,  franskt viu ,  5 pip. 
6 åm. spanskt v in ,  1 0  oxh . rödt samt 4 oxh. hvitt vin, 4 oxh. v in
ätti ka ;  från  'itockho lm : 6 t:r ro:tocker och 3 l äster svenskt öl 3) .  
I denna vin- och ölström, som ti ll största delen utgöt s ig v i rl are 
öfver landet, upptogos antagl igen icke de förråder, dem adel ·män 
s j älfva importerade för egot b hof och hvi lka enligt de adl iga privi
legi rna gingo tullfri a. 

�Ie t konsumerades inhem �kt öl, som brygde i hemm n el l r 
afhämta<l cs från k rogarna, mindre ater inhemskt brännvin. 'l1i 1 1 värk
ning ns belopp ·kul l e  kontro l l era genom husbehofs- och saluacci
s n .  m n öfv rsteg nog de i accislängd rna upptagna ummorna, då ,  
:--å �om r dan påpekats, nnc lerslef vid ac  · i s  ns  utgörande ständ ig· 
förekomma . n c ler  förra häilfteu af år 1 G4 1 erlad , enl igt acci l äng
derna, b ryggarene  accis för 1 1  GO tunnor öl , krögaren för UOO tun
nor, som de köpt af bryggarono 4) .  Bryggaroacci ·en und r samma 
bd . t g ti l l  200 daler ,  krögar accis n till 225 daler .  A r  1 G39 upp-
gi ·k en l igt . · amma käl l a  h la ti l l vä.rkning n i staden ti 1 1  c .  2, 00 
lunnor, clära f en ob0Lyr1 l ig d 1 L rännvin. n <l r t i  manad r af år 
1 670 inbragL brygg ri  t t i l l  · a l n  3 1 3  d al .  brygg riet t i l l  husb hof 
4\JS l al .  o ·h b ränn ri t t i l l ·al n 62 da l .  s .  m.  5) .  

Namma grund ·n,t · r ,  som b sj ä l a cl higstifLn jng ,n angå 11 1 r l  
b rygg rict o h krög r i  :.t, g uomgingo äfn'n förorcl ui11g,l rna om rl t 
s .  k. köttmångl e riet .  

1 ) D i ll ner, Tabel le r  öfver Finlands handel. 
2) Oxenst iern ka saml .  i sv. rik ark. 
3 ) Lindholm . 137. 
4) Statsarkivet. 
0) Fin ka hand! . ,  vo l .  Tullväsentlet, i svenska rik ark ivet. 
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Detta regle rades tidigast genom s laktare- oCih kötLmångl areord
ningarna af år 1 622, hvilkas innehåll i hufvudsak upprepades i ena
handa a llmänna reglementen af 1 672 och 1 68 1  amt i särskilda accisför
ordningar. All slakt skul le enligt de sa förrättas i offentligt slakthus 
af edsvurne s laktare, hvilka förordnades af magistraten och konungs
mannen . Till en börj an var det endast adelsmän til låtet att an
stäl la slakt hemma, men år 1 672 frigafs hussl akten för hela borger
skapet mot vilkor, att den förrättades af stadens rätte slaktare. 
Det offentliga slakthuset skulle vara deladt i tvänne afdelningar, 
den ena afsedd för slakten, den andra, den s .  k. köttskrångeln inrym
mande köttmånglarenes bodar. Vil l e  någon - köttmångl are el ler 
anuan borgare - anstäl la  s lakt, skulle han anmäla saken hos upp
synesmännen, och utan att sedel af desse uppvisades fick ingen s lak
tare krida til l  sitt värk. Rörande arbetets utförande funuos särski lda  
förhållningsregler och  arvodet för exekutionen bestämdes efter en öfver
hetligen faststäld taxa. .Från slaktafdelningen kom köttet til l  kött
skrångeln. Här granskades och vägdes dot af kronobetj äuing n samt 
öfverantvardades åt köttmånglarene, hvilka utsågos af stadsmyndig
heterna efter behof. Priset på ina artik lar fingo c1e icke jäl fva 
bestämma, utan skulle de, på samma sätt som krögarene, hålla sig 
till en köttmånglareordn ingon åtföljande taxa, ·om senare månatl i
gen reglerades af magistraten. För a lt  so1n ,}aktades erlades accis, 
från år 1 655 t. o. m. fördubblad acCiis. Köttmånglarene betalade 
saluaCicis efter köttets försälj ning ; andra borgare e rlade en något 
lägre husbehofsacci�, ti l l  en börj an på slak.thuset efter förrättad exe
kution , från år 1 G56 vid stadsporten efter k reaturens uppköpanrlo 1 ) .  

1 å, före. krefvo författningarna. Men l ika l i tet som bryggar=>
rör l seu knnd sträng� åt ,kilj a  · frttn krög riet, l ika, l i tet ly ·kades 
det 1nyndigheterna i A bo att i l ängden upprätthål la tnd lningen i 
afs nde å köttmfmgleriet. Ännu ar 1 G29, {i lecl .; sju år oft r kötl
må11gl:1r ,ordning n framtri:idand , k lagad s öfv r ,,att här i stan. n 
är ingen köttmånglare e l ler l aktare, utan några fin. ka  borgar hafva 
ig därme l behulpit" . rrvå år nare ta1ades om til l  · iUtandet af 

tvänne l aktare för hvart k arter, ,,d m nian kund tilltal a om fän;kt 
och hvad i så måtto l> höfv s " ,  och år 1 632 utfärdade värkligen 
några köttmångl arefullmakter af gub rnator n 2) .  Senare omnämnas 
ofta dylika förordnanden af magistraten j ämte förbud för andra än 

1) Stiernman, �ommerceföi-ordn. I :  853-862; I I : 307-30 , 789-793, 858-859, 
862-866; I II :  908-91 1 , 1038-10!3, IV: 3'16 352, 433-436; Riksdagsbeslut I I : 
1014.-1015. 

2) Bidr. t .  ,luo hist . första ser. IV: 5 1 ,  105, 163. 
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de med ful lmakt försedde att b fatta ig med rörel ·en. ågon åt
ski lnad gj ordes dock i al lmänhet icke mel lan sl aktar - oeh köttmång
l are yrkena, utan voro de i regeln förenade hos sanima person. Som 
å.ldermän för yrket omtalas Las e Stijk 1G53, Markus lHårten son Rak
kila 1662-72, Jöran Thoma son Leipälä 1 68 1 - 1 70 1 ,  Michel Oittinen 
1 701 -. Antalet slaktare uppgifves 1 688 til l 6,  1 696 till 7 .  Synbarli
gen var behofvet härmed tillgodosedt, ty då en lifländare år 1 690 an
höll att få slå sig ned så om köttmånglare, förvägrades detta på grund 
af det förfång han därigenom komme att til lfoga slaktareämbetet 1) .  

Det i författningarna påbjudna slakthuset synes ha bifvit fär
digt år 1 G40, hvarpå slaktarene förbj ödos att slakta hemma. Åt öfriga 
borgare medgafs dock, tvärt emot förordning n, rätt att anstä l la 
sla.kt i ina gårdar blott den värkstäldes af rätta s laktare och acci-
en erlades i behörig ordning 2) .  ynbarl igen försiggick försäljning 

af kött, utom i skilda slaktarebutiker, jämväl i det allmänna s lakthu
set. För 1 68 1  års stora brand fans såsom bekant  en köttmånglare
boda på stadsbron och be�lut om dess återuppförand fattade · tio 
år senare 3) .  

Behofvet a f  slaktbo ·kap ti llgodosågs i främsta rummet genom 
til lförseln från l andet. tom att bonden förde sin afvel till staden 
rörde sig laktare och andra uppköpare bland borgerskapet flitigt 
på landsbygden inom och utom länet. �1en des utom uppfödd s 
ett ick ringa antal hu djur inne i staden. Redan förut har clet 
varit fatl 01n den 1nöda magistraten hade att få vin och getter för
passade från gatorna och und r den heta årstiden från hela stad n. 
Om g tterna mängd före l igga inga uppgifter, men d idkeliga på
bud n om d ras vård röj a  tydligt nog, att antal t var skäligen stort. 
Däir mot m dd la  räk n kap rna öfver de s .  k.  bo. kap. pengarna 
rik l iga notis r om ko- o h ::.:;vinstock n. Ehuru le a uppgifter ick 
kunna ans s so1n fu l lt exakta, em dan vid , katt:-;krifning n no rr många 
und r l f ton l b gtttt , gifva d dock ty< l l ig för sLäl lning om cl t i 
m(tnga hän nd n l a ndtliga lif, som rac l c l i land t. hufvud 'tad . Å r  
1 632 npptag s antal t kor ti l l  397 ,  antal t svin ti l l  404, l GGO: kor 
272, svin 250; 1 G70: kor  226, 8V i n  1 09; lG 7: kor 3!)4. sv in 1 07 ;  1 G9t>: 
kor 342, sv in  ] 21 ; ] G97 :  kor  :n9 svin :n n. s. Y. 4) .  

1 ) Råclst. prot. 4 jun i  1 690. 
2) Ru.dst. prot. l J  dec. 16,W, 20 febr. , 3 n.pr., 1 3  okt. 16- H .  Under pc tårct 

1657 ti lläts slakt inom staden endast i Katinhäntä och Multav iern. 
3) R!idst. prot. 12 dec. 169 1 . 
4) Veri f. böckerna. A ntalet hiistar npptage,; 1G32 t i l l  1 1 2, WG0 ti ll 50, 1670 ti l l  

3 l , 16 7 t i l l  92 ,  1( )05 t ill 73, L697 t i l  I 92. 
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I trots af denna tillgång på sl a.ldbo�kap för. porde douk ofta 
klagan öfver brist  på  kött. 1\1:agistraten förmanade tid t  och ofta 
slaktarene att nied nit vinnlägga sig om uppfy llandet af sitt ka l l  
samt vidtog särskilda mått och steg t j l l  hämmande af den export 
af boskap och · kött, som · slaktare och andta borgare bedrefvo på 
Stockholm. Än förbj ödos slaktarena att försälja kött i mindre par
tier åt uppköpare från Stockholm, än tillhöllos de att först fylla 
stad ns behof, innan de sände laster utom landet. Borgare, som upp
köpte kreatur på landsbygden i och för transport till Stockholm, 
ålades att först utbjuda dj uren i staden. Någon gång hände det att 
export af slaktboskap till Stockholm blef dem h. o. h .  förbjuden. 
De  borgare, som hade mera boskap än �e behöfde till husbehof, til l
sades att föra öfverskottet till torget .  Ar 1 G85 utfärdades t .  o .  m .  
formligt förbud för borgerskapet att med förbigående a f  stadens , lak
tare utföra slaktbo  kap 1 ) .  

:E'ör den skråmäs · iga organisation, som utmärkte köttmångleriet, 
voro de månglare och mångler kor förskonade, hvilka lifnärcle sig 
med uppköp och försäljning af landtmannaprodukter. Deras rörelse 
hade under föregående sekel upprepade gånger bl ifvi t  förbjuden, 
emedan den ansåo-s bidraga till matvarornas fördyrande, men då för
buden intet båtade, sökte myndigheterna att reglera rörelsen genom 
säl'sk ilda förordningar, af hvi]ka den första för h la ril et gäl lande 
ntk.0111 år 1 623 . :Enligt den anordning, som då vidtogs, skul le al la 
de hvilka n1ånglade med fisk, fågel ,  mör, ost ärter, gryn, flä k, 
ljus, tvål o .  , . v .  icke a llena t bedrifva sin rör lse, utan äJven göra 
. ina partiuppköp af l andtma,nnen i n gemen. am saluhall ; de ftter 
hv1 lka för. å lde ,,frukt, rött r, kål  och gröna krydder" skull ha 
sina be tiimda platser på torg t. lla skulle d för :sin röreh,e ut, 
Yä 1·ka tad myndigh ternas till . trind och för rdnanc le · aint till kro
nan.' upp ning. män erlägga ac · i  för hvad de för ålde .  Mangla
r na af den för ta kat gorin , kulle dessutom i sin försäljning rätta 
sig fter dem m ddelad taxa 2) .  å regl ment enligt blef dock mång
leriet aldrig ordnadt, näppeligen en i Stockholm. R dan . i 1 636 
års märkliga köphandelsord inantie, om hvars til lämpand i Abo d t 

1 ) Rådst. prot. 17 sept . ,  1 3  okt. 1638, 19 okt 1642,  28 ang. 1643, 5 sept. lli46, 
24 apr. 1647, 5 j uli , 4 sept. 1648, 4 j un i  1675, 30 mars 1G85, 13 scpt. 1699. 

2) Stiernman, Commerceförordn. I: 87 4-886. Enl igt de medföljan de taxorna 
skulle accis erliiggu.s efter mängden af försålda. varor. Senare taxor, såsom af l! : i7 ;:l ,  
168 1 ,  1687 m.  ft . år, fast.st�dde en hc3ti\,md veckoacci s  fö1· mrtnglcrskorna. 
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redan varit tal ,  förbigås försälj ningen i sa luhal l en ;  månglarene och 
mfmglerskorna förbjudas a l l enast att göra sina uppköp af bönderne 
före k l .  9 f. m .  för att icke göra förfång åt a nd ra stadsboa,r samt 
att utbj n c la sina varor a nnorstädes än på. torget e l l er and ra t i l lför
ordnade p latser. ågon gemensam. sal uha ll kom aldrig ti l l  st[mtl i 
Åbo, utan bedrefs mångleriet deb på torget dels i gatubodar. Föru
tom. l i faförnödenheter ti l lhandahöl l o  mfmglerskorna särsk i lda små
saker, såsom nålar ,  tråd , tvål o. R. v. äfvensom tobak ocl 1 ,  mereu
c l e ls  i heml ighet. ö l  och brännvin. Af kramhandlandeue antastades 
de ofta för handel  med förbjudna artik lar ;  hos andra väkte de ovilj a  
genom s ina förköp m e d  landtinannen och af kronan s upp yningsmän 
ertappadas de  ofta med o l ofl iga hancle l sresor på l andsbygden 1 ) .  

E n  gren af mångleriet, som ofta k räfde myndigheternas ingri
pande, var fi skhande ln .  Enl igt privilegier, so1n utfärdats år 1 590 af 
konung Johan och kon-finnerades af efterfölj ande  regenter, h ade 
borgerskapet utesl lltande rätt att i skärgården inom sex mi l s  afstånd 
frfm staden upphandla  o h i rn;a l ta fisk :  hvarj ämte å r  1 649 rättighet 
medgafs att :fi ska  i kronans fi skevatten 2) .  Då. borgaren begaf sig 
ut  på våren, plägade han förse sig med salt och mj öl  för iusal tnin
gen, men d ssutom medförde h an nämda och andra varor i och för 
l i kvider ing af den från ctl lmogen uppköpta fisken . Vid handelspar
t,ering ns  g nomförande  år 1 638 t i l l sattes 4 fi.,kar för hva rt kvar
ter ; 1 65 1  ni:imnes 1 3  fiskare uncl r en a lc lerman. I främ�ta rnmmet 
t i l l kom det :fiskarene att, sörj a  för behofvet af salt, :fisk, men dessu
tom a l åg det dem att komp l ettera a ll mog ns t i l l försel af färsk fisk .  

y<.'k t ofta k lagade. öfver att n skarene i l l a  fn l lgjonle  Hin p l i kt, 
hvarfor myndigheterna ·ökte Hpona cle försuml ig genom att, hota 
dem mecl i n  ättning i kn kt hop n 3) .  En annan an ledning ti l l  k l ago-

1 ) År 1683 utfärdades ett kongl . p lakat emot månglerskorna i r iket, hv i lka  
,, foro gårdfari fn n bonde t i l l  honde, t ippköpandc hvarjehanda v iktua l ic  peredlar, 
( lem de sedan  uti städerna i dyra te måt ton försiiJja, hvarigrnorn icke al lena t l ands
köp d ri fves och tu l l en  o fta försn il las, utan ock stor kon fusion nti hand<' ln  och steg
r i ng pli varan förorsakas, sedan mfl.ngelskan o h nnc lra l i ke prånglare få clrn i s i n  
ha.ad, hv i lken eljest, enär honclen kommer chi.rmed t i l l  t orgs, kan utur  första han
den fa t lättare af borgaren upphand las, då bonden sal t el ler andra p<'rsc<l lar hc-
höfver att föra med ig t i l l baka i gen" . ' t iernman IV: G22. 

2) Resol .  f .  Abo 27  maj 1 590 p .  3, 8 febr. l G l G  i 3, W mars L647 � 6, 1 6-Hl 
(nt a.n  dagteckn ing.) 

3) Vid seklets s lut synes men ingen var it , att hökarene sk ul le  försälja sal t fi k i 
m inut, landtmannen i µart i .  Ar  1 G9 1 a nhöl l näml igen en u lcåborgare att få sillja s in  
mcdhaf<la lax och s ik  l ispunu tals, eftersom i staden ingen bökare fans, t i l l  h v i l kcn ha.u 
k 1 1n <l e  sälja hel- och bal ftunnetals. Efter att ha besport borgerskapet b i fö l l  magistra-

63 
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målen öfver bristande ti l lgång p{i, fi sk l åg däri , att borgare från 
Sv rige, specielt fdm Stockholm, Uppsal a  och Sigtuna, hvi lka ägde 
privilegium att nppköpa -fisk i fi nska skärgården utanfö r  Åbo stads 
rayon ,  icke kunde afhål la  sig från konkurrens på det förb judna om-

o 
• 

radet. Kun. kapare ntsiindes från Abo att f'terspan a de olo-A iga 
gästerna, af hvi lka  ock mången fi ck med varans förlust sotfl för 
sin närgångenh et .  Priv i l egiebrotten upphörde dock icke och genom 
resolutioner af 1 684 och 1 700 medgafs slutligen åt fiskköpareämbetet i 
Stock holm ful l  frihet att bedr ifva sitt geschäft i finska skärgården 1 ) .  

För konsekvensens sku l l  biira v i  ännn med några nrcl omnämna 
,, bakeriet. " 

I Stockholm och äfven i några andra städer i rik t var bagare
y1·lrnt 1..u1 derkastadt en skråmä � ig organisation .  G i llesord ningen at 
år 1 659 för bagareämbetet. i Stockholm stipulerade i hnfvudsak samma 
kompetensvi lkor för yrkets utöfning, som v i  i nästa afc l eln ing sko l a  
finna, att gä lde  hancltvärksämbetena i al lmänhet '..!) .  I Åbo omtalas 
några gånger bagar mästare och bagaregesäller, men äfven andra 
per:-;oner, månglerskor m.  fl . ,  i dkade brödförnäljning. E1 1 l igt Jen första 
al lmänna bakareordningen , om 11 tgafa år ] 622, voro s tadsmyndig
heterna förp l iktade att t,i l 1 sätta ett b hötl igt anta l bakar , hv i l ka i 
ski lda bakar bodar sku l le ti l lhandal i å l l a  al lmänheten sina t i l lvärk
ningar, och förutom d e:se skul le  ing n få baka bröd ti l l  sa lu. Man 
finner ock,  att 1n agistrat n i ÅLo v id  särsk i lda  ti l lfäl l en fö rordn at 
v i ssa b akare, hvi l k a  tt clagal agt, prof på ' i n  förfan n 1 1 et, o 1 1  att hon 
därvid förbjndit  a l la. and ra, i synnerhet mängJ rskor, att konkurrent 
med de 'se .  År 1 G32 omnämnas så ·om utöfvare af yrk t en bagare-

ten t i l l  ansökn ingen med v i l kor att suppl ikanten höl l  s ig v i d  försälj ningen l ispundtals 
t i l l  ett af  mao-istraten fa tstäldt pr is ; v i < l  för iilj n i n cr tunnetals sknl le  ta. an frig i fvas. 
År 16� b i fö l lo  borgmii.stn rc och n < 1 ,  trots stadsfh,kalens protester, t i l l  horgcrskapets 
anhållau, att landtmännen mt t t c  t i l låtas att sälja sal t fisk marketal ,,emellan inga 
v i ssa hökare, hv i lkas rätt det ta  vore, finnas att t i l lgå. Rådst prot .  

1 ) t iernman, C'ommerceforordn. T :  207-208, V: W8- 79�) · Cronh olm,  , veriges 
h ist. ] V: 93 ; B idr. t. Åbo h ist .  första ser. I I : 23, 44, 1 23-1 25, V T :  49 ; rådst p rot. 
7 mars 1 G3�, 14 maj Hi4 G, 2t-i apr. 1 64.8, 23 jan. lG50, 1 1  j ul i  IG70 m. fl . dagar . 
. \ r  1G43 anhöl l  gref ve Per Brahe, att magistraten måtte t i l låta en hans gärds fogde 
att följande vår i nom r\Lo tads fiskgebi t  npphandla och insal ta 50 it GO t:r s tröm
ming för det grefl iga hushål lets behof. Grefven l o fvade att. t i l l  gengäld vara sta
den ,,med al l god vänskap bevitgne i hvad måtto v i  k unna". Tigerstec l t., B ref  från 
generalguvernörer och landshöfd ingar i F inland s. 101. 

2) J .  A.  F l i n tuerg, Borgerl iga fö rmoner och skyld igheter, första delen s. 29 följ . 
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mästare och en bagareenka ; år 1 683 en mästare och tvänne enkor, 
aJ hvilka åtm. den ena var enka efter en bagare, ehuru numera om
gift med en färgare ; år 1 697 utsågos tvänne personer till bakare och 
en hof lagares ansökan om rätt att bbfva bagare afslogs en1eda11 
behofvet redan var tillgodosedt. fen dessa förordnanden kunde icke 
förmå de personer, som vant sjg att hål la  bröd tj l l  salu, att afstå från 
si n utkomst. l\1agistraten var tvungen att se genom fingrarna med 
dessa extra ordinarie bakare, blott de uppfylde bestämmelserna rörande 
brödets beskaffenhet och vikt samt erlade lagliga utskylder. Någon 
gång, såsom år 1 649, då den fat.tigare befolkningen anförde bittra kla
gomål öfver brödbrist och öfver bakarenes höga priser, funno sig borg
mästare oeh råd föranlåtna att officielt frigifva brödförsäljningen 1) .  

Enligt 1 622 års redan nämda bakareordning, som utkom i ny 
upplaga bl. a. 1 672  och 1681 , skulle bakarene såväl i afseende å 
brödets pris som dess vikt rätta ·sig efter af magistraten månatligen 
utfärdad taxa. Flärd i til lvärkningen fick icke förekomma vid hot af 
böter och brödets förlust. I näring:sskatt skulle erläggas accis, hvars 
storlek, enljgt 1 622 års ordning, berodde på ugnens storlek ; för en 
ugn, hvari kunde bakas en tunna hvetemjöl och en tunna rågmjöl om 
dagen , skulle erläggas 4 öre för hvarj e  söknedag. I de senare bakare
ordningarna bibehölls denna beräkningsgrund för bakareämbetet i 
Stockholm,  men i ö friga städer skulle bakarene taxeras efter förmögen
heten till en bestämd årsafgift, varierande mellan 6 och 1 6  daler s. m .  2) 

Liksom all a accisreglementen beredde förordningarna angående 
hakeriet magistraten och accisbetj änterne många bekymmer. Isyn
nerhet var det svårt att hålla brödet vid bestämd vikt och kvalitet 
och i afseende å prisen yppades ofta · tora oegentligheter. 

År 1 6 1 3  erhöll en Petter Andersson kungligt försvarelsebref för 
idkand af pastejbagarerörel. e i Åbo och dess omnäjd och år 1 640 
anträffas i staden en o ·kerbagare 3) .  

1 ) Rädst . prot. 2 5  j un i  Hi32, 1 4  mars 1( ),10, 20 aug. 1 649, 20 jul i  1650, 3 mars 
U i 7 7 ,  3 dec. l G  3, 1 5  maj 1G8t1, 17 nov . .LG77 m.  fl. d . ; Vaaranens saml .  aog. städerna 
i statsark ivct. År 1G 67 t i l l ä tos bakareoe att upp lå en försälj n ingsbod pä b ron.  (Prot. 
30 jan.) År 164 1 vände Hig eu borgare , igfrid Bengtsson,  som af magistraten ut
nämts t i l l  hakare, t i l l  Per Brahe med k lagomål öfver att han undanträngdes frän 
sin handteri ng genom de tysk a  bagarenes stämp l i ngar. Brahe afgaf ett rekommen
Jationsbref till land höfd ingen. Tigerstedt, Bref frän generalguvernörer. s .  66. 

2) Stiernman, Commerceförorda .  I :  862-865, III: 907-808, lV: 431-432, V: 554. 
3) Vaaranen, Sa.ml .  af urk. I V: 137; rädst. prot. 20 okt. 1640. 



VI. 

T orghan d  e l .  

den topografiska afdelningen har redan nämts, hurusom torg
handeln ti l l  en början var koncentrerad til ]  Stortorget, men 
huruson1 genom fö1·ord11i11gar a,f 1 672 och 1 675 handeln med 
skogsprodukter förlades dels ti l l  Hästtorget, dels ti l l  Nytor

get, hvarj ämte den öppna platsen fran1för gamla hofrättshuset på 
Aningai , i clau, i enlighet med landshöfding Ernst Johan Creutz' för
orduande af ar 1 666, var bestämd til l  fiskaretorg. Den slutsats får 
emellertid icke dragas af denna anordning, att handeln med land t
manuaprodukter värklig6n skulle varit inskräukt till de anvi8aae 
p latserna. V derbörande myndigheters visa åtgöranden kommo i 
denna punkt, såsom i så många andra, i koJlision med gamla s d
vänjor  e l ler ,, inritade ovanor" , såsom de officielt benämdes . 

.Från äldre tider var bonden, som med sitt la8s körde in til l  
staden, van att taga in  hu:::; n bekant borgare, til l hvilk u han af
yttrade sina produkter mot reda penningar ller i utbyte mot köp
n1an. varor. l\:1el] an mången borgare och bonde upp�tod på detta 
, · ätt en affärsvän kap, som kunde fortvara lifvet igenom. Bonden 
vann härigenom förd l on af att äga en person, hos hvilkcn han städ · 
kund paräkna härbärge och af ättning för sitt gods ; borgar n ägde 
l ika  å i : iua gäst r 11 :tamtru1 p af kunder och hau gjor 1 sig dessu
tom en förtj än t af att föryttra de ctf bönderna l vererade va,
r rna i :-;taden 1 1  r af att utskeppa d 111 til l frä1n111aude orter. Ofta 
nog knötos banden närmare genom att borgaren utgifvit varor pä 
kredi t  ller utlånat penninga r och sålunda gjort sig til l  bondens 
fordringsägare. Bonden ägde dåmera icke frihet att utbj uda ina 
produkter å,t hvem han ville, utan råkade i desto större beroende 
af s in kreditor, ju mera ha.n anlitat dennes bistånd för kronoumgäl
der::; uch andra utgifters betäckande. Förelåg ing n force majetue,  
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sökte borgaren att genom rikljg traktering draga ti l l  sjg så många 
bönder affäre11 kräfde. De bönder, som engång vunni ts af en bor
gare, bevakades af denne med ängslig misstänksamhet och någon 
gång anmäldes till l aga beifran förnök att tubba tj l l  sjg en annans 
bonde 1) .  

Detta bruk, hvars anor  det är omöj l igt att följa t i llbaka i ti
den, förekom al lmänt i Finl ands städer. Det kal lades majmiseri 
e l ler bondetraktering och böuden1a Litu l erades borgarens maj amesar. 
För handtvärkare, ståndspersoner  och andra, hvi lka icke hade sin 
fördel  af denna p lägsed , var den en ständig käl la  til l  förargelse, ty 
den försvårade  betydl igt anskaffandet af l ifsförnödenheter. Svårig
heterna för den som vi l le göra s ina uppköp på torget ökades yt
terligare genom den ovana mången stadsbo, isynnerhet månglare, 
tagit sig, att tidigt på morgonen begifva sig ut til l  stadsporten e l ler 
ett stycke ut på l andsvägen för att med de til l staden kommande 
bönderne ackordera 01n deras varor. rro rget kom sålunda att stå 
tomt och de borgare, som sålde de af bönderna uppköpta p roduk
terna, togo hög provision. Besvär öfver dessa missförhål l anden au
fördes hos magistraten och, då dessa i ·ke hj älpte, hos höga öfver
heten och dess befallningshaf\rande, hv i lka s lutl igen äfven in .  kredo 
ti l l  de öfverklagade sedvänj orna. stäfj ande.  

I deu år 1 G22 utfärdade förordningen om l i l la tul len, ti l l  hvi l 
ken vi snart skola å.terkomnrn, förutsättes ännu ick , att l andtman-
11en skul le  vara pliktig att afyttra sina varor på torg t. Försälj nin
gen ·ynes l ika väl kunnat ke äfven annorstäd s ,  på gatan e l ler i 
hrn:;en. Men i börj an af 1 624 utfärdades af ståthål lareu och magistra
ten i Åbo ett påbud, ,,att ing 11 borgare el ler staden invånare skal l 
efter d nna dag fördrista sig t i l l  att löpa utom staketet eller stads
porLarna mot bön lerna  el ler o k inom på ån el l er annor tädes dem 
ti l l  · ig s lita och den ena ifrån cl n andra dem draga och locka, utan 
när bonden inkomm r, edan han lrnfv r förtullat, skall han gena. t 
köra i n  på torget, där en set väl som annor med honom h andla 
och köpslaga kan" 2 ) .  Til l .  ägelsen förnyad s följande år m cl ti l lägg, 
att för. älj ning nr båLarna kund ske v id . tac h,L ron ,  men . eJan sy
n s påbudet, s01n dock ho tade d f lande m- c l  40 ij', böt r, för en 
ticl råkat i glömska. 1J t ti l lgick som förr, att b<.inderne körde ina 
förnödenheter , ,ut i  v inklar  hit  och el i t  i gård arna så att den då först 

1) Viuorgs rådst .  JH'ot. H okt. 1623. Se för öfrigt m i n  upp ats ,,Hvad förstods 
med majm iseriet ?"  i B istor. A rk isto X I I . 

2) B idr. t. Åbo h i st .  första ser. I I I :  22. 
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kan b l j fva varset, han kan något bekomma, men en annan. som eJ 
så snart kommer, måste se uppå och vara utan" 1 ) .  

Ett nytt försök til l ordnandet af  handeln med landtmannapro
dukter gj ordes under Brahes styrelsetid od1 denna gång med större 

· kraft och fht. · l j anuari 1 638 publ icerades på  rådstugan ett från 
grefven inkommet mandat, som bjöd, att ingen borgare hädanefter 
skulle intaga i sin gård en bonde, som stod i s ku ld  till honom, in
nan bonden stått i tre timmar på torget, och äfven i det ta fall skulle 
köpet uppgöras på torget. Senare på året uppdrog · åt en torgfogde 
::;amt åt andra öfver handeln ti l lsatta uppsynings1nän att vaka öfver 
ordningens riktiga iakttagande, hva1j ämte ett femtiotal ,,gemene vär
dar" utnämdes för landtmännens härbärgerande 1) .  �rio år därefter 
utfärdade Brahe för samtliga landshöfdingar i Finl and en instruktion, 
hvari landshöfdingarne lades på hjärtat att stäfj a  majmiseriet, hvil
ket ,, är en sjuka, s01n går här i al la  städer öfver hufvndet, så att 
ingen bonde är fritt att handla med hvem han vil l el ler föra till 
torgs, utan med en viss man, den han igenom ränker och gammal 
skäl är til l  förbunden, af hvilka bägge orsaker förtages, att icke 
något kommer ti l l  torgs, utan borgaren brukar i så måtto bondenä
ring och bonden tvärt emot det borgaren til lkom1ner" . Härefter 
skul l e  alla landt,mannaprodukter utbjudas på torg t och icke i hu
sen, hvarj ämte borgaren förbj öds att härbärgera bonden,  hv j lken,  om 
han kvar tannade i staden, skulle taga in i för han räkning ut edda 
,,gästhus, krögare och härbärgen" 3) .  Uti särski ldt pa�ent, dateradt 
den 8 j anuari 1 ö49 och pub l iceradt pA, rådstugan i A bo en vecka 
s nare, vände sig grefv n i samma ämne ti l l  vederbörand magistra
ter och borgen;kap . Vid hot af varans förlust för bonden och 40 ij'. 

böter för borgaren förbjöd · · åväl majmis ri t som förköp n med 
bouden vid och utanför stadsportarna .  Bonden skul l e  stå på torgeL 
tils hans la ·::; blifvit utsåldt ; kom han s nt  till taden eller var han 
e lj st Lvnngen att kvar · tanna öfvcr natL n, . kul l  han taga in I å 
krogarna. Därj ämLe förbjöds a tt ,, •.hackra ·h byta varor mot va
ror ; utau så borgar som bonde sälj och köpe för kontant" . Un
dantag från ordning n medgaf: ndast ,, lem af adel l ler au<l ra" , 
hvilka sålt gods läst - e ller keppundtals och hvilka det stod fritt 
aLt genast föra varan i borgarehus n 4) .  

1 ) Bitl r. t .  Åbo h ist. första ser. I I :  105. 
2) R/itlst. prot 13 jan. , 13 okt. 1 63 , 14 dec. 1G40. 
3) Styffe, l nstr. f. Iandtreg. s. 242-24:3. 
4) Rådst .  prot . för 1bo 15 j an. 1 649, för Raumo 15 febr. 1 649 ; Aspel iu , Wasa 

stads h ist. s . lG l . 
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I reskript af den l 0 december l G50 ti l l  borgmästare och råd i 
Åbo - samt e l fva and ra fi nska ti:ider - godkände regering n Bra
hes förordn ingar och påbj l,d dem t i 1 1  a ll män efterrättel se 1 ) .  Magi
straten i Å bo, nu och då frarndrify .n af l andshöfding n,  gjorde hva c l 
pfL densamma ankom, inpränt,ade de  nådiga patenten i borgarene. 
af kronisk svagh et l i cl an c l e  minne och drog gång på gång l a.göfver
trädare inför s i t t  skrank. � 1 å stodo år l G50 på  en gång ett trettio
tal personer, b ]ancl dem tYänne med lem mar af rätten, til l ta lade för 
att ha ,,intagi t" bönd r, som a l l s  i cke e l ler ndast en kort stund 
besökt torget. O1n en b] ancl de anklagade, en förmögen köpman , v itt
nad s det, att h an plägade i ntaga bönd r hvar dag. Men i trots af 
al l a  påbud , ran · akningar oc l 1 straff fortlefd r cle förbudna. p läg:ederna, 
om o .k i al t mera reducerad skala, l i ka l änge som de mot dem ri k
t.ad förordningarna 2) .  

Ti l l  torgdag  bestämde Gustaf I I  Adolf i resolution, utfärdad 
på l andtdagen i He ls ingfor 1 G 1 6, lördagen och å l ade ti l l ika bön
d erna i cl e kringuggande ockn arna att icke be .  öka någon annan  
o loflig ha.nde lsp lats, utan föra sina. Yaror ti l l  Åbo, hvaremot borga
rene å ter förpl iktad ,. att för::;e . ig med s;1dana köpman varor, som 
bönd rna, hade behof af. R dan . amma år k l agade borger. kapet 
öfver den ringa effekt påbudet-, h ade, hvarför regeringen i ett, ,,för
mani ngspatent" h otade de tred�kande bönderne med l agens he l a  
stränghet, o m  d fort. atte med s ina ,, l ofhga hande l smecle ] " och nn
cl rläto att föra sina yaror ti l l  stad 11s torg a) . · ·  fv n senar k laga
gades öfver d en ot.i l l rti kl iga ti l lförs . l n och i ifver  bönders o h fiir
l ä.ningsinnehafvare. vana att i Sto ·kho lm öka afaättni ug för sina 
prod ukter. 1en i reg ln gti l d 0 , sft .  om naturl igt var, de  väst-fi n ka 
l an<l. tmänn ns färd r A bo o<.:h , st'1 som ännu b varade l ängder öfver 
ti l lförseln af landt.mannaprodukt r åren 1 639-4 1 intyga, pa · · rad s 
Htad n tu l lportar d agligen af rader af allmog l a  s .  

Marknad  r h ö1 lo .  tr nn . 6[mg r om �tr t. :  p Yint rn, � ommaren 
och h ö  ten .  \ in t  r- o h . ommarmarknac l ma, bägge kal l ade Hen
r ik mäs.-01narknad r,  1 d <le s imL anor frtm m deltiden och begynte 
c l  n förra elen 1 9  j anuari, el en 'enar d n 1 j un i .  De varad ur
::;prungligen 2 �\ H d agar, m n förlängdes med l ika l ång tid genom 
kougl. r o l .  af fö· 1 650, som me< lgaf för samtliga fi uska täd r ma rk-

1 )  Histor. A rk .  X I I :  445-446. 
2) Rlu t .  prot. l ö-1 7 jun i  l l l50, 2tl j uni  1 Gj 1  o. l Gl:i l , 4 jan .  1 67:;, 9 o. 1 4  

<lec. 1 68G m .  fl . dagar ; H i  tor. A rk .  X I r :  1 2 1  fö lj .  
3 ) Vaaranen, Sam! .  af nrk.  V: l ö l-lu2. Samma år bestitmde'3 lördagen t i l l  

t orguag för Ranmo o .  Viborg. Yaarnuen V:  84 --8ri . 
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nadsterminens utsträckning ti l l  en vecka 1) .  Hästmarknaden t i l lkon1 
genom resol ution af år l G3G . T l ikhet med den på samma gäng på
bjudna hästmarknaden i Stockho lm kul le den pågå i trenne veckor, 
ntb låsas den 8 och afblåsas d n 28 september. Under d enna . k .  fri 
n:iarknad skulle det vara ,,fritt Ol:h efterlåti t icke a l l ena våra under-
åtar och städernas boer, så ock vårt rikes inbygga re af hvacl stånd 

o ·h värde de äro, utan o ·k a l la  främmande nationer att fritt oc:h obe
h indradt m arknaden besöka, där slå npp deraf'.l bodc1,r, sälj a  deras gods 
utur bodar, skepp, skutor oc:.h båtar, sä lj a  och köpa i aln, lod oeh kvin
tin utan åt k i lnad, det vare sig hva1j ehanda varu det vara kan, köpa, 
sälj a och by ta med hvarandra a lt  inti l l  foresagd dag ute är och mark
naden blifver efter sedvanan aflyst" 2) .  är mot hö. ten l G37 tiden 
nalkades att frim arknaden första gången Rkn l l e  hål l as, utfärdades, 
för undvikande af ,, a l l  oordning, confusion och befarand besvär" ,  
närmare föreskrifter för de  besökande, föreskrifter som i viss måu 
förändrade be tämmels rna i marknadens tiftel enrkund.  A l l a  i n 
ri kes boende, som gästade marknaden , ägde rätt att nr  skutor och 
stånd genom köp e l le r  byte afyt tra sina  medförda inhemska varor 
åt hvaranc.l ra eller åt stadens borgare, n1en icke åt utländingar.  De 
utländska gästerna hade rätt att nr skeppen e l l er Rtånden afyttra 
sina varor i l od ,  kvintin ,  aln od1 tnnnor åt hvem de v i l le ,  inhemske 
män .'åväl som utländske, men <le måste sälj a  mot i·eda p nningar 
el ler p:i kr d i t, od1 fingo ieke bedrifva hyteshanc1 e l .  Vi l le de upp
köpa land ens produkter, fingo de  lrnndfa, a l lenast med stadens bor
gare, men icke med andra marknadsbesökande. A Lo borgares pri vi
legium inskri1nkte sig sål nn<l a  t.i l l  förmed l ing af  i nhem ·ka produk
ters försälj n ing f1 t nt.länd ingar :i ) .  

Inpå sjuttoud seklets t r  dje de ennmm var inför:e l n  af  Ian lt-
mannavaror Li l l  sfäJerna fri för be8i ktning och skatt 4 ) .  � riheten 

1 ) Res. f .  Aho 8 nov .  1G50 s .J . 
2) Stiernrnan, Commerceföronl n .  I T :  G8-6H. 
U) ,, ,, I T :  lOU 100. 
i) .\r 1 5!:JO i ng ick Auo borgerskap t i l l  lconnng .Toh an med klagomt I Mvcr de 

trakasserier, om vcderforos bönrlerna v i t l  den ö fver ån för stora tullens nppbörd 
!agna bom m en. Konnngen resol verade, ar t ,, .\bo  horgarene och bönderne, som t i l l

förning göra t i l l  staden , måge med s ina farko ter och fiskeb, tar obeh indradt komma 
igenom nä.r dem synes, dock å att <hi.rmed måt te haf vas noga och fl i tigt i nseende, 
att under det sken i ·ke b l i fver ut- och införclt en hop oskri fvet och oförtul ladt köp
mansgotls och säledes bortstj ii l a. vår t ul l ."  
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upphörde med 1 622 års märkliga förordning om den s. k .  l i l l a  tul len. 
Med riksens ständer b ifal l  och samtycke dekr terade regeringen, så
som läsaren redan har sig bekant från den topografiska afclelningen, 
att samtliga städer skul le  förse · mecl omhägnader, nog höga och 
fasta att icke kunna öfverskrida ,\ samt att all trafik til l  och från sta
den sku l l e  gå genom de i omhägnaden anbragta portarna. Vicl por
tarna, ·om borde hå l las stängda nattetid och öppn as om sommaren 
k l. 4 ·amt om vintern k l .  6 på morgonen, sku l l e  en afgift ti l l  kronan 
uppbäras för ,,a ll a  ätelige, slite lige och förnötelige varor, som föres 
ti l l  torgs och marknad " ,  således icke allenast för l i fsförnödenheter, 
utan j än1väl för köpman�varor och handtvärk ·alster, vare sig att de 
sedan blef'vo för å lda el ler i cke. För den ändan skul le vid hvarj e  port 
uppföras en tul lstuga och i stugan stationeras u vaktmästare med 
skrifvare, mätare och vägare, hvilka ägde att undersöka de inkom
mand a l assen och uppbära tull efter faststäld taxa. Kunde varorna 
icke i hast mätas och vägas på tn l l stugan, såsom fallet ofta måste 
b l ifva vid de för sj öledes i nk01nmanc Je varor inrättade bommarna, 
skul le  varans b lopp uppgifva af im1_Jortören och tu l l  erläggas där
efter ,  men uppgiften sedan kontrol leras på våghuset. J?ors l ades ett 
l ass transito genom staden, behöfcJe  ingen tul l erläggas, men genom
resan :-;ku ll e ske under bevakning. Adelsman ägde privi legium att 
ut.an ,, inkvisition och ransakning" införa . fL my<.;ket l i fsförnöd nheter, 
som skäl igen erfordrades under hans  och hans följ es vi · te l  i sta
den under ,,en rund tid" .  Tul laf: atserna beräknades i den förord
ningen åtfölj ande taxan ti l l  1/32 del l ler c .  3 °lo af varans värde . 
Så erl a<l s - för att anföra några ex mpel - för en tunna råg 2 
iire, en t :a korn 1 ½ öre, en t :a hafr 1 öre, 1 1 t :a ärt r 3, e n  t :a 
iippl n 2, n t :a a l t  kött o h salt :fisk  4 ,  en gödd oxe 1 2, en ko 
4, tt får I ,  tt tj og ägg 1/8, en har ½, en oxhud 2, tt l isp. 
färskt kött ¼, ett li p. smör l 1 /2 , ett vinter la s hö 1 1 /2, n to lft 
bräden 1 -3, en timmer:-iLo ·k 1 /4 , 1 1  v,-m l ig lä  l ] ,  ett par ·kor ½ 
f r r s .  m.  o. , . Y .  För en mängd var r nt attes i taxan ing n tu l l .  
ut.au skul le  denna be tämma af  t n J lnä,ren i proportion t i l l  varans 
värde .  Dt1 tullnär rna:, värderi1w frfö1 för ' ta bii J�j an vi. ad sig 
mycket e lasti .  k o h gaf anl dn ing ti l l  ,U. k i ll iga trakasserier, ut
färdade. senare t id  eft r annan nya taxor, hvi lka a lt  ful l  0tändi
gar upptogo d i rörel en för ko1nmand varorna och des. utom 
voro afpas ade efter förändringarna i varnpriserna. Synnerligen vid
lyftig var 1 66G års ,, ordning och taxa på l i l l a  tul len" ,  om icke alle
nast upptog tu llen på al la tänkbara landtmannaprodukter, handt
värk .... och indu tri a l  ter, utan de··suton1 iunehöl l en mängd ti l lägg, för-

64 
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tydliganden och undantagsbest.ämmel er, som tillkommit sedan tul
lens första införande. Så bekräftades åt stadshandtvärkarene rättig
heten att til l marknader tul l fritt införa sina egna ti l lvärkningar, i 
fall de kunde uppvisa, att de  erlagt tul l  för arbetsmateria let, men 

· alla andra, som utvärkat sig frihetsbref sedan år 1 632, voro skyldiga . 
att beta la tull, såframt de icke fingo sina friheter ånyo bekräftade. 
Varor, som fördes genom en stad för att utskeppas till orter utom ri
ket, voro icke frikallade från lilla tullen, åframt denna icke blifvit 
förut någorstädes erlagd . Borgerskapet tilläts i cke att hålla sina ne
derlag på gårdar eller i bodar utanför staketet, utan skulle varorna, 
för undvikande af underslef, flyttas in i staden 1 ) .  

I Åbo liksom öfveralt i riket, i stad och på landsbygd 1 f ram
kallade naturligtvis den nya tullen en storm af ovi lj a. Stormen 
lade sig dock så småningom, när regeringen icke visade något tecken 
till eftergifvenhet, utan tvärt om belade öfverträdelser mot ordnin
garna 111ed ait mer skärpta straffbestä1mnelser. De anmärkniugar 
som gjordes inskränkte sig hufvudsakligast till särskilda oegentlig
heter, son1 yppade sig vid författningens tillämpning. Så klagades 
ofta öfver att varor, som förts till marknadsplatser på landsbyg
den, men icke därstädes blifvit s lutsålda, underkastades andra gån
gen tull, då  de hemfördes ; att spannmå l ,  som uppköpts på stadens 
torg och sålunda reda,n en gång t.u 1 1 behandlat ', nnderkast,ades ny 
tul l ,  då den hämtades som mjö l  från utanför staden belägna kvar
nar ; att skörden från den utom staketet fallande stadsj orden ick , 
undantogs från ·katten o.  . v .  Måhända ofta. t upprepade besvä
ren öfver de d ryga utlagor, som hvi lad på hande ln med boskap 
och menligt invärkad på slaktar - och köttmånglarerörelsen 2) .  

Den . katt, som rlade. vid tullportarna, skul le, åson1 r dan sades, 
uppbäras af särskilda tullbetj änte och ft r vederbörlig kontro l l  le
ver .ras ti 1 1  kronan · ränteka1nmctre. D nna 111 tod befan · eme ll  rtid 
från första böi:j an ob k äm, synn rligen . om d n lev rerad intra
derna i en mängc1 'märr po ·ter, hvarför reg ringen gärna utarr n
derade hela tullen, när tt förmånligt och äk rt a kord kunde  upp
göras med enskild person, korporation ell r hela borg r kapet. Så 
innehades tullarr nd t år"n 1 624--2r-; af borgerskapet, 1 62G af råd
man Henrik Fråger ; edan uppbörden i några år handhafts af en 

1 ) Stiernman, Riksdagsbeslut I :  755-756, Commer13eföronln .  I :  841-853, II :  3-1 0, 1 2 1-136, III :  416-488. 
2) Resolutioner för Åbo 20 mars 1638 § 4, 24 n ov. 1 660 § 2 ,  12 okt. 1 66 § ö, 27 sept. 1 675 § 10 ;  B idr. t. Åbo h ist. första ser. IV: 3. 



LILLA TULLEN. 503 kronans inspektor, öfvertogs den j ämte acci en och bakugnspengarna år 1633 af borgmästare och råd mot en arrendeafgift af 9,000 daler k .  111. samt år 1605 af Carl Billsteen och Gevert Bugenhagen mot arrende af 2,500 dal. s. m.  De två följande åren var tullen arrenderad åt enskilda personer, 1637-1641  uppbars den af kronans män, 1642- 1654 var den åter öfverlåten åt arrendatorer. Under återstoden af seklet synes uppbörden i 1egeln handhafts i enlighet med tullordningarnas förutsättning 1 ) .  Om den inkomst statskassan hade af denna skatt föreligga numera, såvidt j ag funnit, sifferuppgifter endast för följ ande år : 2) 

Ar 1 634 2,400 3) daler . m. 
,, 1 635 2,500 3) " " 
,, 1 638 3,642 " " 
" 1 639 3,52 1  4) " " 
" 1 640 3,655 4) " " 
" 1 64 1  4,044 4) " " 
" 1 670 5,155 " " 
" 167 1 5,283 " " 
" 1 672 5,455 " " 
" 1 673 5,302 " " 
" 1 6  0 3 ,837 " " 
" 1 682 7 ,000 " " 

Angående inkomstens fördelning på olika tullportar finnes uppgifter allenast för åren 1639- 4 1 . Ehuru de äro för få för att berättiga till allmänna slutsats r, må de dock här anföras. 
1 ) B idr. t. Abo h ist. första serien ; Tigerstedt, Bref frän generalguvernörer s. 

18 1 :  Lindholm a. a. s. 124.-132.  
2) General räkn ingar för Finlaud 1634-3 , räkn .  för extra ord inarie räntorna 

i Åbo l ä n  J '38-4 1 samt lands böcker för samma län 16 0 och 1 G82 i stat arki vet ; 
fi nska handl i ngar, vo l .  ,,Tul l  o. po tväsenclet" i sv. r iksark ivet. För järnföre] es skul l  
må följande uppgi fter meddelas om l i l l a  tul len i andra fi n ka  städer år 1 670: Hel
s ingfors 62 , V i borg 508 1 ,  ystad 1 391,  � ädendal 273, Ekenäs 77, Tava tehns 128, 
Björneborg 56 1 , Raumo 4fi7, Borgä 278, Weckelax 42, \Vi l lman trand �2 c.laler s .  m .  

8) Arrendeafg ift upptagande äfven accis och bakugnspgr. 
') Inc lusi vc den s. k. redtl tu l len .  Huruvida man  härmed har at t  förstå tull 

på sjö l<'de i nkommande landtmannaprodukter el ler om däri i nbogreps en el ler flere 
af de extra afgifter, som hv i lade pä i n- och utrikes i frän kommande farkoster, fram
ge r i t'kc ur handl ingarna .  
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Lilla tullen i Åbo vid olika tullportar 1 639-41. 

I 
1639 1640 1641 

I d .  s; ni. I d .  s. m. tl . s. m . 
Aningaisporten . I 685 D 0 1 ,073 
rrava tporten . . I 646 773  724 
Fägatnporten 

: I 
222 263 380 

Lilla bommen . 566 573 627 
[Redd tulle11 v id  slottet, . . I 1 ,389 1 ,034 1 ,2201 

I Tullporten oan gifven . • • .  I 1 3  32 I 20 

I Summa I 3,52 1  I 3,655 I 4,044 

Fördelad på o l ika månader, steg uppbörden vid de fyra tul l 
portarna år 1 639 enligt ännu bevarade längder öfver införseln ti l l  
följ ande belopp : 

Lilla tullen år 1639. 

Aningais 
Tavastp. Fägatup. 

Li l la  ' 
porten. bommen. , umma. 

Iånacl . 
ual. I öre. dal . I öre. dal. \ cre. dal. \ öre. dal .  I öre. 

Januari 22 1 9 331 20 56 20 1 1  1 3  G20 30 
Februari . ö4 ] 6  RG 1 7  23 27 1 6  1 3  l V l  D 

Iars . 6 1  1 25 1 2  1 5  1 1  4 23 1 06 1 5  
Apri l . .  D 22 2 2 1  2 3 1  1 3  25 29 3 
.1\1:aj . .  1 1  l V  2 1 7  6 1 0  55 6 75 20 
Jun i . . .  45 1 8  . 26 1 1  3 G2 29 1 48 1 2  ,::. 

Jul i . . .  1 2  1 2  ( 6 10 I 46 30 77  24 
ugusti 32 1 4  22 1 2  l U  1 0  76 7 1 50 1 1  

1 ptemb r 1 1 2 5 )  29 2 1  6 1 1 0  - 302 1 1  
ktober . .  54 1 9  4 1  1 5  37 29 1 3 1  1 6  265 1 5  
ov mb r .  1 0  D 3 1  6 28 22 1 2  4 1 6  

Decemb r .  50 3 2 1  24 1 9  4 1 2  1 8  103 I 1 7  

Summa I G 5 \ 22 I 639 \ ö I 230 21 I 564 I - 1 2 1 1 0  I 23 

Utom för år 1 G39 ha i nförsel slängder bevarat · för större delen 
af år 1 64 1 .  De utvi a att af ·pannmål införde::; råg och korn i 
an enliga kvantiteter o h ofta färdigmalad, hafr och hv te åter 
obetydligt. Ovanl igt ::;tor var efterfrågan af malt och humla för 
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bryggeriernas samt lin o · h hampa för handtvärkeriernas behof. Af 
öfriga jordprodukter syntes hö i rader af lass. rofvor, bönor och 
kål i j ämförel sevis ringa mängd . Af ladugård produkter förekom 
a l lenast smör, hvarpä ti 1 lgangen var mycket ri k. Utom lefvaude 
boskap i nfördes rätt ofta hudar, isynnerhet risb i tsskinn.  'Ti l l förseln 
af vil lebråd var täml igen klen, af fisk däremot större . Af skogs
produkter förekom van ligen ved. bräden och tjära, något li tet smi
desko l .  Stän :ligt inkomma lass med alster af manlig och kvinlig 
husslöjd : träkäri l i stor mängd, sl ädar, någon gång t. o. m.  färd iga 
hus, smidesarbeten, väfnader och garn. 

:ro * 
:t: 

Såsom redan n ämdes, skul le  l i l la  tul len utgå med 1/32 del af  
den i nförda varans värde .  Det varuvärde, från hvilket taxorna ut
gingo, kunde naturligtvis icke vara l ika på alla orter och under lop
pet af flera år. Det var klart att priserna skul le fluktuera alt efter 
som förhållandet mellan ti l lgång och efterfrågan förändrades, hvar
för det måste bero på en  tillfällighet, om lil la tull en värkligen kom 
att motsvara 1 /32 del af det gångbara priset. Att påbjuda de i 
taxorna antagna varupri serna til l  allmän eft rrättelse skul le  visser
J igeu icke i princip afäkräkt anhängarene af merkantilsystemets för-
1nynda repo l i tik ,  men en ådan åtgärd måst af praktiska skäl för
kasta · .  Dock medgafä åt köpare och säljare i ngalunda full frihet 
att ofter behag öfverenskomma om priserna. Li ln,om magistraten 
ofta be tämde de  pris, t i l l  hvi lka utländska kö ] män skulle ur :-;ina 
skutor utminut ra salt och andra nödvänd ighetsartiklar, o ·h l iksom 
taxor gåfvos åt bryggar oc;h krögar , J ikaså fä ·tstäl d · tid efter an
nan maxin1ipris på de viktigaste förnödeuheter, Horn bonden fördfl 

' 
0 

ti l l  torget. På  hösten 1 633 förbjöd magi trat n i bo borgar uo 
att uppköpa r g  ti ll högr p ris än 1 4  ri, tunnan ; 1 644 för bråddei:; 
borgaren för att d i in ,, ob tänksamh t, has igh t och godvill ig
h t" sj ä lfva kaffat sig u dyr t id g nom att ingå på sälja renes al la 
fordr ingar o h uågungång t . '  o .  m. därntöfver ;  de  kul le hädaneft r 
ick gifva ut mera än markegången utv isad . Deuna uppgjordes af 
borg1nästare o h råd , viu seklets slut biträdda af ·tadens ä lste. På 
1 690:talet och måhända redan tidiga re förrättar les yärclering n må
natligen och kul le  den d å  uppgjorda · .  k. månadstaxan tj äna bor
ger ·kapet till efterrättelse, ,, således att ingen vid laga straff och sin 
medborgare til l  prej udic ma landtmannens varor dyrare betala än 
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markegång patentet utvisar" 1) .  I en af tadss kr teraren Ericus Sa
lander bestyrkt tablå öfver ,,markgången och torgköpet'' i Abo un
<ler åren 1 66 -- 1 68 1 upptagas råg, korn, hafre, ärter och smör såsom 
de produkter, hvi lka vid taxans upprättande kommo i fråga 2) .  Gång
bara pri t på dessa varor undergick följ and växl ingar : 

Markegången och torgköpet i Åbo 1668 -1681. 
ttrykt i daler k. m. 

1672 167311674 
I 

1668 1 671 1675 1676 
I 

1679 1680 1681 - 1669 :1670 1677 1 1678 

1 tunna räg . . . .  6 6 6 8 7 1/z 8 11  14  12  10 10 8 9 10 1 " korn . . .  6 6 5 8 7 7 81/z 1 2  1 2  10 11 8 11  10  
1 , ärter . . . - - 10 10 - - - 1± 12  12 10 8 1 1  10 
1 ,, hafrc . . .  - 3 4 4 3 1;

2. 4 4 5 6 6 6 4 1/z 5 
1 l i  p . smör . . . . I 4½ I 4½ 31/z 3½ 1 31 /z 4 4 4 1;� I 4½ 5 4½ 4½ 5 

Äfven på andra landtmannaartiklar kunde någon gång fixa el
ler max1m1pri åsätta . å faststälde år 1 659 p riset på björkved 
till 7, på tall- o h gran ved till 5 samt på blandad ved Lill 6 � fam
nen . len för öfrigt åtnöjde  sig magistraten m d att i allmänhet 
varna borgar ne för oförståndigt tegrande af torgpri.serna. 

Öfriga detaljer af torghandeln ordnades af magistraten genom 
al lmänna förordningar och re olutioner in ca, n, af hvilka de flesta 
voro af al tför t i l lfällig art för att här behöfva r lat ras. Så godt 
·om p .riodiskt åt rkommo til lsägel 'er om vågars o ·h målkärils ju te
ran <le genom af magistraten til lförordnade p rsoner. År 1 638, då  
n ny förordn ing om vikt o h mått manerat, p bj öd a,nvändandet 

af våg j . t. f. b t man och alla gamla m, ltunnor infordrad s till 
kämnär-;kammaren, hvarj ämte edsvurne tunnbindare r1 1 1 togos för för
färdigand t af nya tunn- h kappmått, om ufv r nsstämd med 
de i 1 to kholm brukliga 3) .  I vedordningar af 1 4  nov. 1 659 och 4 j an .  
1 6T påbj öd · ,  att en  famn ved kul l e  hålla 3 ½ a ln  i höjd  och 
bredd ; 4) 3 l ass skull mot vara en . · tadsfamn, och kul l e  lass t, om 
det var fyrkantigt, hålla 2 aln i höj d  och � ¼ a l 1 1 i br dd ,  men om 
d t var kullrigt, 2 1 /" aln i höj d  o '.h  bredd .  :Med anl dning af k]a-

1 ) Rådst. prot. 2 1  aug. 1 633, 12  okt., 2 clec. 1 644, 3 febr. 1696, 4 jan .  1 6m> 
är 1 70 1  s. 33 , 58 m.  fl . st. 

2) Åbo t idningar för 1777 N:o 24. 
3) Rädst. prot. 6 m airs. 18 a.ug, 1 7  sept. 1638. 
4) Ett sådant mått kallades ett stafrum. Cronholrn I I I : 5 G. 
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gomål öfver hö lassens ringa omfäng til lsades år 1 70 1  kämuären att 
låta på lärn.pliga 8täl len uppsätta stommar a l och 1 ½ pahn hö
mr�tt, i hvi lka höet mättes af särskilda be�j änte 5) .  Om afgifter för 
marknadssUnd och 0111 ordnandet af mAnglareröre lsen har förut va
rit tal (s . 227 o .  49:2-494.)  

") Råtlst .  prot. Eul .  förorcln. för Stockholm lu90 sku l l e  en höpalm el ler parm 
vara 3 ½ aln i höj d urh bredd. Falkman I T :  97. 



V I I. 

På l an dsma rknaderna. 

'IJ,, : 1 åsom a l lmän grundsats för köpenskaps i dkande fastslogs i 
stadslagen, ,, att alt köp skal l göras i staden  brtde landtmän 

� "-l,===--1 och köpmän mel l an och ej å landet eller annorstädes" . 
Handel på l a ndet var ti l l åten a l l ena t för så v i<lt ·om Jen 

ntöfvades på rätta m arknadsplatser o ·h på af öfverheten faststälda 
tider. Dessl ikes var det l andtman mecJgifvet att h and la  och byta 
med landtmau ti l l  husbeho f. Me11 . åväl för köpstadsmän som för 
andra vardt det förbj udet att idka gårdfariha nd 1 e l l er, såsom det 
h t , att ,, i landeno fara med köpmannavara - såsom är siJ J ,  salt, 
kläde, kryddor, sp ceri o h to lk i t  -- o ·h dri f\ra köpsla.gan , ti l l  by och 
från, sälj a  och köpa ide l iga" .  

D t förekom . . .  l unda tvänn slag af l andthan d  l :  en ti l låten 
nch en oti l l åten .  Den oti l låtna kal l ades gem nlig n l andsköp, en 
term , som ursprnngligen inrymde n ll handel  a l and ,:>t,, men som fran 
nya t iden. ·  börj an i regel n  använd s ti l l  att bet kna e l en art af 
köp n -kap, ·om . · tr Jd mot l ands- o h tad · lag. Straffet fi>r l ands
köp var 40 � bot 1 ·  o ·h varans förlu t 1 ) .  

Trot,' bannet OC'h slraff t -var lan cl ·köpet n vi c.l t ntbrecl c 1  synd 
l ler rättare en os d ,  -·om näst an 1 gal i seracle: genom brnk t o :h 

nödvänd igheten. I ett land som Fin l and ,  d är på v id a omn\den inga 
städer funnos - vid 1 600: ta lets ingång fans ing n köp. tad i Ö ·Lr
botten, Savola, oeh rravasU and - Yar c l  t. ofäukbart att in · kränka 
varuutbyt t mel lan lanc 1 tm�n oc :h borgar ti l l  d l ag l iga sal up lat 
serna. De långa di  · tans rna sfL-väl som c 1  n an. pråk lö a nivå , hvarpå 
let ekonomi ka l ifvet i �täcl rna ännu rörde r-; ig, h ade  ti l l  fö lj d  tt 

1 ) Jmfr 0hr. Nanmann , Om Landsköp , samt K. Wi l lgren , Om rätt att  idka gårdfarihandel enligt finsk förval tningsrätt. 
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l itl igt l andsköp och skapade en mängd marknadsställen, 01n hvilka 
lag och förordn i ngar intet visst . De l ockade därj ämte ut på mark
naderna en mängd personer, för hvi lka  handel var ett absolut för
bj udet näring 'fång. Genom al l rn �Lmrn, plakat och enski lda resolutio
ner, genom instruktioner för högre och l ägre befallningshafvande 
samt genom utsikt t i l l  bt> l ön ing för angifva1·ene sökte regeringen 
att stäfj a lagöfverträdelserna, men rnerencle ls  med ringa f ramgång. 
,,Frälsesmän, fogdar, ä1nbetsruän, hofmän, bysseskyttar, knektar, båts
män och a l le andre kongl . maj : ts e l ler and re gode mäns tj änare -
heter det r dan i UppsalRi stadga om köphandeln af år 1 546 -
skole ingen köpenskap till prångs clrifva hvark n i städer el ler på 
bygden,  111 n vi l l  uågon b1 ·uka köpenskap ell  r borgarenäring, då  
må h an med Lorgarene stadsens tnngc::t draga" 1) .  I ett hundra år 
senare ( 1 650) pa gruncl af borgareståndets besvär öfver ståndsper
soners o laga handel t i l lkommet patent förbj öd regeringen ,,sträng
o h a ll varligen våre unde1"åtar af högre och nedrigare tånd, vare 
s jg frä lsemän e l ler deras tj änare, prästmän, borgare e ller någon af 
våra och kronans enski lda tj änare,  in pektorer, arrendatorer, bruks
förvaltare och deras underhafvande, att härefter föröfva e l ler drifva 
nt'1got lanc lsköp under hvad pretext och ken det  än ske må,  för
ståendes a l l  o laga h ande l  med säl  och köp å landet, i gross e l l er 
e lj est, ntom . täder, i� äukar och markuaclsp l at ·er, å O('k v isse ouh 
ordent lige torgdagar och 1narknadstider" . Arrendatorer ouh bruks
förval tare, hvi lka vid bruken ha l l i t  öppna bodar, t i l lätos att sälj a  
v iktua1ior, m n icke kram varor.  T rke b lott l andshöfäingar oc :h k ro
nobt-' �j äni.ng skul l e  arr sten,1, de Lrotts l jge ;  städern a8 Lorgmä · tare och 
råd berättiga,des dessutom att förordn a  utt- id arc, hvi lka ägde att 

ft<' rs lå o ·h nppspana alt, o l aga landsköp,  taga i bes lag kontraLand 
samt tmmäla, sak<..'n ti l l  rättsl ig behaud l ing 2 ) .  

B land Abo :tads k lagopunkter t i l l  r gering n upptaga. ofta 
I J  sv�ir C1fver den i l l Pgu l n  konl-.un·ens pa affärsmarknadon , som bered
des borgan"n af a tlP l :-m1än , : präster, kungl iga och ad l iga fogdar, l äns
män samt ,, n,nun'. främmande, hv i lka  fare l andet n töfver g[irc l i från 
gttrd t i l l  atL l >edri fvc ]andskcip och nppki>pa al l a  de varor, som c 1e  
nLöfver komme kmu1e ,  och •pc l a,n S<'gl e < l änne c l åt  Tyskla,nc l '' .  �fånga 
O l ' h  i . ·ynnerlwt kron uppbördsmän forotogo s ig dessuLom att clri.f\·a 
}rn,nJel  i sta< l n 1ned dP  nno1· rlr uppköpt på landsbygden unc ler 
sken n,f k ronouppbörd . Pa 1 G40 år:-; ri lcdag förn1äl c l e  staclens re-

1 ) Stiernman, Uommerceförordn. I: 72-73. 
2) • t iernman , Commerceföronln. I l : ö37-63\:l. 
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presentanter, a tt fogdarne hade för vana att ,,ställe bem:te handel 
sålunda an, att när en bonde skall utgifva en tunna råg i skatt, 
borga de samma bond rågen på ett år tid 1ned de  vi lkor, att näl' 
året är förlupet, skal l han därför gifva fogden tre t :r tjära ; felar 
han därutinnan od1 icke på försagd dag beta lar  tjäran, [tvingas han 
att betala] en tunna råg och clessförutan att betala den utlofvade 
tj äran" . Frälsemännen åter, hvilka på grund af sina privi legier hade 
rätt att för eget behof uppköpa varor i riket och att handla mecl 
afkastningen från sina gods, utsträkte denna frihet clärhän, att <le 
uppköpte af sina sockenboar och andra al lehanda s lags varor för 
export til l  Sverige och Livland. I sina svar betygad regeringen 
städse sitt misshag öfver den lagstrid iga och för stad n skadliga 
handeln samt ti l lhöll landshöfdingarne att granneligen vaka öfver 
att ,,kongl. förordningar och resolutioner, lag och handelsordinan
tier, hvaraf tädernas uppko1nst och tillväxt består, måge hörsam
l igen efterlefvas, att missbruk ,  o loflig och skadelig handel och lands
köp hämmas och afskaffas" .  Stundo1n hänvisades de klagande  till 
egen jälfhjälp och någon gång ti l lrådde regeringen, trött vid de 
ändlösa klagovisorna, borga.reue att genom ,,godt köp- och sälj ande" 
locka och draga a l lmogen til l  staden, ·å att den ill egala konkurren
s n af sig sj älf upphördt: 1 ) .  

Borgerskapet såg skarpt när det gälde grandet i nä taus öga, 
men glömde bj ä lken i sitt eg t. Det har förut varit tal om, hurn
so1n månglerskorna, för ynclade ::;ig mot la.gen om land köp och huru
. ·om särskilda påbud . utfänlade. mot dem. Men 1nånglerskorna voro 
icke de enda,  som gjorde sig saker till lagöfverträdelser. Mycket 
vanligt var, att smaLorgare o ·h köpmän, s0111 reste til l  n1arkna
derna på l and t, bed r fvo sitt geschäft utmed hela vägen de pass -
rade. Ofta begaf sig borgar n tomhändt ut pa landsbygden un<ler 
förevändning att indrifva sina fordringar hos bönd r11a, m n i  Hj ä lfva  
värk t för att uppköpa lifsfi >rnöc .l .nh .ter eller fatta aftal 0111 dera� 
1 ver rand _. ti l l  staden. Detta senar bruk gaf år 1 G34 ståthäl laren 
anledning att påbjuda, att for lringarna kull uppbäras af ti l lförord
nade borgare, hvilka 1n d magi�tratens pass re 'te ut ti l l  land bygden. 
] yra år 'enare beslöto borgmästare och råd , att ingen skulle tilHita::; 
att resa ut på l andet til l  att uppbära ,'in gäld ,  utan skul le enhvar 
söka sjn betalning när gäldenär n anlände till taden. Borgerskapet 

1 ) K. resol. 8 aug. 1 5l:i9 § 2, 14 apr. 1600 § 4, 28 maj 1605 § 4, 8 febr. 16Hi 
§ 4, 20 mars 1633 § 3 o. 5, 26 febr. 1640 § 1 ,  31 aug. 1664 § G, 27 sept. 1675 3, 
20 dec. 1682 § 2, � nov . 16 G § 2 ,  18 mars 1689 n:o 1 § 9 o. n :o 2 § 7 ;  Tigerstedt, 
Hand! .  rör. F inl. b i st. s .  378-383. 
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anmälde h äröfver sitt missnöje ,  som annoterades till protokollet. är 
borgerskap t år 1 642 vände sig till regeringen med anhållan om att 
på två a tre år åt rfå den förlorade rättigheten, svarade regeringen, att 
,, emedan af desslike utlopp på landet gemenligen följer stort lands
köp, ty fall er  H. K .  M. betänkligt något sådant att bevilja  och till
städja ,  som kan gifva tillfälle och medel til l ha.ndelsordinantiens öfver
trädande" .  Borgarene förmanades därför att förlita sig på landshöf
dingens hj älp til l  utfående af deras rätt. År 1 693 meddelade lands
höfding Creutz , att ingen borgare tillstaddes resa ut  på l andet annars 
än när marknader stundade, hvarj ämte borgaren var pliktig att vid 
passets uttagande edligen uppgifva, huru mycket varor och pennin
gar han tog med sig på  färden samt hvilka äldenärer han hade, ty 
kronans betj änte å landet voro beordrade att i annat fall konfiskera 
deras medhafvande egendom 1 ) .  

Ville borgare och bönder köpslaga med hvarandra, skulle det 
ske, utom i städerna, på laga marknader på l anclsbygden. Vi s rl i
gen hyste regeringen tidtals sina betänkligheter rörande  nyttan af 
dessa l andsmarknader, enär, såsom det hette i en resolution af 1 638, 
,,man däruppå bör se, hällre att kunna draga folket med deras han
del i n  uti staden än att de (borgarene) skole behöfva till dem ut 
på landet att resa" 2) .  Men dessa betänkligheter häfdes genom nöd
vändigheten af flera handelsplatser än dem de fåtaliga städerna kunde 
erbj uda. Med hänsyn till de besökandes hemort indelade man mark
naderna i tvänne slag : nskilda., som voro förbehållna en enda stads 
borgerskap, och allmänna, som stodo öppna för flera städer. Det 
stred visserligen mot principen i merkantilsystemet att stapebtä
d rnas borgare skull besöka lanclsmarknaderna, då  det ju  tillkom 
uppstäd rn a att för e l andsbygden med nödiga handelsartiklar, men 
principen kund i ke fasthålla , och vi finna · bo-borgare på mark
naderna såväl i eget som närmast angrän ande  län . 

1 itt g ntliga markuacL-·omr d hade borgerskap t inom bo 
och Björn borg land höfding döme. På 1 630:talet omnämnas föl-

1) Rådst. prot. 2 l jun i  1634, 10 dec. 1 63 , 2 1  jan .  1693 ; resol .  för bo den 
25 feLr. 1 642 § 6. Aspel i n, Wa a stads h istoria . 1 ' 1 , omnämner ett af grefve Per 
Brahe d. 5 dec. 1648 utfä.rdadt och ,,jämväl t i l l  magi t ratcn i Wasa" acl rc seraut 
särsk i ldt bref, hvari Brahe uttalade s ig för nödvändigheten af  att borgaren, innan 
han begaf s ig ut på landsbygden, gjorde inför magistraten reda för ändamålet m cl 
s i n  resa. Då arbetet saknar al la käl lanvisningar, har det varit omöj l igt att u treda, 
huruv ida nämda href gälde h ela  genera.lguvernementet. Säkert är, att den däri fntm
trädande uppfattn ingen stod i ful l  öfverensst.äm melse med de restr ikt iva :'.'ttgärcler, 
som of van omtalats. 

2) Re . .  f. Åbo 20 mars 1 638 § 7 . 
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jande marknader, hvilka besöktes af borgerskapet :  i Wirmo kyndels
mässo- och Laurentiitiderna, i Rimito och agu Olaidagen (\8 ) ,  j 
Pemar .J acobidagen ( �l) ,  i Bj erno Laurentii- och MikaeJ iticlen, i Salo 
Bartholomei- och 1ikaelitiderna amt i Tammerkoski Bartholomei
dag och trettonde  dag juP).  Vid seklets slut omnämnas de sutom 
marknaden i Vemo den 1 3  ju l j ,  i Lemo och Nykyrka Olaidagen, i 
l\Iasku J ohannetiden, i Hietamäki i ,Vi rmo samt i Kimito J acobi
clagen 2) .  De::;sutom besöktes uppstädernas frimarknader, isynuerhet 
askonsdagsmarknadeu i å.dendal . 

Af dessa marknader synas isynnerhet de i Salo ch Bjerno be
traktats som utmärkta til lfällen ti ll affärsförtj än t. De hade syn
ba,rhgen gamla anor och ansågos säsom Åbo stad s enRkilcla m.ark
nader 3) .  Stor betydelse ägde därjämte de tvänne marknader, hvilka 
höllos i nordöstra delen af länet, i Tammerko ki by af Birkkala 
socken. De tillkommo eller kanske rättare legaliserades - ty lif
l ig köpenskap hade bedrifvits i byn förut - genom Per Brahes 
resolut,ion af 1 638 och 1 639 . Den ena , sommarmarln1aden,  bestäm
des att försiggå Bartholomeitiden ; den andra, vintermarknaden, ut
, attes först till S : t  1\1:atthiaetiden, men flyttades redan 1 639 till tret
tondagen. l!'ör borgarenes resor anslog Brahe 28 da.gar tur och re
tur. Att dessa marknader voro vinstgifvande  O Cih litligt besökta 
framgar bl .  a. af den ansökan borgen,kapet inlämnade på 1 640 ärs 
riksdag, att en stad måtte anläggas vid Tammerkoski eller vid N o
kia j Birkkala. u hörde det, i allmänhet ti l l  seden att borger ·ka
pen peti tionera.cl om be ·värliga grannstäders upphäfvande, hvarför 
Åbo :stads ansökan ma,ste motiverats af l 10ppPt om · p  c iel la förma
ner j den nya slaclen .  .E'rngan hänsköt: till o·cn ra Jguvernören!::l ut
Httando, men l edde icke till vid a re ätgi.in l .  Do nya rnarknR.dern a 
l )  traktad s till n börj an såsom bo stad enski lda markn ader, men 
lockade sna1't nog konkurrenter fnu1 anclra s tädei- .  A r  1 643 nrbö l l  
allru og 1 1  i Öfrn, \ttakuuta af, l ag pa  1 1  anh ft l l au, att äfveu anclra 
städ rs borgare matt til l åtas att, b . · ö lrn 11rnrknad rna i 1\nnm r
koHki ,  od1 samtidigt möttes en l iknande an ökan af borg 1"kap t i 

1) Räkenskaper öfver l i l la  tullen i J\.ho 1639 och 164 1 .  
2) Rådst. prot. 29 okt. 1G�)4-. 
3) P!L lö -!O:talet omtalas tvistigheter mellan IJorger kapet och i nnehafvarene 

af llen mark, hvarpfi. marknadsstå.nden uppslogo. . Tvisten angi<'k erl äggan<let at' 
ständpenn ingar. Ar 1647 erbjöds åt i nnchafvarenc at' Bj ernå. gtlrd , på hvar· omrfi.de 
marknaderna hå l l i ts, i stå.mlpenningar 1G öre k. m.  för ett siden- el ler kläclesst.'.\,nd 
samt 8 öre för en nurnbergerkramsuod. V il le  ägaren icke gå. i n  hiirpå, skulle mark 
Baden Hyt tas t i l l  ett annat stiU lc. Rådst. prot .  2 sept-. 164-J ,  3-22 nov. 1 6-l.7 .  
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Raumo af sarmna öde. lvien år l ö48 medgaf Per Brahe nldendals
boan1e ti l lträde til l  trettondagsmarkuaden och år 1 653 lyckades det 
Ny:;;tads borgare, hvilka ända  fran stadens anläggning idkat l ifl ig 
handel på rrcivastland oc:h l i d it rnä1·kbart afbräck genom det Åbo 
borgare beviljade  privilegiet, att utvärka en kunglig  resolution, som 
rnedgaf dem rätt att t i l lika med ;l boboarne ,,på ordent- och lagligit 
sätt handla od1 köpslaga" på rrammerkoskimarknaderna ,  ,, al ldenstund 
- hette det - be: te marknad icke är  förordn ad och pålyst för Åbo 
stad a.l lena , utan för l anc lLn1anne11 uch flera där när omliggande stä
der" . Synbarligen h ar någon uts ikt ti l l  marknadernas återvinnande 
för eg n räkni ng icke förefunnits, ty någon anhållan om nystads
boarnes afiägsnande från marknaden synes icke b li fvit inlämnad , 
ehuru försök nog elj est gj ordes H,tt hämma ystads handel på �ra
va tland.  År 1 667 var det  däremot fråga om marknadernas för
flyttning till Lempäälä och 1 694 uttalade s ig såväl l andshöfdingen 
som magistraten i A bo för upphäfvandet af trettonda.gsmarknaden i 
Tammerkoski, enär denna gj ordes öfverflödig genom c l  n samtid igt 
pågående och af Åbo b-orgare väl frekventerade marknaden i Tavasto
hus .  Någon förändri ng torde eme l lertid icke föranledts af dessa 
förslag 1 ) .  

Voro marknaclenrn, i Bjerno, 8a lo  och r_rammerkoski goda pen
ningekällor, så ansågos åter and ra marknader lända mera till skada, 
och förargelse än t i l l  båtnad . Isynn rhet synas marknaden i N den
dal samt kyndersmässo1narkn aden i ,Virmo varit borgerskapet miss
hagliga, och v id särski l cb t i l l fäl l en gj orc1es försök -att utvärka dessa 
marknaders upph i:iJvnnde e ll e r  tnu1sporLerande til l  J\..bo .  Drmna mot
vi\j a  mot nämda och .-ärsb l da andra nära staden hal Jna  ,,marknader 
och kyrkomä sor" hade sin grun c l  däri, att a l lmogen , son1 från n är 
och fjä rran stäm<le möte på dessa, ma1+nader, d rogs förbi Åbo och 
dessutom idkade stort l a ndsköp med skäribön derna. Regeringen, son1 
a r  H33 motv i l l igt h i fa l l i L  ti l l Abo borg rskaps ansökning om c le lta
gancle i marknaden i H o J Jo la ,  gaf em •1 1 rticl pa d ssa h mstä l lninga r 
afvärj ancle  e lhr undvi kande sv,11' .  J\ l ed anl cdniug af på rik· c.lagen 1 6D3 
framförda Lcsvär ntlofvad.C's s lut l igen en under ·ökning och följ ande tl r 
infordrades Lorentz Crcutz' b tänkande i ämnet. Crcut� höll då med 
borgmästare od1 rad e n  rådplägning, hvarvic l  marknaderna i l än t 
unr1erlrn, · tac l s e n  skarp krit ik. Al lmänna men ingen pa mötet var, att 

1 J Råd t. prot. 30 j uli, 10 tlec. 1638, 1 6  jan . ,  : -m dcc. 1 ( 539, lG mar 16G7, 2D 
okt.  1 694. ; kongl .  resol .  för 1'...bo 26 febr. lGJO s 7 ;  Per Brahes resol. 9 maj 1639 i 
.Abo sta< ls acta ; K. A. Cajander, Tavasthancleln och Nystad . 1 0-15, A. J .  Lind
holm, Finland ekonomiska t i ll tån<l s. 90, Lcinberg. B idrag V :  32. 
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1narknaderna i Wirmo, "\Vemo , Pemar, Kimito Lemo, agu, ykyrko,  
l\1asku och Uskela (Sala) kunde saklöst bortfal la, dels emedan de  höl
los skördetiden, dels em dan de . ammanföllo med andra marknader. 
I Tammerkoski och Bjerno kunde det vara nog 1ned en marknad . I 
stäl let föreslogs nya marknader i Haliko, Leta la  o h Töf: a la .  Askons
dagsmarknaden i ådendal an åg� lämpligast kunna firas i Åbo .  
Dessa uttalanden, om hvi lka landshöfdingen förenade sig, meddela
des sedan till kammarkol legium, hvar · å tgöranden i frågan äro mig 
obekanta 1 ) .  

I Nylands och Tavastehus län besöktes i främsta rummet stä
dernas frimarknader, synnerligen trettonclagsmarknaden i Tavastehus ; 
Laurentiimarknaden i Hollola öppnades för Åbo-borgare genom kung
lig resolution af 1 638, men synes blifvit stängd något, årtionde där
efter 2) .  Äfven var, åtm. på 1 660- och 70: talen, til l t rädet öppet till 
marknaden i Karisloj o  samt kyndersmässomarknaden i Loja, hvil
ken senare var en fortsättning på den c .  1 670 upphäfda marknaden i 
Ekenäs ;i ) .  

Viborgs och yslotts län betraktades åsom Viborg speciella 
handelsområde och synes icke l ockat ti l l  sig gäst.er från Abo .  Rätt 
till därvarande l andsmarknaders besökande blef häl ler hvarken med
gifven eller ens ansökt. 

Ett viktigt marknadsområd för Åbo köpmän var däremot 
Österbotten . Handeln med allmogen och borgerskap t i detta 
landskap var en af de stora pulsådror, som til l förde näring och 
kraft åt det konomiska l ifvet, och när den aftog, l ed ock affärs
värk amheten i staden ett märkbart aJbrä ·k .  :B'rågan om denna, 
handels ordnande utgj orde n del  af elen sto ra norrl ottniKka han
del frågan, som �p l ade on så betydande rol l  i sjuttoncle s kl ets mer
kanti l a  lagstiftning, och den Lrängcle Ktänd igt fram i de memorial 
och suppliker, so1n Abo bo rgerskap 1 l ägade  rikta till regeringen. 
Frågans vikt bj ud r o �s att gna densamma n närmar undersökning. 

1 ) Kongl. res. 12  okt. 166 1  ' , 1 2  dec. 1 67 2  § 4, 20 dec. rn 2 . 24, 1 nov. 
H>93 � 3 (för borgerskapet), r, dst .  p rot. 29 okt. 1G�4. 

2) Tiger tedt, Hand l ingar . 31 1 .  r 1 654: ingingo borga.rcne med anhäl lan 
om t i l lstånd att besöka marknaden i Hol lo la ,  hvarj ii.mte  de ansökte om återinrättan
det af den indragna frimarknaden i Hel ingfor . Regeringen förbehöl l ig betänke
tid. Huru svaret s lutl i gen utfö l l  i afseende å Hol lo la marknad, är obekant. Mark
naden i Hels ingfor återstäldes 1660. (K .  res. för Åbo 7 aug. 1G54 § 5 ;  Ehrström, 
Hels i ngfors stad hist. s. 73.) 

3) K.  resol .  1 2  dec. 1672 § 2 ;  råd t. prot .  fi maj 167 1 .  



V I I I. 

ö s terbottniska hand e l n. 

jll' 1, är det sjuttond� . eklet uppgick, ägde det . v idsträkta Öster-

1 � (( botten ännu mgen köp tad. Handeln 1 landskapet var 
1 

dock lika ga1nmal som kolonisationen och erbjöd, efter 
intyg af samtida vittnen, vid nya tidens början en icke 

ringa lifaktighet. I stora byar och på hamnplat. er vid kr( ten ,  i 
synnerhet i närheten af de . tora älfvarnas utflöden, b drefs vissa 
t ider på året en l ifl ig kommers . Vid Torneå-, Kemi-, Ij o- och Uleå
älfvars mynni ng, vid hamnar i Salo, I{alajoki , Mu ta aar i ,  Pedersöre 
111 . fl . täll n . · arnmanträffade finnar, svenskar, ryska karel are, han
seat r o. a. med österbottningarne, ti l lhandlac l e  sig dera produkter 
och gåfvo i utbyte sina egna. Blan< l le  främmanc1e skutorna märk
tes ofta båtar från Å bo .  I ynnerh t plägade Åbo borgare be ·öka 
Uleå samt ha1nnarna i 'Ödra Öst rbotten, men saknades icke häl ler 
på an l ra torgplat r 1 ) .  För · bo såväl som fö r andra städ r Yar 
Östcrbotten en god af ·ättning ·ort för köpmansartiklar, synnerligen 
sal t o ·h manufakturvaror, och en ännu bättr npphandlingsort för 

xportartiklar åso1n fisk, ·k inn, tj ärn, tran o .  . v .  M n land ka
pets driftiga innebyg5ar tLtn öjdc  sig i ·ke me ] att i eO'-t landskap 
invänta främlingarnes ankomst. Pa gna skutor förcle d sina alster 
till ku · t � täderna vid Bottni ka o ·h Fin ka viken amt företogo sig 
ännu mera le ngväga resor ti l l  främmarnl l änder. 

I slutet af det .'tonde århundradet och und er c1 första c l  -
cenni rna af det följ ande in rädd i dessa förhå lland n en märkl ig 
förändring. Förändring n b stod del i genomförandet af det s .  k .  
bottniska handelstvång t ,  om åsyftade upprätthållan let a f  Stock
holm hand lsherraväld öfver Bottni, ka viken och inskränkte norr-

1) IL Grotenfelt, Suomen kaupasta ja. kaupungeista s. 6 . 
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l änningarnes eller norrbottningarna (d .  v .  s .  öst r- och västerbott
ningarnes) handelsfärder utom l anclskap t t ill Stockholm o h Åbo. 
Dels åte r  vi acle sig föränd ringen i sträfvandet att kväfva a l t  l ands
köp genom anläggningen af städe l ' ,  hvi l ka i främsta hand skul l e  
uppsamla  landskapets p rodukter och t i l l  hvilka köpmän från andra 
delar  af riket ägde att inskränka sina affärsbesök. 

Sedan redan hancl elsor cl inantien af ar  1 59.J. utpekat vis:-:;a orter i 
Österbotten såsom täl l en för blifvande städer ouh Carl IX elfva år 
senare ti l l sagt a l la lanc lsköpmän i Österbotten att flytta ti l l  c l e  ut
korade platserna, på hvil k a  endast inhemska, 1nen icke utl ändska 
köpmän til l ätos hand la  och vanclla, utfärdac1es 1 605 och 1 606 fun
dationsbref för Uleåborg och Vasa. Privi legieb refven, som utkommo 
något senare, staclga( l i a fr eenc1e fl handeln, att söd ra pr ste.riet af 
Österbotten skulle betraktas såsom Vasa stads, norra pro teriet sa-
om Uleåborgs hanclel sgebi t, ,, och där skole i nge andre städer göre 

dem hinder eller intränga uppå" . I fundation · b refvet för Vasa för
tydligades detta genom bestämni ngen att ctl lmogen i södra prosteriet 
skulle ,,al l a  �öka d it  och ingen annorstäc les nied dera: handel och 
va r r". ,[ d andra ord : s tädernas borgare hade rätt att besöka Vasa 
och Uleå borg för att göra sig af med sina varor oc· h af borgarene 
på <les. a orter u_l)pköpa landskap ts produkter ;  de  berl:Ltt igades äfv n 
att på tvänne markna<l r i VaHa - som do ly i ·ke b l  fvo af - att 
köpslaga me c 1  a l hnogen, men for öfrigt må.  te de  upphöra med sina 
häfövunna affärnresor på land bygden . Os ter botten för d ö ' terbott
niska .. täderna. !  I samnia anda uttrykte sig handels- O( 'h seg lat,ions
ordningen af t't r  1 G l 4. ,,P[L Jet att Iorrl ands städerna miig . vid 
makt bl if,·a o ·h  idrn al lde l ";-; hande ls l i ise, da skal l  a l l e  o l aglige ham
nar fter ( lenna <lag hl ifv a  a fakaffadc och inge fler0 hamnar någrom 
att besöka 1 11ed köpenskap fterlaten än - -- - rrorne. l eåborg 
och a · a ;  där sko la  Je vara förpliktade att köp · l aget mec.l sj älf- n 
borgaren och ingaled s med l an<hm1ä 1uw11 '' . 1\ a ndra s idan sku l l e  
, tt l l P  a 1 lmogpn i Tonland 1 1  här rf'ter vara fi i rp l iktad att kö  p�laga 
hlott och a l l ena  m d sj ä lfv,1, borgerskapPt ( hir i 1. onl a nc l  n" .  Dessa 
förmåner för 11orrländskR, . t äd rna motvägdes d äremot af trycka,nde 
påbu l ,  såsom att  utl ändska köpmän iuk fing segla ti l l  orter non 
om S t,oc-kh o] m och Å b o, a tt borgare i c l e  norr l ändska städerna. Y�i. l  
-fingo föra trävaror, � j ära, tran o .  c ly l .  p a  gna skPpp utrik s ,  men 
l ifsförnödenheter icke annorstädes än ti l l  tockho lm .  orrlancl ' bor
gare fingo så lunda ieke be ··öka and ra inri kes sfadcr än , 1 tockholm.  
De::;sa mot al l rättvisa och bil l ighet ·tridande bestämningar upprepa
des i 1 6 1 7  års h an l ebordinantie, t. o. m .  me 1 ytterligare inskränk-



BOTTNISKA HANDELST VÅNGET 5 1 7  

ningar. Seglationen til l  utrikes ort förujöd .  · fullkoml igt för de  norr
ländska borgaren . Inom riket fingo cle b söka hvarandra, men ville 
de styra kosan utom Norrl and gränser, :fingo Västra N orr lanc l s  bor
gare icke seg la  ti ll någon annan sta<l än Stockholm och borgarene i 
Vasa, Uleåborg och de österbottniska städer, son1 f ramdeles k omme 
att anläggas, t i l l  inga andra städer än Stockholm och Åbo 1 ) .  

Sådant var det  bottniska handel tvång t ,  hvi lket i hal ftannat 
århundrade l ikt ett oblidt öde beherskade handeln i l anclskapen 
kring Bottniska viken. Det hade till kommit för att tj äna Stockholms 
handelsintressen och det sög ut orrbottens must och märg för att 
rikta hufvudstadens innebyggare. Åbo sta<ls borgare hade, teore
tiskt taget, ingen anledning att klaga öfv r lagstiftarenes anordning. 
De1n hade ti l lfallit al l a  de smul or, som föllo från stockholmarenes 
borcl ; deras stad var blefven den andra afsättningsorten för Öster
bottens produkter ; de . j älfva kunde med hufvuclstadens borgare dela 
vinsten af den norrbottniska handeln. I sj älfva värket b lef emel ler
tid regeringens bottniska hande lspol i t i k  ytterst förc lärfiig för Åbo 
stads handel . De vackra bi lder horoskopet t i l l  en börj an visade 
skingrad s altför snart. 

Ett svårt s lag för borgarene  i Åbo var til l  första böijan förbudet 
att hand la  m cl Österbottens allmoge på de tradit ionel la handelsplat
serna. Förbud t iakttogs nog ick så . · trängt, men dess öfverträ
< laude var förenadt med stor risk, ty om allmogen ock höll med de 
främmarn le  köpmännen, så vakade Vasas o h U leåborgs borgare 
och utl iggare med Argusögon öfver sina priv i l egiers hälgd . D köp-
1nän, som ertappades med olofi igt lanclsköp, b lefvo u tan förskoning 
antastade oeh d .ras varor tagna i b s l ag. Häröfver b svärade , ig 
naturligtvis ,\boboarne p[L :amma gång som cl petitionera le om 
upphäfvandet af de ö terbottniska 'täderna8 monopol på handPln 
med land.tn1annen. Regeringen, som i öfrigt kon ' kvent vidhö l l  s in 
n gång fa tslagna pol it ik vi ac.l e �ifv n i clenna punkt i ke  ringa 

benäg nh t at.t gii, de fram 'tälda ön8kning målen ti l l  möt . �enom 
. är kil la nn lantag be tän1ningar rn i ldrn,de: i vä.. entlig m,'in värkan 
af d t a l lmänna förbud t n1ot · bo-horgarenef-4 direkta varuutbyt m d 
den ö terbottn iska bonden. 

D t första undantag t från Vasas och leåbo rgs handel mono
pol gjorde. år 1614 .  Enär Åbo var ,� en gammal namnkunnig stad,  
som nu för h andel löse platt förfal l r", ti l l ä.tos des · borgare - men 

1) Stiernman Commerceförordn. I :  4 1 9  -420, 498, 592-59.J., 692-694 ; Vaaranen, Urkunder II: 201 , III: 102-l0i. Jmfr Fybrval l ,  Om det bottn iska bandelstvänget i Svensk Hist .  Tidskr. för 1882 samt Aspel in , Vasa stad h istori a .  
G6 
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inga andra täders - att ä ret ti l l  ända ,, bruke deres fri hande l  och 
vandel" med allmogen i Österbotten . Följande år upprepad 8 med
gifvandet, som denna gång utsträktes till Raumo och Björneborg, 
med den närmare bestämning, att borgaren icke mera :fingo enligt 

· gammal · sed utborga varor åt allmogen, ,,utan allenast denne gån
gen rede om rede handla och ine gäld uppforc 1re" . Den 8 febr .  
1 6 1 6, under besöket på landtdagen i Helsingfon; ,  utfärdade sedan 
G-ustaf II Adolf ett patent 01n marknader i Norrbotten ,  hvilket l i k
som öppnade en inkörsport till d n för öfrigt starkt omgärdade 
österbottniska landsbygden. Patentet, hvar ' innehåll upptogs i l andt
c lagsresolutioner ,  gifna samma dag åt · bo och nå,gra andra städer, 
ti l l kännagaf, att regeringen kommit til l  in ikt om att Åbo, Bj örne
borg och Raumo icke kunde blifva beståndande utan e len österbott
niska handeln och att de lidit stort afbräck sedan nämda handel af
spärrades för dem .  För att godtgöra förlusten oc:h på samma gång 
tillmötesgå de österbottniska böndernas behof, ville regeringen fcir 
nämda städers samt Stockholm och några norrläncl ka städers räk
ning inrätta tvänn frimarknader i Ö terbotten, den ena i Pedersöre 
och den andra i Salo hamn. På de. sa marknad r, hvilka kulle hål
las Olofsmässotiden och fortgå i 1 4  dagar, til lätos nämda städers bor
gare att fritt och obehindradt .,handla och köp l aga rn. d präster, 
borgare o h bönder" . Enär lbo borger ·kap fortfarande be.:kännad 
sig öfver innestående fordringar hos bönderna, tillstarldes c1 i ett n [t
got senare utfärdadt kungligt bP f att besöka äfven andra orter för 
:,kuldens utkräfvande.  Men fdr varuutbytet 1ned al lmogen på andra 
tider och orter än d i pat ntet angifn a  ·kul l r ·p .  borgare akta 
ig 1 ) .  Genom köphandel ordinantien af  1 6 1 7 utsträkteR rättigheten 

at,t besöka de två frimarknaderna till riketfi alla . tapel · täd r. 
Dt> tvänne frimarknaclerna i P dn ·ö re och alo ha gifvit anled

niug till många sammi:l,nstötningar mellan borgarene i · b och <le
ra koll g r i Va a o h 1 aborg. Da Pedersöre ock u hörd til l 
Va as hand lsgebit ,  b traktad s en frimarknads förläggand til l so k
nen . om tt upp nbart attentat mot stad n'  välfångna privi legi r. 
Förbittring n 1not de kon.kurr rand städ rna rhöl l  dock nart nog 
n oväntad ::dledar , då Ped rsöre ocken nr 1 G20 utbröts nr Va a 

hand lsomrn<l och lacl . nnder d t amma år grundlagda yka.rleby, 
Jit frimarknaden ock t ransporterade · fem ar senar 2) .  I lmfvn l ak 

1 ) Vaaranen, Urkunder I V :  280, V :  24, 9 1-10 1 ,  1 09- 1 10: och Landtdagen i 
Hels ingfors 1616 s .  93. 

2) Aspe l in  s. 176 ; k .  resol .  för Pedersöre socken 1 1  jun i  lti36; Leinberg, B idr .  
V: 25-26. 
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�amma utgång erhöl l konti i kten mel l au Abo ouh Uleåborg angående 
marknaden i 1 alo .  Åboboarne k ] agacl e öfver att deras privi le
gium på Salo marknad b l  f så godt som i l lu  oriskt i anledning af de 
vå ldsamheter, som ti l lfogades dem af u leåborgarene. Dessc i sin 
ordn ing klagad öfver ol agl igt l an clsköp o ·h supplicerade om de be
.-värliga konkurr nternes undanträngancle från marknaden el ler o k 
marknadens i udragande e l l  r förflyttning ti l l  leåborg. Regeringen 
t.og de anfal lna i sitt b ·kyd<l och bekräftad privilegiet. är det 
oaktadt leåborg fortsatt in gamla visa, resolverade regeringen år 
1 647 ,  att marknaden .'ku l le fortgå t i ls regeringen finge ti l lfäll e att 
utsända  ,,någon expris ,  , om hele den konsten (sic ! )  besiktigar och 
H .  K. J\,L därom p rtinent u nderrättelse gifver e l ler ock vid bem:te 
Sa lo en liten fläck låter fundera, som Uleå stad uti ett och annat 
bispringer'' . Den l i l l a  fl äcken funderades år 1 65 1  och erhöll nam
net Brah tad . Därmed var tvisten mel lan Åbo o ·h Uleåborg an
gående P dersöre marknad afklipt. Nio år tidigare hade Uleaborg 
begåfvats med den tvifvel aktiga fördelen af en frimarknad, på hvi l
ken 'tapel ·tädernas borgar hade ytterligar ett ti llfälle att köp
s laga med e len österbottniska allmogen 1 ) .  

Under kampen för upprätthållandet af ina affär förbindelser 
me<l al l mogen i Ö t erbotten voro Åbo borga.r några gånger san
gviniska nog att hos regeringen supplicera om alla de gamla mark
nadsplatsernas återfå ncle alt intil l Torneå 2) .  En sådan ansökan 
l ämnades n aturl igtvi utan afseend , men den bl f i viss mån indi
rekte uppfyld genom anläggningen af nya städer i Österbotten . äl 
följde  åboboarne dessa fundation r m d sneda blickar - år 1 636 
an höl lo de om npphäfvandet af privilegierna för Gamla- och kar
l eby - men rla de nya städ ,rna för ågos m d frimarknader, hvilka 
stodo öppna för andra täd l" köpmän, l ämnade d köpmännen i Abo 
godt til lfä l le  till handel m d al lmog männen. I r olution för år 
l 6b0 förklarade drottning I ri t ina for · bo tacls h rr dagsmän, att 
a ll a  . tar l marknad r i Finland o ·h 

.. 
terbotten skulle stå öppna ,, för 

aHe  kungl . m: ts und r ·åtar, ·om dem besöka v 1 ", hvarj ämt mark
nad t rminerna förlängd . til l en v ·ka 3) .  Följ ande år utsträkte 
Brah pa · bo borg 1"kap · framstäl lning terminen ti l l  tol f  dagar och 

1 ) Resol. för Abo 8 j an.  1631 1, 26 fehr. 1640 , 3, 25 febr. l ö42 § 1 3, för 
\Jleäborg 14 u.ug. 1 G34 § 4, 1 9  j uli 1636 § 2, 16 febr. 1G3 1 ,  3 1  dec. 1647 2 ; 
Abo stads besvär 1 629;  Fyhrvall, H ist. Tid kr. 1 82 . 58. 

2) Re ol. för .1b o  H �ept .  1 113 1 § L .  9 j ul i  163'3 § 6, �6 febr. 1640 § 3 ; be
svär 16 10. 

3) Res. 8 nov. 1650 � 4. 
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faststälde ti ll i ka delvis förändrade tider för marknaderna hållande .  
I Vasa kul l e  marknad n försiggå Bartholomeidagen (förut Lars
mässotiden) , i Gamlakarleby l ikaså ; i Nykarl by Laurentiit iden (förut 
Olai6deu), i Kristin stad kyndersmässotiden samt i medlet af sep-
tember o. s. v. 1 ) 

ålunda hade under tidernas l opp det första förbudet mot Åbo 
borgernkaps besök i Ö terbotten bl ifv i t  skj utet å sido och portarna 
öppnade till den österbottniska handelns centra. När detta skedde, 
hade emellertid konkurrenternes antal ökats och konjunkturerna äf
ven i öfrigt förändrat sig, så att handelsresorna till det aflägsna 
l andskapet icke inbragte samma vinst om i forna tider. De gamla 
banden hade lossnat, österbottuingarne hade  fjärmats från Aurasta
dens köpmän samt funnit en förmånligare marknad och anknutit nya 
a:ffärsförbindelser på annat håll .  

Enligt handelsordinantierna voro, såsom sades, de österbottniska 
borgarene, då de eglade utom landskapet, tvungna att hålla sig till 
Stockholm och Åbo. 1:ellan dessa båda städer uppkom därigenom 
en konkurren ·, son1 lyktade illa för Åbo. Rikets hufvudstad måste 
af naturliga skäl erbj uda österbottnjngarne större utsikter tj ll det 
medhafda god ets afyttring än den konkurrerande provinsstaden ; där 
funnos flere afnämare och där kunde äfven många af utlandets pro
dukter utbjudas till b i ll igare pris än i Åbo. De sa fördelar godt
gjorde i ful l t  mått besvärl igheterna af en längre sj öre a och så 
småningom utvecklade  sig affär förhållandena d ärhän, att de öster
bottni ·ka borgarene utkorade 1 to ·kholm till sin egentliga stapelstad . 
Ur Åbo stads riksdagsbesvär lj ud r som ett g nomgående grundmo
tiv kl agan öfver att c1en norrbottniska handeln ,  hvarpå staden var 
,,funderad" och hvarnr den hämtat sin bärgning, altmera gi ·k bor
gerskapet ur händ rna 2) .  Borgarene sågo redan i andanom elen tid 

1 ) Resol. 16 maj lföl i saml. 1\ bo tads besvär. Aret förut hade Brahe ut
satt Gamla- och Nykarlebys marknader t ill Olaidagen:  Uleåborgs t ill Laurent i id u.gen. 
Leinberg, B idr. t .  känn. om vårt land V :  44-45. 

2) Att i s iffror söka angifva beloppet af varuntbytet mellan Åbo o ·h Ö ter
botten är numera mer än vanskligt. Enligt uppgifter, som välvilligt meddelats mig 
af magister T. S .  D illner, utfördes år 1615 frän 1'..bo t i ll Norrbotten, Hudiksvall och 
Gefle bl. a .  5140 alnar bll.Lggarn, 4366 aln. hi.rft, 1256 aln . valmar, 162 L'tb hampa, 
54 L'tb lin, 1 164 t:r salt, 20 L'tb humla, 6 oxh. vin, 395 t:r spannmål ;  följ ande är 
utfördes till Norrbotten samt inländska städer (utom Stockholm, Öregrund, Gefle, 
l vangorod och Nyköping) 289 t:r 'pannmål, 1,000 t:r alt, 70 L'tb 3 säckar humla, 
1050 aln. lärft, 1 320 aln. blaggarn, 17  aln. valmar m. m.  Frän orrbotten inför
des, likaledes enl igt Dilluers beräkn ingar: år 1 613 2496 t :r tjära, 1026 t:r fisk, 135 
t:r smör, 972 st. budar och sk inn, 80 fat tran ; år 1615 fråu Norrbotten, Stockholm och 
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vara hart nära, då dera. stad, den första j l andet, skulle ,, transmu
teras uti en fläck och l and �stad" .  Det enda sättet att återupprätta 
handelsförbindelserna med Österbotten var att h indra de österbott
niska städerna · seglation pä Stockholm och in kränka densamma till 
Åbo. Det var ett radikalt 1ned l och sj ä lfva medlets föreslående 
vågadt, rlå försl aget ju innebar tt ho mot det öfvermäktjga han
delsmonopol rikets hufvudstad åt1 1j öt .  t[en nöden clref borgerskapet 
att våga försöket o ·h n gång gjordt förnyades det fiere gånger .  
,,Så om vi icke fördrista oss samma [österbottni ke] hande l  på det 
sättet igen att begära - hette det i besvär af år 1 659 - som han 
för detta af ålder varit hafver, näml . att [vj] obehindradt må handl a  
med l andtmännen, utan på särdeles privilegierade tider och mark
nad plat er ; länder fördenskull ti l l  E. K .  M. vår underdån. begäran, 
E. K. M. allernådigst täktes oss ofvanbe:te den österbottniska han
del uppå Åbo såvida att re tringera, att cl österbottniske städer, så
·om äro y- och Gamlakarleby med V asa, Kristin ·tad med . Jakob
s_tad,  måtte påläggas m cl deras varor o ·h köpen kap att 8egla uppå 
Abo allena och där deras ned rlag hafva, eftersom vi tillbjude och 
utfäste, att vilj a  dem med så gode varor fouruera och det värdet 
gifva, som de på andra orter bekomma kum1a" . En annan gång 
- år 1 693 - förmälde borg rskapet, ,, att seda,n den norrbottniska 
handeln staden ifråntagen blef, däruppå dock den förnämligast fun
d rad är, o h til l  Stockholm tran porteracl , hafver den i n1ang 1 af 
l a  t icke förmått hå l la  seglat ion n vi l makt, som en stapelstad an
stå r  l ler kunnat · ig  något 8kepp upphandla" . För att förekomma 
stad ns undergång och ,,maintinera s gl ationen ' anhöl lo borgarene så
vä l om Kri tine. tad · , V a  as, y- och G-amlakarl eby: samt Jakob
stads hand 1 tran p rterand til l  · bo ·om ock om 11 förhöjning i 

Öregrund 2883 t :r tj ä ra, 493 t :r fi k ,  96 t:r smör, 1 109 t. hudar m.  m. Enl igt i f inska 
statsarkivet befintl iga räke11 skaper n: i  236 237 öfver utföringen fn n Va a, Pedersöre 
och Uleåborg, räkenskaper som omöj l igen kunna npptaga hela exporten, utfördes år 
1620 t i l l  .\bo från Vasa. 17 lä ster tjärn, från Peder öre �l<.l, t:r tj ii. ra, U t.: r  smör, uå
gvt tran och fisk, från Uleåborg 104 läster tjära, 56 t : r  mör, 27 t :r l ax, 54- decker 
hudar, 12  timl.Jer grå k inn  samt något t ran och torr ti k. - I räkenskaper öfvcr retl r l
tu l len vid Åho lott upptages såsom inkommet från Österhotten följande poster : från 
Vasa 369 läster tj ä ra ,  26 ½ t:a smör, 423 ko- och kalfhudar, 20 åmar 14 fat 60 t : r  
tran, 27 mesor och 52 t .  träkäri l ; frän Nykarleby 33  I .  tjära , 2 t .  smör, 10 hudar ; 
från Uleåborg 36 l .  tjära, 4 t .  fjä der, 1 ½ t. l ax ; fn n Gamlakarleby 13 l .  tj ära, 3 
kohudar, ½ t :a smör, 7 t .  tran ; frän Pedersöre 40 I .  tjära ; frän Salo l :1 I. tjära, 14  
t .  smör, 25 t. råg, 5 t .  lax ; frän Norrhotten (här = Österbotten i allmänhet) 75 l .  
tj ä ra, 3 4  t .  smör, 30 t .  lax, 6 t. tran, 36 L'tb gäddor, 1 1  budar, 2 t .  fjäder. (Jmfr. 
L indholm a. a. 1 37-1 38). 
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stadens anpart i tj äruexporten, ,, då  de i underdånighet försäkra sig 
med �j änlige farkoster att förse, på det de icke måge förorsakas sig 
t,alt och vin etu. från ' tookholm såsom af andre el ler tredj e handen 
förskaffa, utan sj äl fva sådant ifrån utländska ort r i nkomma l åta , 
hvarigenoin både handeln, som r de] i :rnangel af seglationen hafver en 
tid måst låta, kunde igen upprättad bl i fva ooh hädanefter bättre 
florera än härti l 1  och E. K.  I. icke mindre däraf en stor nytta än 
E. K.  l'\1:t: undersåtar här i Finland en n1ärkelig uppkomst hafva 
skulle" .  

Resul tatet på ansökningarna blef al l tid detsamma, endast for
men för afslaget varierade, Än svarades kort om god t. att förra 
privil egier skulle upprätthål las .  Än utlofvacle ' en under ökning af 
resp. ämbetsvärk. Än bifogades till afslaget den för.maning til l  bor
gerskapet, ,,således med de österbottniske att omgå i deras handel och 
saltets samt andra nödiga varors fö.rsäljan<le emot dem så moderera 
och efter billigheten tillämpa, att de icke må förorsakas hällre hit på 
Stockholm än till dem att segla" . År 1 643 erhöllo aboboarne 
en näsbränna,  som var afsedd  att för fran1tiden afhålla dem från 
fortsatta bemödanden i samn1a yfte. I resolution, �om gafs på 
riksdagen nämda år, försäkrade regeringen , att hon alltid vinnlagt 
sig om, ,,att städerne i riket 1någe blifva behål lne och uti handel och 
vandel tilltaga, och på sin "ida intet låtit fela, såväl sine trogne un
dersåtar i Åbo som andra städerne borgerskap vägen t il l  tt och 
annat hälsosamt näringsmedel [ att angifva] ,  såsom ock esomoftast på 
deras underdåniga an ökande hulpit under med goda råd och betedt dem 
uti deras anliggande all konglig benådniug uti a l t  skäligt och görligt, 
· åvida riksens ti llstånd det hafver medgifva kunnat" . Regering n 
kunde därför icke nnd r] åta att uttrycka sitt stora mis hag ö-fver 
att borgerskap L kunnat för · in eg n uppkomst föreslå sådana ut
vägar, ,,som icke allena t äro andra städer prej udic rlige, utan o ·k 
vid d nna t id impraktikabl '' . 1 0m i Österbotten fl re täd.er grnnd
lagts - het r det vidare - ,,d där ma · t  hafva  in näring, han
del och til lväxt af dess omliggand ocknars afv l och ti llförs l, så 
vore det icke al lenast ett o käligt tv,1 ng och pålagdt ok, om en h 1 
provins skul le  för n tadt-i eller några få personers för le l  skull o h 
på det sättet som borgerskapet i Åbo b gäre restringeras på  Åbo 
al lena, utan skull ock oundvikligen lända Ö terbotten städer ti l l  
undergång hvilkets konservation och gode välstånd H. K. lvI . i ·ko 
mindr än andra sina under åtars erhål lande a ligger att bära för org 
och åhåga före" . Isynnerhet ogi l l ade regeringen, att stadens magi
strat icke hafL takt och besinning att afhalla borgerskapet från det 
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steg , om tagits. ,,Och efter både dem och de österbottniske fritt 
står och lofgifvet är - säges det till · lut - att handla med hvar
andra efter lag, laga stadgar och han<le l sordinantien, så skulle detta 
besväret dels därme <l märkeligen vara til l att remediera och afhj älpa, 
om de sj älfva därhän bearbeta oe;h beflita sig om att sålunda uti 
köp- och säljande möta, och traktera hvar och en, att de därigenom 
kunna fiL lust och vilj a  sig till dem med deras gods att förfoga och 
det där i s taden föryttra" . Det var bä ka pil ler för magistraten och 
borgerskapet, och de hade också den värkan, att, det räkte ända 
t i l l  1659, innan förslaget a ter upptogs. Att regeringens svar icke 
d ikterats allenast af hänsyn t i l l  Österbotten, utan att Stockholms 
handelsintre sen vägt lika mycket i vågskålen, om de oclrnå icke be
rördes i resolutionen, behöfver knapt p.1pekas 1 ) .  

Med hann i sinnet måste Åbo borg rskap finna sig i att farleden 
till Stockholm förblef den stora allfarsväg, på hvilken de österbott
niska köpmännen och äfven bönderna sökte afsättning för sina varor, 
medan endast en ringa del af den österbottniska handelsflottan styrde 
sin kurs öfver Erstan in i Aura å. 0 h borgarene nödgades därtill 
passivt åse, huru en del skutor sökte sig ännu en tredje  marknads
led , ti l l  de baltiska sj östäderna. I privilegiebrefven för Vasa och 
Ulec\borg hade å.t dessa städers borgare bevilj ats rättighet att segla 
t i l l  Reval ,  Narva och de l ivl ändska, städerna, men genom köphan
clelsordinantien hade c letta till · tänd annullerats och de ö terbottniska 
städernas seglats ·öder om Stockho lm och \ .bo blifvit förbjuden .  I 
trots häraf p,1gick n j e;k ob tydl ig handel på elen förbjudna mark
naden och regering n, som be tonnades af d e  österbottniska köp
stadsmännen med bönr. r  om hjälp, i ·ke a l l enast blundade för denna 
smyghancl l, utan tog densamma tidtals i sitt nåd iga beskydd .  Å r  
1 624 erhöl l  t .  ex. Vasa , åren 1 663, 1 669 o ·h 1 676 samtl iga öst r
bottniska täd r frih t att be öka c l  baltiska hamnarna. Frih t n 
gafs vi s rlig n hva1j gång nda ·t provisori ·kt på en kortare tid 
8amt m c l  är kilda den amma in. k ränkand förb hå l l ,  men en gång 
medgifv n b gagnade. eglation -rätt n i vj c la. · törre utsträckning än 
som till tadt var och utan hänsyn til l nf1gon tidsbegränsning 2) . 

Des a uppenbara afvik l r från det her"kande systemet satte, 
b gripligt nog, sinnena i j äsning i tockholm o ·h · bo,  hvi lka stä
der ju  mottagit på entr penad förmedlingen af Ö terbott ns varuut-

1) Resol . för Åbo 2 1  nov. 163G § 1 ,  9 j u l i  163ö § G, 20 mars 1638 § G, 2 dec.  
1 04.3 � l ,  !:l mars 1 660 � 1 ,  1 2  okt. 166 1  § 2, 18 nov. 1693 1 (för borgersk. ) ;  Åbo 
stacls bcs\·är. 

t )  Aspe l i n  s .  202-2 1 1 . 
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bytet med den öfriga värld n .  Än sökt åbo boarne att utvärka 
ett upphäfvande af österbottn ingarnes friheter, än Mer åtnöjde  de 
sig n1ed den fordran, att österbottningarne sku l l e  ob ligeras att för t 
utbjnda s ina varor i Åbo innan d e  tillätos att seg l a  vidare . Rege
ringen svarade, att handelsordinant ierna skulle hål las vid makt o ·h 
,, att i ng ,n må prejud icera den andra mot privi legiernas klara i nne
hå l l ,  utan så e len na som den andra staden  sig därefter i segla.tion 
och deras handel rätta och förh å l l a" .  De unclantagsförrnåner, som 
medgifvits de österbottni ka borgarene, borde icke oroa åboboarne, 
ty de voro ,iu af öfvergående art, och dessutom kunde klagandene 
trösta sig 1ned att dessa undantag innebnro uppoffringar jämväl för 
sj ä l fva hufvndstadens köpm annakå r 1 ) .  

1 ) Resol . 20 mars 1 633 § 2, 3 1  aug. 1 G64 § 12, 1 1  nov. Hi80 § 3 ,  20 dec. 
1682 § 1 1 , 18 mars 1 689 (N:o 2) § 1 .  



IX: 

Konkurrens med städer och a llmoge . 

. 

B 
i ha i föregående kapitel vid framställningen af den norr

bottniska handeln kommit att beröra ett sakförhållande, 
I l/ .1 I som allmänt karaktäriserar merkantilsystemets tid hvarf: 

konkurrensen och afunden städerna emellan, sträfvandet 
att så mycket som möjligt inskränka grannstädernas handelsprivi
legi r och i samma mån öka sina egna. 

lVIerkantilsystemet åsyftade att efter ett noga afvägdt program 
fördel a det kommersiella arbetet städerna emel lan samt att för 
hvarje  stad anslå ett sorgfälligt kringgärdadt handelsområde, inom 
hvilket borgarene kunde utveckla sin a:ffårsförmåga oberörda af kon
kurrenter från andra ort r. Huru vä] vist r geringen än sökte att 
fastslrL gränspålarna, visad det sig alltid,  att någ n d 1 af gränsen 
blef d rag 11 på tt sätt, som stridde mot gammal häfd o h som välde 
mis hag antingen på ena eller på hvardera sidan om linien . Den 
o�j änl iga grän. en gaf anledning till ständiga kommer · iel la fäjcl r, 
ti l l  r-;tröftåg på grann n '  hälgade gebit, ti 1 1  öppna och h mliga kränk
ningar af han · välfångna fri- u ·h ri:LLLighoter. 1 0m oftast fortsaL
tes strid n inför reg ring ns forum, hvarvid bakom riksdag kulis-
er11a tt intrig pel utspann sig, som ofta hotade och någon gång 

t. o .  m .  ändad s m d stad:privilegi rnas upphäfvande för den sva
gare af d konkurrerand parterna. 

å ,  om förut bl ifvit anmärkt, had bo sin svå rast konkurrenL i 
Stockholm och · å  godt som öfver hela lin ien utföll konkurrensen i lla 
för staden. Vid sj uttonde seklets börj an innehade åboboarna, p grund 
af kongliga resolutioner af åren 1 569 och 1 590 rätt att med sina 
skutor styra genom Söderström in i Mälaren och afyttra s in last af 
fi k och annat i Mälarstäderna. Därvid skulle dock i akttagas, att 

67 
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intet landsköp bedrefa och att Stockholms privilegier icke kränktes 1 ) .  
Denna handel var för Stockholms borgare en  ständig käl la ti ll förar
gelse .  Tidt och ofta antastade Je  Åbo-borgare, beskyllande dem för 
olaga köp, medan d e  sj älfva i cke  skydde att idka fiske inom Å bo 
stads rayon. ·  Genom H. o .  S. 0 .  1 6 1 4  förbj öds slutligen infarten till 
J\Iälaren. De Åbo stads skutor, som . eglade öfver Ålands haf, måste 
numera afyttra al l s in l ast i Stockholm · hamn. Mycket djupare än 
detta nederlag kände · emellertid förlusten af den norrbottniska han
deln. I trots af all a  försök att l eda densamma in i de gamla spå
ren och att gö:rn Åbo till Österbottens exportort, förblef Stockholms 
herravälde ornbbadt och föredrogo österbottni ngarne att söka afsätt
ning för sina p rodukter i den svenska hufvudstaden. Om repressa
l ier i anledning af Åbo borgcr. ·kaps angrepp tal as i allmänhet icke i 
riksdagshandl ingarna. I bö1j an af seklet gj ordes visserlig n anspråk 
på uppfyl landet af stadslagens bud,  att ,,alle af Finland (utan Åbo 
byaman) ,  af �yland etc. skole hvarken sin marknad meJ skipnm 
drifva, utan i Stockholm vid 40 * sak" ,  men sedan köphancle] sorcli
nantierna på ett så gynnsamt sätt bevakat Stockholms handels intres
sen, åtnöj cle sig borgerskapet 1ned att endast försvara sin ställning 
mot angr ppen från d af sakernas nya ordning hårdt träffade pro-

in. ·städernas borgare . 
Det spända förh[tllandet t i l l  Stockholm hindrade emel lertid icke 

Åbo-borgarene från att fortsätta sina gamla hand 1 srelationer med 
hufvudstaden. I den rad af finska, i . ·ynnerhet västfinska och öster
bottniska skutor, som ständigt ] äg förtöjd i Stockholms hamn, syntes 
ofLa farkoster fr;m Åbo .  Um antalet af cles a farkoster lämna 
räkenskap rna öfver d n in länd ·ka, tullen intill s lut t af H: H 0:ta l  t 
några spridda upplysningar. År l GOö upptaga1, 2 båtlaster från Åbo, 
1 607-9,  1 608- 1 !\ 1 6 1 4-40 och 1 G 1 5-8, m st i 1 1 rymmaude hand
sl öj -l sals ter, sftsom lärft r och garn, samt li [1,förnöd nh ter 2) .  Se
nare uppgif •;-; exporten af köU u .h 1-. rvnn c l  boshtp ti l l  RLocld.J o lm 
vari t  an ·enl ig.  8åso1n förut pft l ekat · ,  ·ökt myndighet rna i • bo 
att in kränka d enna export, medan den hade til l  följd köttbri . t i 
· bo .  Don hämmades mell rtid ick häraf, i cke hä ll r af det ofta 

öfverklagad mi förhå l lancl ' ,  att vic1 B]od hu udden l i l l a  tul l  måste 
erlägga1, tvänue gånger för bo kap ,  som andra gång n fördes ti ll 
staden 3) .  

1 ) K .  resol .  8 aug. 1 569, 27  maj 1 590. 
2) Sv. kammarkollegii  ark i v. 
3) K. resol . 3 1  aug. 1 664 § 20, 1 8  mars 1689 (n :o 1) § 10.  
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Af större betydelse än varuexporteu till Stockholm var införseln 
från denna stad. Under seklets första decennier synes denna import 
icke antagit nämnvärda d imensioner, då köpmännen ännu mäktade 
att på egna el ler på förhyrda skepp införskrifva sitt behof d irekte 
från utlandet. Men fr. o .  m.  seklets midt, då den egna handels
flottan �å godt som upplösts, torde det alt oftare förekommit, att 
Åbo köp1nän fournerade sig hos sina välförsedda kolleger i Stock
holm. Om den nöd som uppstod i Åbo i då regeringen på 1 670:talet 
förbjöd åboboarne att taga sitt salt från Stockholm, enär stapel
stadsrättigheterna medförde förpliktelse att vända sig direkt til l  ut
landet, har redan varit tal . 

'1ed öfriga svenska städer förekom ingen nämnvärd konkurrens 
el ler beröring. Väl klagade, såsom förut framhållits, åboboarne öf
ver det förfång borgare från Arboga, S igtuna och Uppsala gj orde 
inom stadens fiskeridistr ikt genom uppköp hos skärgårdsallmogen, 
men denna konkurrens torde icke medfört synnerl iga förluster. Ge
n01n H. 0 .  1 6 1 4  afk lipte Åbo borgares därförinnan pågående ·han
delsfärder til l  Mälarstädernf. . 

Med de närbelägna västfinska småstäderna Nådendal, Nystad , 
Raumo och Bj örneborg kom det ofta t i ll konflikter. I förhål lande 
ti ll dem försökte borgerskap t i Åbo att förvärfva sig samma domi
nerande stäl ln ing son1 rikets hu fvudstad intog gentemot provinsstä
derna. 

Den närmaste grannstaden Nädenda l  var en obetydlig uppstad , 
en ,,fl äck" ,  si\.som det hette i t idens språk, och kunde icke uppehå l l a  
någon al lvarlig konknrr ns med Åbo . Det nära grannskapet gaJ 
emel lertid anl dning ti l l  smärre förveck lingar, hvi l lrn högelig u fö r
argade borgar n i Åbo.  M d en stad som Nåclendal tykte de att 
proces en kunde göras kort och de kydde i ke för medel, som h .  
o .  h .  befriade d m från den besvärl iga skråköpingen. Redan under 
Gustaf Vasa� ticl hacl [iboboarno föresl agi t indragand ,t af Nad n
dRils marknau. amt stadsboarnc · förflyttning ti l l  Åbo .  Enahanda 
åtgärd r förordade under <lct följ ande ·eklet, huru utan framgång. 
På ri lrnclagen 1 654 gj orde · hem täl l an om upphäfvandet af elen ·eg
lation nådendal boarn bod rcfvo ; ] G6 1 fö reslogs , att Tådendal måtte 
förvand las ti ll en förstad ti ll Al>o .  År 1 693 gj orde ett förnyaclL 
attentat. Man undvek att direkt petitionera om stadsprivilegiernas 
upphäfvande, men 111an föreslog några förberedande åtgärder, hvilka i 
s in t i llämpning småningom måste 1 da därti l l .  För det första an
höllo åboboarne, att inga nyborgare mera måtte tillåtas att slå sig 
ned i r ådendal ; v idare att Nådendal s marknad fastlagstiden skul le 
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transporteras till Åbo samt att Nådendals rådstugurätt skulle ersät-
tas med en kämnärsrätt och staden ställas under Abo borgmästa-
re och råds jurisdiktion. Petitionen motiverades därmed, att sta 
staden var ,,föga ansenligare än en bondby, därest en hop bonde
dtärigar sig nedsätta och sedan med · hvarjehanda · köpenskap resa · 
omkring landet, där de äro komne i från och där väl bekante" .  Vid 
en följande år hållen rådplägning med landshöfdingen i länet yrkade 
magistraten på fastlagsmarknadens förflyttning, enär de bönder, 
hvi lka besökte denna marknad, ändock voro tvungna att besöka 
Åbo för att förse sig med köpmansvaror. Äfven på andra sätt vi
sade Åbo borgerskap sin öfverlägsenhet gentemot den svaga riva
len. I en til l  Per Brahe stäld böneskrift, synbarligen tillkommen 
omkr. år 1 654, anförde de ,,fattjga Nådendals fläcks innevånare" 
bl. a., att borgmästare och råd i Åbo utvärkat hos landshöfdingen 
örbud mot deras resor på l andet, att deras gods blifvit ntan någon
anledning arresteradt och att en rådman j ämte kämnären i Åbo 
företagit sig att på eget bevåg anställ a  husnndersökningar i Nåden
dal .  Dessa kol l isioner hindrade emellertid icke de tvänne städerna 
borgare att öm esidigt understödj a hvarandra mot gemensamma kon-

. kurrenter. År 1 650 Åfattades den öfverenskommelse att betj änte 
från Nådendal ·kul le biträda Åbo stads handelsinspektorer vid lands
köpets stäf} ande. Af det gods, som arre terades genom ti l lgörande af 
bHigge städernas ful lmäktige, skulle 3/4 tillfal la  Åbo stad och dess upp
:yningsmän, 1/4 ådendal. Hvad nådendal boar ensamme arresterade 
skulle delas j ämt städerna emellan 1 ) .  

I medlet af sextonde seklet hade bo borger kap sökt ut.värka 
tt l?ungligt påbud om borgarenes i Raumo och Björneborg ( lfsby) 

flj rflyttni ng t i l l  deras stad ouh hade äfven lyckats brjnga det så 
H'tngt, att deras h mstäl lan understöddes af ett til l  · bo år 1 547 sam
mankal ladt möt af  adelsmän, präster och borgare. umera var för
hå,l l andet till d tvänne täderna j ämförel. vis godt, ehuru konflik
ter ingalunda ut  blefvo. I 1 G  1 7  års handelsordinanti hade åt borga
rene i Raumo medgifvits rättighet att segla til l  utland t på egna 
skutor och med inhemskt man kap. Denna rätt borttogs 1 636, men 
återgafs de lvis år 1 64 1 , då c l  n gamla trävaruexporten til l  utlandet 
frigafä, men borgarene förbjödos att hemföra från sina r sor annat 
än salt och penningar. För Åbo-borgare var denna eftergift icke i 

1 ) Grotenfelt, Suomcn kaupasta s. 49, Lei nberg, B idrag V: �6-38 ; resol. f. Åuo 
7 aug. 1 6�4 § !\ 1 2  okt. 1661 § 6, 18 nov. 1693 (för horgersk.) -;,; � och ( för ma
gistr.) § 1 3 ; rikscl. bc3vär ; r:1dst prot. 24 apr. 1650, 29 okt. 1691. 
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smaken och 1 64 7 ingingo de till regeringen med anhållan om att 
Raumos och Bj örneborgs utrikesseglation 1nåtte inställas och deras 
exportartiklar afyttras all enast i Åbo. Regeringens svar vittnar om 
ett raptus af ovanlig frisinthet. Åboboarnes anhållan kunde, hette 
det, icke tagas i konsideration ,, hälst emedan all handel i sig sj älf 
är af fri n atur och fritt och otvungen vill idkas och drifvas " .  Supp
likanterne tillhöllos att ,,göra sin fl it, att med godt maner kunna 
locka bj örneborgs- och raumoboerne til l  sig med deras handel , 
hvilket bäst låter sig d ärigenom praktisera, att borgerskapet med 
dem i köp och säl väl umgå och dem så i ett och annat accommo
dera med alla nödtorfter, att de sj älfvilj ande borgerskapet med sina 
varor gärna besöka" . Senare ha åboboarne klagat öfver att borga
rene i Raumo och Björneborg icke åtnöjde  sig med att exportera 
träkäril och importera salt, utan j ämväl utförde och uppköpte andra 
varor, hvi lka lagligen borde gå genom stapelstadsköpmännens hän
der. Regeringen lofvade upprätthålla författningarna och biföll år 
l GG 1 ti ll Åbo borgerskaps ansökan att de af grannstädernas borgare, 
hvilka utförde träkäril , skulle för kontrollens skull förplikas att 
erlägga sin tull i Åbo. Men raumo- och bj örneborgsboarne fortsatte 
icke desto mindre att tolka sina privilegier på det friaste sätt 1) .  

Oftare stördes grannsämj an med Nystad .  l\t[ot Åbo borg rskaps; 
enträgna prote':lter hade Nystad anl agt år 1 6 1 7  i en trakt, där a ll
mogen af gammalt hade vant sig vid ifrig köpen kap samt lång
väga handelsfärder till lands och sj öss. Al l mogens gamla traditioner 
följdes troget af d n nya stadens borger kap, som i afse nde å den ut
ländska seglationen åtnjöt l ika rättighet med innebyggar ne i Raumo 
och Bj örneborg. Stadens enda lagliga exportartiklar vo.ro sål unc . la 
efter år 1 64 1  trävaror och nda importartikel salt. Att affärer dock 
gjordes äfven i anura branch r, framgar tydlig n däraf, att ·amma 
anklag lser för olaga hand 1 ,  ·om riktades mot Raumo och Bjönie
borg, i kanske ännn högr grad gälc lc  ystad . M d grämel e ågo 
Åboborgare d ssutom att nystad�boarn , l ika väl som björneborga
ren och raumoboarno, utförd . törr<" cleLn af ina föräljning artik
l ar till Sto kholm i stället för att afyttra dem i Åbo, som ju  skull 
vara handelsmetropol för vä tra Finland. Då nystadsboarne besvä
rade sig öfver att Åbo borgare med våld vill förhindra de ·sa re or, 
afgaf reg ring n tt utslag, som gaf klagand ne full rätt och ::;karpt  
tadlade åboboarn för d ras trakas erier. Åbo borgare tillråddes 

1 ) Grotcnfel t s. 54 ; St icrnm:w, Commcrccf. f :  6V I ,  I I :  67 , 31 1 ;  rcsol . f .  Åho 
26 febr. 1 640 § 4, 2D mars 16 .J.7 § 4, 0 mars 1660 § 5 ,  12 okt 166 1 § 5, 7 .  
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att uppehålla sådana priser, att nystadsboarne icke fingo anledning 
att segla l ängre bort. 

En ständig k äl la  ti l l  misshäll igheter mel lan Åbo och Nystad 
var vidare den s. k. tavasthandeln .  Det har red an nämts, hurusom 
Åbo genom de för dess räkning år I G38 i nrättade marknaderna i 
Tammerkoski en tid b eherskade handeln i nordöstra Satakunta och 
angränsande delar af Tavastland,  men huruledes Nystads borgare år 
1 Go3 utvärkade en kungl . resolution, som öppnade marknaderna äf
ven för dem.  Sedan denna fråga afgj orts, uppflammade en strid om 
tiden för Nystads marknader, en tvist, som år 1 660 officielt afgj or
des ti l l  Åbos fördel, men de facto icke medförde åt staden de vän
tade fördelarna i afseende å tavasthandeln. Ett decennium senare 
gj orde Åbo ett fåfängt försök att få nystadsboarnes 1narknadsfärder 
åt Tavastland stämplade såsom landsköp och på denna grund h. o .  h .  
förbjudna. En  lj usare framtid ty ktes öppna s ig  år  1 68 1 ,  då det  lyc
kades Åbo borgerskap och andra antagonister t i l l  Nystads handel att 
ntvärka en kungl . resolution, som annullerade Nystads tadsprivile
gi r. Glädjen förbyttes snart nog ti l l  sorg, ty redan samma år för
mådde: konungen af andra inflytanclen att återkal la  dödsdomen öfver 
Nystad samt att tilldela Åbo borgerskap en varning för des� a fund
sj uka. Segern var emellertid dyrköpt för Nystad , ty den vanns m d 
en längre t ids  förlu t af . ·eglatson på utri kes ort,. Konkurrensen om 
tava�Lhandeln fortgick .·edermera utan att något til l fred stäl l a nde 
modus vivendi kunde uppnås. I det hela tord e  den utfallit ti l l  större 
fr01nma för Nystad än för den mäktigare 1ncdtätiaren 1) .  

Med a 1 1dra städer i landet har det i cke kommit ti l l  förveckl in
gar af nämnvärd art-. Viborg låg för afl ägs0t och hade sitL eget 
handdsgebit, stL att kol l i s ion r k napt knncle  i fragakomm a. If'örhå l 
landet t i ll Borgå gruml ades par gång1;r i auledning af  borgåboar
n": törsök att ut stänga Abo-borgarene från marlrnauen i Lojo  samt 
Lr tt.ondag marknaden i Borga . Rcgeriug0ns nt l ag  fi.il l o  till förmån 
för Abo 2) .  Tvi .  tigheter m l Hels ingfors omnämnas i ko 3) .  Pf1, landt
c lagen i Hel · ingfor::; l G l G  k l agaclo Ekenä borgare öfver att iiboboar 
upp logo bo  lar och idkad handel al hl ole. i d ras grannskap, hvar
j i:imtP d uppköpta ,, a ll len fisk där fal l  r, så att de  ing('ll bekomma, 
hvarntaf de uti <leras hand l och dagl iga näring mycken ·kada och 
förfåug lida·' .  Konungen svarad m cl att ' trängeligen förbj uda 

1 ) J mfr. K. A. Cajandcr, Tavasthandeln och Nystad ; aaranen sa.m l .  af urk 
V: 5 i ;  Resol . f. Åbo 2G febr. 16 10 § 4, 12 okt .  lGG l 9 5, 23  sept. 1 675  § 4 m . m. 

2) Kongl . re-;o l . fö r Borgå 27 sept. 1 675, 2() 11cc. l 682. 
3) Ehrström, Helsingfor.3 stads h i s toria. 
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bägge missbruken . Senare, på riksdagen 1 680, gj orde _Ekenäs ett få
fängt försök att ntvärka Loj o  marknads stängande för Abo borgare 1 ) .  
Från Tavastehus inlupo sär. ki lda gånger kl agomål öfver att åbo
boar bedrefvo l andsköp i omnäj clen och i synnorhet öfver att do vid 
tiden för stadens marknad uppköpte boskap utanför staden och bort
förde kreaturen utan att passera tullporten 2) .  

Framkallade d e  västfinska . ·m,1städernas konkurrens  bittra kän
slor hos borgerskapet i Åbo,  så var den vidsträkta bondesegl a tion, 
som för kom i de  västfinska socknarna ,  ännu mindre tol ererad .  Det 
grämde i allmänhet borgerskapet, att böndonrn i sockn ar, som af 
gammalt ansågos höra ti l l  Åbo stads speciel la handelsområde, förde 
sina produkter till andra städer och gj orde i dem sina uppköp. 1\1en 
isynnerhet vände  sig förbittring n mot skärgårdens och kustsocknar
nas al lmoge, som vanl igen utsträkt sina färder t i l l  städArna h insi
dan Bottniska viken och Östersj ön .  

Redan under medeltiden h ade denna kustbefo lkning vant sjg 
att finna ymnig afsättning för s ina varor i Stockhol ms hamn och , i 
trots af åt kil l iga trakasserier och öfvorgrepp från Stockholms-bor
gares .-ida  :1) ,  hade dessa färder fortgått i oförminskad skala. När 
tidsförhå l l andona det ti l l äto , plä,gacl o bönderna söka högre priser för 
s ina produkter i do baltiska och hans atiska sjöstäderna. Export
varorna utgjordes hufvudsakligast af skogens, sj öns och l adugår
dens afkastniug, 1ne 1 1  äfven af : löj darLiklar .  Isynnerhet voro bönder
na i Kalais, (cl . v. s. näj den kring Ny.-tad) kända för stor fär hghot i till
värkni ngen af träkäril och de hade donna industri att tacka för det namn, 
hvarund r de gemen l igen gingo, vakkasuomal aiset, vakka:finnar. 1\1o<l 
Gustaf '\Va.sas rcg0r ing b l cf dc'mu1, bond segl ation stäld und r ."ty
rel8en.' närmare konLro 1 1  o h förcmft l  för en mängd l agstifhringsaL
gärd 'r .  1:ri l l  on korn;ekvcnt ful l fö lj l taktik kom det fran regerin
gen ' s i c. la i cke under d första ,Vas,1konungarne, men i hufvudsak 
tend rad regeri1Jg n · po l i tik  att göra en ända på böndernas · glats 
ti l l  orter utom rik t, fl tmin ·tone t i ll att förhindra utför eln af l i fs
förnö l n heter. Där mot fann r g0ri 1 1gu1 1 a l t  b hag i seglationen t i l l  
Stockholn1 4) .  Vid ingången af sj uttoucle sek let b finnas vakkafin-

1) Vaaranen, Saml .  af m:c V: 1 12 och Lanclt tlagen i Helsingfors 1 6 16 s 7 2 ; 
resol .  f. Ekeniis  1 1  nov .  1680 ; _\bo råd t. prot. 5 maj 167 1 .  

2) Res. f. Tavastebus 1 1  nov. 1 G80, - - - 1693. 
3) Se Si l len V: 3. 
-1)  Grotenfe] t., Suomen kaupa ta ja lrnupungei sta s. 50- 5 1 , 1 33-1 42.  
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narna ha ägt rättighet att utskeppa ti ll Tyskland träkäri l och att 
därifrån införa ,,salt och annat, hvad som de till dera!3 get behof 
behöfva" .  Efter hvad borgerskap t i Åbo, Raumo och Björneborg 
vid särskilda ti l lfäl len , bl .  a .  på l andtdagen i Helsingfor 1 6 1 6, in
tygade, plägade bönderne i ykyrko,  Kalais, Vemo och Letala j ämte 
träkäri l en  utskeppa al lehanda l ancltmannaprodukter, dem de utbytte 
mot köpmannavaror icke al lenast för eget behof, utan jämväl för b -
dr ifvande af köpenskap med egna och andra socknemän. I anledning 
af dessa beskylln ingar påbjöd Gm;taf II Adolf, att bönderna i nämda 
socknar såväl som skärgårdsallmogen kul le vid sin afr sa till ut
ländsk ort och l ikaledes vid sin hemkomst underkastas visitation af 
kronans tj änare 1 ) ·  Handelsordinantien af 1 6 1 7  medgaf a l lmogen 
pc1 Åland,  Korpo, Rimito, Töfsala, Nagu, Kimito ,  Tenala och i ny
ländska skärgärden att utföra bondevaror til l  alla sj ö täder i Fin-
and, E�tland och_Ing rmanland, men til l  verge al l ena t til l  Stock
holm.  För undvikande af 1 anclsköp förbjöds bonden att uppköpa 
xportartiklar af . · ina grannar, sock 11 - l l er h äradsmän, samt att ti l l  

hand la  sig i , täderna mera iin  han tarfvade ti l l  sitt eg t husbehof. 
De norr om Töfsala boende ·ouknemänneu - i ykyrko, Kalai · ,  
T 1 e.tala, Lappa och Ve.mo - ornnämd :-, al ls i ·ke ,  1nedan d ras seg-
1 ,tLion skulle öfvertagas af d t j usL grund lagda Nystad ,  och c1 hvil ka 
vi l le  fortsätLa s in seglation anvisade · aLt bm;ätta ig i denna ta.cl 2) .  
År 1 635 ti l lätos Pyhämaa och antagl igen samtidigt Letala sockne
boar att segl a mecl  sina slöj d  al ster ti l l  Ntockholm o ·h andra inrikes 
· täder, sedan de i tre dagar utbj udit :in vara i ystad . I början af 
1 G50:ta lct bevilj ad 8 seglaLionsrättigh L på 8tockho] m at Parga�, 

cmo, ykyrko ,  Euraftmiun , P iikkis, Sagu Virmo, Bj ruo, Lcmo 
o •h {i tois 3) .  G 'nom öppet bref af 1 G8 1 b kräfta le regeringen 
Vemo, Virmo,  Lemo, Jousis, yk rko ocl t  L , La l a  socknar · urmi m10s 
räLt ti l l  ,, : in .'<'glaLion oc- h  haud ( ' l  m , ( l  d c ·n-t� manufakturer ;-;om bosLn 
nJ åtsk i l liga. H lag '  träkäri l  �öso 1n  b unk,tr, än11rnr  n ,  :[t ar och mera sft
dant, som intet kan r�i.kna ' för nftgon s adsnäring 1 1  r köpman hand
tering" 4) .  Vid �ir ki lda ti l l fä l len konfinn rad åt allmog n i Töf-

1 ) Vaaraneu, , ' aml .  a l' urk .  I l : 200, V: ! H i- Wl , Landttlagcn i Helsi ngfors 
G l6 s. 7 1 .  

2) Stiernman, Commerceförordn. I :  69J-GD5 ; Vaaranen, aml .  a f  urk. V: 
224-225. 

3) Palmen, Svensk-fin  ka handels lagsti ft u iugen s. 42-4! ; Lin<lholm, Fin lands 
ekonomi ka  ti l lstånd lö3-1 1654 s. d-83 ; ' ajander, Tavasthandel n s. 1 3. 

4) Riksrcg. H febr. ,  5 ju l i  1 6  L .  



DE VÄSTFINSKA STÄDERNA CONTilA ALLMOGEN. 533 sala/ Pyhämaa och Euraåminn rättigheten att segla med sm afvel till tockholm o. s. v. 1) .  Med förenade krafter ha borgerskapen i de västfinska städ rna arbetat mot denna seglation. Lika ifrigt som d intrigerade mot hvarandra, då det gälde att vinna ett kommersielt privilegium, lika ndräktigt stodo de hvarandra bi i kampen mot böndernas seglationsrättigheter. Bondeseglationen lände deras egen handel till största l'örfång, synnerlig n som bönderna ingalunda höllo sig inom de skrankor, med hvilka deras friheter omgärdats. En ständigt återkommande beskyllning mot bönderna var den, att de före sin afresa gjorde stora uppköp i socknarna och att de vid hemkomsten medförde en mängd köpmansvaror, som de utprånglade bland sockneboarna. Dm;sutom anfördes, att de socknernän, hvilka icke åtnjöto �eglationsrätt, frestades att följa  sina med nämda privi legium försedda grannars exempel, å att hela kuststräckan och skärgården de facto dref seglation på Sv rige. I ina var förklarade regering n m d större eller mindre eftertryck itt n1isshag öfver de lagöfverträdelser bondeseglationen föranledde och anbefalde upprepade gånger landshöfdingen i länet att undersöka, hvilka bönder som ägde s glationsrätt och hvi lka som gjort sig skyldiga till lagbrott . :Men om ett återtagande af de medgifna privilegietna ville hon icke yeta. Tvärt om ti lldelad : borgarene allvarliga för brå 1 er för att c le dj ärfdes anta ·ta bönderne i deras välfångna rätt, hvarjämte regeringen upprepade sitt ofta gifna råd ,  att borgarene skulle så reglera itt förhålland till bönderne, att ]esse funno det förm c"mliga t för sina intre · 11 att besöka städerna i sitt landskap och i uk söka 1narknac l for siua prod ukt r ptt l ängre håll .  I re olntion , gifv 11 ,U Åbo år 1642, unc l .rvi 'ad regering n borg r. kapeti huru-·om n re triktion af bönd rna hand 1 t i l l  cl ra gna täder kull  m dföra ekonomi 1k ruin för landtmannen, hvars konser ation och yälfärcl må�te ligga r g ring n lika arrnL m hj ärta om täd rna · fiJrk fran. ,,Emedan • ,t om borg r:-:;kap •t - h t r det vi<lar - ick sa l unda möta landsmann0n nti ]�öp- o h sälj and , att han 1nå vilj a o h tLstundan hafva ·ig ti l l  c.l m att förfoga, utan . ·å  om nu 'ttvä l �om ofta tillförene b] ifver klaga lt, att c 1  steoTa oeh dyrka itt gocl s pfl cl t hög ta och vanvynla o ·h sätta priset ft r in egen begäran på det landtmannen till salu för r, hvarför håller H. K. M. betänkl igt nu och för d nna ticl allmogen" glation " frihet att upphäfva, 
1 ) Resolutioner för Vcmo hi.i,rad och VasaLorgs grefskap 2 okt. 1675, föl' Raumo 

� nov. 16 6. 
68 
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till dess K. 1\1:. spörj er och förnimmer, att borgerskapet sig sj älfva 
rätta och ätta sig uti det vilkor och lägenhet, att de på si:äligare 
�ätt än för detta skedt är kunne och förmå l and tmannen traktera, då 
H. K. M. vill på medel och vägar til l b : te allmoges handels och 
vandel s  aJskaffande vara betänkt ; och tvi:flar H. K. M. intet, att 
när bonden således befinner hos dem i köp, sälj ande och betalning 
den billighet, som vederbör, det han ju  hällre ko1nmer til l  Åbo än 
med sin äfventyr och fara begifver sig till andra och vidare aflägna 
orter" 1) .  

Att döma af de seklet igeno1n fortgående klagolåten öfver 
bondeseglationen ha de västfinska borgarene icke förstått att trak
tera allmogen på  det af regeringen förordade sättet. Och �ant är, 
att i de besvär allmogen å sin sida inlämnade ofta anträffa� klago-
1nål öfver att bönderne icke erhöllo i de egna städerna skä:igt pris 
för sina varor, att de uppehöllos af borgarene så länge att deras 
l ast af fisk och annat hann förfaras, att borgarene genom konstlade 
medel uppdrefvo priserna på sina artiklar o. s. v. 2) V oro dessa 
påståenden grundade, och det voro de väl ofta nog, så hade rege
geringen all anl edning att sörja  för böndernas b ästa genom att för
unna dem ett vidsträktare marknadsfält. Men å andra sidan bör 
ihågkommas, att städerna., på grund af den stränga arbetsfördelning 
merkantilsystemet genomfört, för sin utkomst och förkofran just 
voro hänvisade till de ocknar, hvilkas innebyggare benådades med 
�törre seglationsfriheter, samt att klagomålen mot dessa friheter i 
väsentl ig mån motiverades af de lagöfverträdelser, som följde den 
l agliga bonde eglationen i spåren. H vad regeringen i 1 64� års reso
l ution anförde ti l l  förmån för bond seglationen har nog kunn t starl t 
i uviLrka på  r geringens hållning i afseende å d n amn1a. Me:i des u
tom bör förklaring n därti l l  ökas i svårigheten att konsekvent, utan 
bevi lj ande af undantagsförmåner, fasthål la y te1n ts gruncl .  at r och 

1) Resol. för Ål>o 26 febr. 1640 § 1, 25 feb r. 1642 ' 3, 2 dec. 1643 § 2, 3 1  mars 1649 § 1, 8 nov. J 650 5, 7 aug. 1654 5 ,  9 mars 1 660 § 4, 12  okt. 166 1 § 3-4, 3 1  aug. 1664 § 13-14 ; för ystad den 9 j uli 1636, 27 sept. 1675, 20 dec. JG82, 18 nov. 1693 ; för Raumo !:) nov. 1686 o .  s. v. I janua.ri 1686 supplicerade borgerskapet bos landshöfdingen att skäribönderna måtte förbj udas att på Henriksmarknaden i staden uppköpu spannmål af lancltmannen, emedan stor brist på varan rådde i landet. Då ansökningen remitterades till magistraten, understö de några ledamöter densamma, medan andra åter ansågo, att den stred mot gällande förordningar�angående marknadsbesökandenes rätt t ill fri köpenskap. Ansökningen synes idrn ledt till något resultat. Rådst. prot. 18 jan. 1686. 
2) Resol . för .Masku, Hal iko och Nedra Satakunta härad 2 okt. 1675,1' Nedra Satak. 18 nov. 1 693 o. s. v. 
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SJ ÄT T E  A FD E L N I N G EN .  





I. 

S k  rå  t v å n g e t. 

11 1 
nrler en d iskussion i svenska

. 
riksrådet om nanngarna i 

riket ytt rade Kla · Larsson Fleming, öfverståthåll are i 
_ Stockholm och me Hem a.f Kristinas förmyndar regering : 

, ,I  Sverige kan  man sig evertuera och b lifva konung, men 
sämskmakare kan man intet b lifva" .  

Detta paradoxala yttrande var nu icke afsedt att tagas allde
l es efter bokstafven, men det innebar, i afseende å sin allmänna 
syftning, en inga lunda obefogad kri tik af vissa karaktärisLi ka för
l1ål l a 11clen inom tidens näring · l if, och det. förtj änar desto större beak
tande som <let fälts af en 1 damot i styrelsen och en erkänd aukto
riteL i konomiska fn"tgor. Dess udd var riktad mot de skrankor, 
som under m rkanti l systemets tidehvarf voro lagda för arbetets frihet 
och för den enskildes rätt att på hederbgt sätt lifnära sig med sina 
händ rs värk. Var, så om vi i föregående afdelning redan sett, 
n äri ngsfrjheten insl  ränkt påi Jet n1orkantih omrädet, så var den 
ännu sorgfäl l igare k rjnggi:Lrdad pi\. föräd l ingsnäringen. ·  gebit. Sträf
va l hanclelsordi nautierna att le  l a  köporn,kapen in  i vis ·a öfv r
l 1 0 tl igen ut ·takac le Htror o ·h anvi ad d för köpmänn en d auna. 
käl lorna ouh 1 ofelbara 1ned l n til l nski ldt och al lmänt välstånd, 
å egnad å r skråförordningarna den m st minutiö a omvårdnad 

åt hanc1 tvärkar ns l if och n äring frå n  han för:sta inträd i l äran 
ouh i nti l l  han ' hädan färd . 

J i vad som i friim�ta rumm t kännetecknade tidens handLvärks
uäring var skråtvånget eller skyldjgh ten för hvarj e  handtvärkare 
att vara immatrikulerad i en efter bestämda regler styrd korpora
tion, s. k .  ämb te, och att inom denna korporation ha g nomgått 
v issa grader o h aflagt vissa I rof pä yrke ·�k iuklighet innan han till
stackl es att åt  allmänheten h m bjuda  ah;tren af sin konst. Fallen-
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het för ett yrk ' ,  ::;kick l ighot och ordentl ighet däri hö fd o. nog för 
elen som vi l le  bryta s ig en väg på handtvärket g bit ,  men af ho
nom ford rades ock särski lda  and ra kvalifikation er, dem n senare 
tid ansett · ig kunna utan förfäng för yrket umb ära. Saknades dessa 

· kval ifikationer,  · hj älpte begåfning och färdighet till intet, Handt- · 
värkareaspiranten fick i sådant fal l  se sig om efter utkomst på annat 
hål l .  �!Ien fylde han de vi lkor som kräfdes, lyckades d t honom att 
vinna introduktion i ett l egaliseradt handtvärkare. amfund, då var 
oelrnå hans framti da b ärgn ing ga,ranterad och hans arbete ·kyddacl t  
för  e n  farlig och ruinerande konkurron . 

Under medeltiden  - för att kasta, en återblidr på äldre för
hållanden - hade hancltvärket till en böij an i cke varit en uteslu
t.ande rättighet för en samhällsklass. I motsats ti l l  hvad förhållan
det varit utomland , där handtvärket ur-prnngligen handhafts af 
ofrie, hade i Sverige och i Finland saväl landtmannen som borga
ren för sed att i dka handtvärk och att drifva handel med alstren 
a f  sin hemslöj d .  Landslagen l ade intet hinder härför och i stads
lagen ingick icke någon annan bestämning 0111 h andtvärkarene, än 
att i ngen fick cl rifva mera än ett yrke. Endast guldsmed rna voro, 
enligt en författning af år 1485, för den nödiga kontrollen skull 
pl iktiga att bosätta sig i städerna.  Praktiska orsaker och närmast 
d n större ut::;ikten till varo rnas afyttring förmåch lc  dock så sm,:"L
ningom, alt efter om nya stads · amhällen uppstod , h andtvärkarenc 
aLt till alt större autal öfvergifva sina bopla,tser pc'.'i land�bygclen och 
att slälla · ig undor stadsrätt. I <len måu denna röre l  e til l tog o ·h 
don handtvärks idkande k lassen · antal i städerna ökades, f ramträdc l o  
bland utöfvarcnc af  samma yrke en sträfvan att sammansluta · ig 
ti l l  af ·k i lda  korporationer, orgc1,n i::; c'rado efter en  af medlemmarne 
m1tagc11 och uf den världs l iga, öfverheteu fa.ststii ld o rdnings 'i,ac lga. 
Egentlig s t,y rlrn och betydeb ' e rhö l l  cluck clenna a.'.·oe ia.tion�
tendens för t genom i n Hytels r från utlandet o ·h närma 't genom 
i nrlyttu ingen af ty ·ka mästare ch ge äl l er, hv ilka i stor mängd 
slogo sig n d i städerna o •.h togo hand om l and ts förä l l ingsnä
ring. l 11y · ldaud liksom annan ·täd s hade h ancltvärkarokorporatio
nerna synbarl ig n utg,\tt ur behofvet för i l kar , af sa,mrna yrke aLt 
g nom gemen 'am samman lutning ordna och beforc l ra sina näring ·
intres en amt , tt i yrke ang läg nheter göra ig oL roende af sina 
herrar, vare ig att desse utgj ordes af andlige och värld"lig store 
eller af städernas magi trater. - Senare hade -- efter mön 'ter af 
< le äldro and l iga oeh de · .  k. skyc l clsg i l lena (convivia) ,  ur hvilka flere 
förfa,ttare velat härleda hand tvärkareassociatioueruas ursprung - ti ll 
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samfundets uppgifter fogat.· kärlcksvärk mot behöfvande medlem
mar, säl l skapl igt umgänge, gemensam andakt o. s. v. Samma fak
torer, som medvärkat t i l l  yrkesgi llenas uppkomst i rrysk land , b ic lrogo 
ti ll deras efterbildande i Sverige. På s ina nya boplatser ordnade 
sig de främmande handtvärkarene efter bruket i hemlandet och då 
deras sträfvanden gynnades af monarkerna, hvilka genom privilegier 
vi l le skapa för riket nya yrken, dröjde det icke synnerligen länge, 
i nnan i Sveriges förnäm ta . · täder ett antal fast organiserade kor
porationer af hanc ltvärkare utbildat s ig .  Föreningen nämdes gi l le ,  
sedau gemenligen ämbete (amt, ammet, officium), emedan d n 
äldrn uppfattni ngen i utl andet ti l lskref handtvärket en offentl ig karak
tär, betraktade detsamma såsom ett offentl igt uppdrag, en kommu
nal  befattning. Iedlemmarne kallades ämbetsmän och stadgan 
nämdes skrå (skraa) , ett namn som me l tiden öfvergick ti ll att 
beteckna sj älfva gi l let. I afsecnde å orgaui ·ation och värksamhet 
liknade  de svenska ämbetena i hufvuddragen ina tyska förebi lder, 
ehuru de i många stycken, i politisk och ocial betydelse, i pedan
tiskt reglementerande m. m. ,  alrl rig gingo upp emot dessa. Den 
fordran , som uppstäldes i Tyskland och som senare l ades til l  grund 
för den svensk-finska handtvärkslagstiftningen, näml. handtvärksnärin
gens inskränkande till ämbetenas medl mmar, kunde eudast i de 
� tör ·ta · täclerna och blott inom ett fåtal yrken under m d lti l en  
med fnlmgång upprätthål las. l Kristofors la1 1d ·lag ti l lerkänd s ful l  
näri ng ·frihet å t  landsbygd n och i städerna ford rades i allmänhet 
icke annat kompeten · vi lkor �in det i stadslagen föreskrifna burskapet 1 ) .  

Ett stort antal handtvärkaregi l len eller ämbeteu omnämnas i 
� verig~ und r med l tiden, de fl esta i SLockholm och Visby, och för 

en d , 1  af dem ha skrån Levarats inti l l  närvara,nde tiJ 2) .  Redan i 
d ssa skrän ,  hv i lka  hän, tamma fdn mod , ] t idens s i  ·La ärhun l ra.c l ,,_ ,  
1g n fi nnns  de  fl sta af c le ue:tämni 1 1gar, hv i l lrn un  ler nya tid.en r 'g-

1) Frågan om handtyärka.n' ·krånas uppkomst och utbildning i de stora kul
turländerna har vn.rit förflmi\.l för dj uptgå ndo forskningar af en mängd lärd , 
:-i.'.'vom H i.i l lman ,  E ichhorn, "\Vi l da, Mnurcr, ti Ja, ebmol l cr, G ierko, Bro ntn.no 
1 1 1 .  tl .  Ref rat af de ski ljaktiga rc.'u l ( at, t i l l  l t vi lka dessa forskare kommit, mcd
JolaH L l .  a. i Lunde l ls ,,Om lrnml.tvorks ·krån'' ,  13orgfalks ,,Om HV nska si ädor
na författn .  o. förva.ltni ng", Odhn r ,, v. st i:i<lcrnas o. borgareståndets hi 'toria", 
Nordströms 11Sv. sambäl lsförfattn .  h istoria'', Hildebrauds ,,Sveriges medolti<.l" och 
,,Medel tidsgi l lona i Sverige" samt senast i Ebrströms ,,Det finska skråväsen
dets bi toria". Don ful l  tändiga te undersökningen rörande de medeltida gil lena 
i Sv rige bar framlagts af Ui ldebrand i nyssnämda arbeten. 

2) Trykta af G. E. Klommi ng i Svenska fornskriftsäl lskap 'ts Samlingar, 
h i i. i't c '2 7, samt i samma säl lskaps årsberättol;scr 1809 o. l b7U. 
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lerade l i fve b inom ha,ndtvärkarenes samfL1nd och sörjde för handt
värkarenes tekniska och sedl iga utb i ldning. Från Finland har 1nan 
sig icke bekant något mede l tida skrå. l\1:åhända ha dock åtmin-
· toue i Åbo, hvarest gärningsmän af tysk  börd nogsamt förekommo 
och · där äfven · några · religiösa gillen kunnat uppvisa , föreningar, 
ehuru mindre utvecklade, ingå.tts hann tvärkare emellan, om ock 
egentliga yrkesgil l en icke omtalas. 

Ur,der nya tidens första århundrade viker den handtvärksfri
het, som därförinnan vari t medgifven, ouh skråtvånget icke alle
nast p[tbjucles i l ag, utan vinner slutligen seger ä.fven i samhället. 
11i l l ämpando j ämväl på handtvärket de grundsatser om en allmänt 
genomförd a rbetsfördelning, hvilka vi funnit vara bestämmande för 
den merkantila l agstiftningen, sökte Gustaf \Vasa att koncentrera 
hancHvärkarene til l  städerna, i det han tillsade först idkare af vissa 
yrken och slutligen å r  1 546 samtliga på landsbygd n bosatta handt
värkare, hvi lkas kvarstannande icke var nödvändigt för menige mans 
b hof, att flytta in ti l l  staderna. För att rätt orduing matte upp
rätthål las, skul le  idkare af samma yrke förena sig til l  ett ämbete 
under uppsikt af åldermän, hvilkas plikt det var att , ,all tid hafva a.kt 
och til lsyn med ämbetsmännerne, att de göra gorl t  och o traffel igt 
värk" . I särskilda skråordningar förbjödos de, hvi lka icke vunnit 
burskap och inträde i ett ämbete, att tag,1 befattn iug med yrkets ut
öfuing 1 ) .  Denna sistnäm la bm:;tärnning, från hvi l ken nog många. 
undantag af konungen j älf merlgåfvos, har säkerl igen ieke kunnat 
upprätthåJ l as i Finland under Gustaf \V asa och hans närma te efter
följ ares tid ; icke häller torde påbudet om åldermäns tillsättande ledt 
till någon påfö lj tl .  Utöfvare af en mäng( 1 yrken påträffas nog, 
n ftgra, 8åsom skräddare, :-,komakarn oeh smec1er, t .  o .  m. ti l l  ott i ' lrn 
s,'t, ri nga anta l .  Så upptager en ' lrntt längc l af fl r 1 57 1 i Abo 14 . koma
lrn.r , 1 0  skräd cLuo, 7 tunnLinc lare,  5 gnldsmed c'r, 5 murmi:Ls tar , ,., sm .,_ 
c lor, 5 m,Uare, 3 skinnare ,  2 bä ltct re m. m.; i Viborg nanrngi fva · ."tron 
1 640 o .h 1 5-1 1 7 komakar , 4 skräddare, 3 bältar , 3 skinnare, 3 mur
mästare, G "m c 1cr, 1 guld 'mec1 111. ±1. len 0111 nc"tgon skn°lmä . ig före
ning under åldermän tab,s ännu i ·l~e, hvark n i Åbo e l ler annan
slädes 2) .  

Konsokv nsorna af G Lrntaf \Va ·a ,' sta,clgar c l rogo ·· af Carl lX. 
Land ·bygdens gärniug:män a,±lyste · p.'.'1, tvtt mi l · afät.'.'md från stä
derna och antal et af dem som bodde på längre hål l  faststäldes til l 

1 ) tiornman ,  Commereoföronln . l: 37, 73 .  
2) G rotonfo l t ,  'uom 1 1  1:au pasl a  s 4 1 ,  ö3, J 2G- 1 2G .  
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rn e fter h äradets lwhof läm pad s i ffra. Skråtvånget fastsl ogs som 
vilkor för i dkande af ha.ndtvärk och öfver det  s. k .  bönhåseriet af'.
kunnades förkastelsedomen. Men icke nog med att al l a  handtvär
kar skull e  inpraktiseras i ett yrkesgi lle och stäl las under dess upp
sikt och domvä1jo .  J-Iancltvärket blcf mångenstädes ett monopol , 
clå på fl era o rt.er ämbetena ,, sl ötos " ,  hvilket i n n  bar, att antalet  mä
star inom resp. yrke i cke  fic :k öfvor;-;k r i c la en af vederbi> rancle myn
< l igheter b · tämcl s iffra 1 ) . 

Vid  i ngången af sj L1ttonrle seklet möta v i  s[i lun r1a skråtvånget 
som en al l män, ehuru ännu icke i a l la stäcl r strängt genomförd 
jnstj tut ion .  Det företer vid <le11na tid i hufvncl sak . amma skaplynne 
som 2 ½ [1 rhund rado senare. ågon al lmän författning, som gäl de 
a l la  handtvärk och pä ett  l i kformigt 'ätt o rd nad detalj erna af sy
stmnet, förefan. lock icke. V i  sa a l lmänna grundsatser voro fast
s lagna i kungl iga föro rdningar ; enski ldheterna fnnnos angifna i de  
speciel la skrån ämbetena utarbetat och fött s ig öfverhetljgen fast
stäl c la . Den förstil allmänn1:1, sk r[iorclning ti l lkom å r  l 62 1 ,  då Gabriel 
Oxensti erna och Lars Skytte, i enl ighet 1ned kungligt bemyndi
gande 1 utfä.rdade ett  s .  k .  gen ral ämbetes skrå för Uppland 2) .  D nna 
skdwrduing publ i ce rades edermera ti l l  efterlefnac l i andra landsde
l ar och utve klades vidare af de" · u tgifvare i samråd 1ned andra 
ti l lförordnade personer i ett antal skrån, hvi lka  väl närmast gäld 
ämbetena i tockholm,  meu erhö l l o  en allmännare karaktär geuorn 
att t le äfven afsi.'tgo r sp.  han<ltvärkarc i öfriga städer. Så utfärda
d s af Oxenstierna, Skytte, (Hans Burens m.  :A . år 1 62 1  al lmänna 
sp c ia l sk rån för skomakare ouh ·luä.< ldaro, 1 622 fö r gu ldsrnedPr, kött
mång lare,  kopparsl agar  , smeder, skinnare, kardevansmakar , :::.tak -
makn,r rn .  fl . 3) .  lvI  c l  vis.-a mod ifikation r o ·h til l ägg upprepades 
J mfvndb stämn ingarna i 1 G2 1  an; goner:i l .-kn"t i de sp ci a l skrån, 
h v i l ka en l igt förra t i c lor:-; cxemp 1 fortfarancl  , ntf'ä. rc 1 ades od1 kon:fi r
m radPs for r . p .  ämbel <' n  i o l i kct stiid 'r, van l ig  n af borgmäst ar 
oeh rå d efL r handtv�irlrnr nrs h<jranc le f' l l rr på d ras ansökan . Eu 
ny al lmän skdwrdn ing  cmanerad i.t.l' ] GGO, ( l å efL r flera föniök t i l l  
i i nd ri ngar och secb,n r i k sPnH stänc l e r  t i ] l sport s o m  s i n  m n ing ,, J ong l .  
lVfaj : l s  a l lgc,mpn rd n i 1 1g ncl t sk ra. för lrnn c l tvärlrnrn i Svor ig och 

1 ) Lu mlo l l  s .  93  fö lj . 
2) Trykt hos Stiornmn.n, 'omrncrccföror<l n. I :  78 1 - 7�)3 samt i Bidr. t .. 

Å bo h ist. första ser. Il : 1 55-Hi -!. 
3) K lomming, Skråord ningar ; origina.l och afHkrift r i sv. riksark samt 

hibl iot �kon i Holsingfnrs oeb Stock ho lm.  
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Fin land·' såg dagen 1 ) .  Denna ordn i ng, som i grunden öfverens
stämde med den förra, ehuru den i ful lständighet vida öfvert äffacle 
densamma, ägde kraft inti l l  utkomsten af 1 720 års skråordn i  g, som 
åter låg till grund för haudtvärkslagstiftningen ända til l  skråväsen
dets upphörande för trenne årtionden sedan. 

Af de specialskrån, som före frihetstiden t i l ldelad s ämbeten i 
Åbo, finnas numera endast följ ande i behål l :  för skräddareämbetet 
af den 2:J sept. 1 625, för skomakareämbetet af den 1 3  ju l i  1 C29 och 
9 juni 1 G62, för smedsämbetet af den 20 febr. 1 633, för n:ckare-, 
målare- och g lasareämbetet af den 1 0  april 1 G3�, för skoma'�arege
säl lerne af den 9 sept. 1 648 samt för det s. k. generalgil let af d en 
2 1  j uni 1 648 2) .  Förutom i 1 62 1  års G. S .  ingående al lmänna stad
ganden om ämbetenas organisation innehål l a  de en mängd från äldre 
svenska specialskrån lånade bestämningar angående medlemrnarnes 
tekniska och sedliga uppfostran, deras uppförande i hälg och �öcken, 
i värkstaden och i gillesalen. De utgöra på en gång en ekonomisk 
förordning och en ordning tadga, en strafflag för afvikel ...,r från 
skråförf attningen och för förseelser mot god ordning och höfviskt 
skick. I dem afspegl ar sig såväl tidens ekonomiska lagstiftning som 
handtvärkarenes b i ldningsgrad , deras seder och lefnad sätt. Genom 
de.n al lmänna skråordningen af 16G9 förlorade de visserli gen sin 
kraft, men fortforo att t i ll ämpas ännu någon tid framåt hufvudsak
l igast i de stycken, som angingo det inre l ifvet inom ämbetena, och 
för såvidt d e  i cke stodo i disharP1 oni med den allmänna ordningen. 
l\'fed ledning af des a special krån, de a l lmänna skråordningarna 
samt andra öfv rhetliga påbud och stadgar skrida vi nu till en 
granskn1ng af skråväsendet, ådant d et t rlde s ig i sina gr ndd rag 
i Å bo - o h i rik t öfverhnfvud - , för att - c lan öfvergtt ti l l  tt 
spc�ciabLndium af c l , yrk n, som funnoH r pr sontorn,dc i stnden .  

:f: :f: 
* 

1 ) Trykt hos Sti rmmrn III : 733-755. 
2) , krä tldareskrået finn s aftrykt  i Ritlr. t .  Åbo bist. 1 :st:.i ser. I I: 1G5-

173, genemlgi l l ets skrå i Lindholms ,,Fin l .  ekonom. t il lstånd", bih. IV; skoma
kareskrået af 1662 bevaras i afskrift i sv. r ik ·ark., de öfrjga skråna, likaledes i 
afskrift, i univ. bib l iotekets i Helsingfors manu ·kriptsamling, smed ·sk1ået dess
utom i hist. m useet i bo. Af skrån, g ifna under 17 :do seklet åt handtvärkare i 
andra finska städer, kän ner man allenast skräddareskrået af 1662 och sk makare
skrået af 1GG3 för Helsingfors stad (meddelad e  af Ehrström i Helsingfors sbJ ds 
historia s. 83-97) samt suickaro- och dr jaroämbctets i Viborg skrå af Hl ( i8 
( orig. i statsark. ' 1 1  noggran 1 1  kopia af , ' .  0. WG8). 
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Skråförfattningens första budord lydde, att i ngen fick drifva 
sj älfständigt yrke i städerna, som icke blifvit inskrifven i ett äm
bete, där vunnit  mästaregrad och inför magistraten a:f:l.agt borgareed. 
De hvilka icke företedde denna kompetens fingo arbeta i en mästa
res tjänst såsom gesäl ler eller lärlingar. Alla de gärningsmän på lan
det, hvi lka icke utsetts till häradshandtvärkare eller stodo i adels
mäns tj änst, skulle enl . G. B. 1 G2 1  före Mikaeli 1 622 ha nedsatt sig 
i närmaste stadskomrnun. För undvikandet af öfverdrifven konkur
rens inom yrket fastslogs dock i några skrån en viss gräns för an
talet mästare, som tillätos etablera sig. Enligt skräddareskrået 
och det äldre skomakareskrået skulle antalet mästare i Åbo icke 
få öfverskrida 20. Blef genom en mästares död en plats ledig, 
skulle ämbetet ,, tillsamman gå och tillse, hvilken därtill kan vara 
�j änligast., och så alltid laga att deras ämbete fullt är" . Skoma
kareskrået af 1 662 föreskref, att antalet mästare skulle bero af 
borgmästare och råd samt åldermannen och b isittarene i ämbetet. 
Något ovanligt var det icke häller, att burskaps ansökningar af 
skräddare och skomakare såväl som af andra yrkesidkare til lbaka
visades af magistraten på den grund,  atL det resp . yrket redan var 
al ldeles tillräckligt represent.eradt i staden 1 ) .  Med de allmänna skrå
ordningarna öfverensstämde en ådan monopolisering af arbetet icke, 
ty i G.  S. 1 62 1  nämdes intet om slutna skrån och i S .  0. 1 GG9 sti
pulerades uttryckligen, att enhvar, som redligen lärt sig yrket och 
nppfylt författni ngsenliga prof, var berättigad att blifva mästare 2) .  
Men om stadsmyndigheterna, hvilka det såsom bekant tillkom att 
upprätthålla ett rätt förhållande mellan producenter och konsumen
ter, i vissa fall visade sig tränga och afvisande, så kunde de åter i 
andra fall, då  det ansågs viktigt att förstärka krafterna inom vissa 
yrken, visa det största til lmöte gående. Ytter::st vanligt var i så
dana fal l ,  att åt från andra orter komna handtvärksmästare flora års 
frihet från borgerlig tunga medgafs för att underlätta de för"ta svåra 
sLegen. Mången gång, isynnerhet när det gälde att införa ett nytt 
handtvärk i taden, kunde t .  o .  m. fordran på mä ·terskap suspen
<l ra. , b lott d n nykomne i öfrigt rbj öd t i l lräckliga garantier för 
tt dugligt arb te och en redbar vandel . 

. .  
n var d t i sådant fal l  

magis traten som los · ade på  de strama banden, än åter hade främ-

1) Rådst. pro� .  8 aug. l l >!U, 1 1  f br. lGfi!J m. fl. st . 
1:J Under Carl XI hä.nde < lock någon gå.ng, att regeri ngen förklarade vissn. 

äm beten s l utna. Lundel l. s. 1 1 3 . 
70 
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] i ngen i�kttagit försiktigheten att af regeringen e l ler någon dess 
mynchge bcfal lningshafvande utvärka ett privilegiebrefl ) .  

Förutom i nu nämda undantagsfall var frihet från skråtvånget 
medgifven al lenast åt handtvärkare, hvilka voro stadda i k ronans, 

· privi legierade personers och vissa institutioners tj änst. Enligt G. 8 . . 
1 G2 1 (§ 25) voro knektar, bysseskyttar och båtsmän berättigade att 
,, arbeta till sitt belwf och åt sine medtj änare i samma ämbete, dock 
åt ingen annan" .  De ad l iga privilegierna (af 1 590, 1 6 1 2  och 1 6 1 7) 
till äto adelsmän ,, att hafva och hälla i sitt försvar och tj änst alle
handa ämb tsmän, som till hushålls uppehälle, tarf och förbättring 
kunde tj änlige vara, dock icke häller flera antaga och under sitt 
namn försvara än en adelsman käligen och sj älf behöfde". I an
l edning af kl agomål  öfver timade olagligheter förklarade privile
gierna innebörd i ett kongl. p l akat af år 1 675 sålunda, att, ingen 
adelsman eller annan ståndsperson tilläts hål l a  i sitt för.'var ,,någon 
ämbetsman i någon staJ , det vaL'e sig mästare, gesäl l  e ller pojke, 
med mindre han brukar en sådan dageligen dags för vis årslön och 
i sin egen l ost hela året igenom och icke til lstädj er hono1n göra 
något arbete för någon annan, hvarmed den borgerliga n äringen 
förminskas kunde" . Företog sig någon under aclelns försvar stående 
ämbetsman att arbeta åt andra än sin husbonde och sålunda bedrifva 
borgerlig näring, skulle han underga borgerlig skatt och tunga så
. om andra handtvärkare eller och antastas som lösdrifvare 2) .  
Under i hufvudsak enahanda vilkor som adelsmän fingo kyrkor 
oc.h akad mier antaga i sin tj ärn;t handtvärkare, som behöfdes för 
institutionens och under d ss domsrätt stående personers räk-
u ing. Hand lingarna omtala ofta Abo domkyrkas el ler akademis 
. nickarc, må l are, glasmästare och meder, akademin · skräddar , 
skomakare, fi . kare, bi kopen skomakare m.  m .  I d t akad -
mi.ska konsistori L protokoll citera ofta öfverenskommel er m d 
magistraten om rättighet för någon nnd r akad mius skydd tagen 
hancltvärkare att vara ,, omolest .rad och fri för taxa och annan stad
sens tunga med den condition, att han icke är de andra hantltvär
kar , som ordinarie oeh extraordinarie utlagor underka tade äro, ti l l  
skada och nackd 1 ,  utan arbetar allena t åt de  personer, som äro 
af akademie medel 0ch under akademie privilegier begripas" 3) .  

1 ) År 1679 meddelades af regeringen ett antal brandenburgska krigsfångar, som i några år hållits internerade i Åbo, rättighet att kvar ·tanna i lanilet och frit t  bodrifva lrn ndtviirkareyrke i städerna. Rådst. prot. 17 fobr. lf i79. 
2) Stiernman, Commerceförordn. I: ::358, 7t'.9, III: 752, I V: lOU--102; F'l intberg, Borgerliga förmåner oc1 skyldigheter I: 6-8 ; Lundell s. 98 följ . 
3) li'ont 1 1 ,  Consistorii prot. I: 5 1 ,  GJ, 1 4! 1, 558, 587 m.  fl. st. 
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Des::;a fri hete r  från  skråtvånget, så tyd l igt preciserade och 
strängt begränsade de än tyktes vara, b lefvo en aldrig sinande käl l a  
ti ll konfl ikter  med rättvisan och till  missnöj e  inom de legaliserade 
hancltvärksskråna. Altj ämt höjdes klagomål öfver att de privilegie
rades handtvärkare på hvarj ehanda sätt kringgingo el ler uppenbart 
bröto mot skråförfattningarna samt att de för ämbetena så skadbga 
unrl.ers lefven gynnades af de privilegierade personerna s,i älfva. I 
nyss nämda kongl . plakat af år 1 67{) uJ_Jpgnfs · å ·om ett all mänt rä
clande ondt: att städerna uppfyldes ,,med al lehanda löst slagg, som, 
a .f l ättj a el ler anna.n odygd äggade, sig ifrån landet el it in begifva, 
där a ll ehanda försvar antaga och där igenom mycket oskickligt och 
skad l igt väsende åstadkomma" . Mången hade företagit sig att taga 
under sitt försvar flere gärningsmän än han kunde sysselsätta, ,,hvar 
af följ er, att sådane försvar karlar, som antingen intet eller dock en 
ringa tid tj äna <lera� förmente husbonde, utan kanske med en  afgift 
om året sig af:finna och all tiden taga sig en annan födkrok före, 
sålunda undangåendes kronan och städerna deras rättighet och för
orsakandes allehanda  oskick och oreda" .  På ri ksdagen samma år 
besvärade sig skomakarene och skräddarene i Abo öfver att de olof-
l iga handtvärkarenes antal i staden redan öfverskred mästarenes, i ty 
att b iskopen, adelsmän, asse �orer, profe sorer och nedrigare tåncts
per ·oner tagi t under sitt försvar folk, ,, som i ntet hafva under läro
åren continuerat, utan under läran antingen af vanart begifvit  sig 
i från sin mästare eller und r läran beblandat sig med beryktade 
och löse kvinnor, öfvandes de sedan sitt bönhåseri alt fort ti l l  dess 
de omsi r l e r  blifva trängde och nödgas söka sig burskap, det de oe;k 
här i Abo vinna och hafva vunnit, ontinuerandes altså framgeu i. 
unc l r borgerlig titel med d ras bönhå ri , o ·h d t icko allenast, uLan 
ock länt sina söner o h andra, hvarigenom de rätta ämbeten blifva 
så förklenade, att de  af privi legi rna oc:h ·krån intet hafva ig att 
h ngna" . Enahanda klagan förspord ' på rilcclag n 1 6  9 1) .  

1 1  ·ådan handtvärksrörel 'e ,  som icko bedr fr a f  ämbet nas 
rätta med lemmar el ler af privi legierade in titutioners och person r · 
gärning män för resp. hu bönders räkning, stämplad s g menl ig n 
med benämningen bönhå ·eri o ·h lagbrytar n kallade. · L>önh[var, 
l>öuha ·ar, driftekarlar, l ösdrifvare, fu kare 2) .  På alla orter funuos 

1) bo stads acta, K. rcsol .  f. bo 18 mars 1G89 , 1 7 . 
2 ) Uttrycket bönbåsar härloc.les från c.lo tyska benämningarna bölrnhaso ,  

bodonhaso (bön, bone, boden = loft, vi ndsrum ; ha o -=  hare) och förk laras Järaf 
att do af myndigheterna förföljde handtvärkareno plägade gömma sig på vin
dar o. dyl . stäl l en. 
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sådana fria hancltvärkare bm;a tte od1 i nga stränghet såtgärcler voru 
i stånd att göra en ända på dem. De utgjordes vc1n ligen af fattigt 
folk, som icke haft t i l lgångar att genomgå de reglementerade gra
derna i nom ämbetena el ler på grund af någon brist i fräjdebeviset 
blifvit förvägrade inträde ; l ärl ingar, ge äll e r  och mästare, som på 
något sätt spårat ur e l lf\r kolliderat med ämbetsskrået ; egen inniga 
n aturer, hvi lka i cke lärt s ig att bära skråförfattni ugens bojo r, utan 
följ de s in egen å ikt om rätt och näringspol i tik. Mot l agen s  väk
tare, ämbetena o ·h  magistraten, gjorde de ett segt, al drig uppgif
vet motstånd. Nöden gj orde dem dj ärfva och modet tärktes ge
nom medYetandet att d e  för sina b i ll igare arbetslöners skull stän
digt kunde påräkna arbetsgi fvare samt heml iga gynnare oe,h beskyd
clare. Så förblef bönhäseriet en osed, som fö lj de  skråtvånget tätt i 
spåren och som neutraliserade en del af dess öfverdrifter och 
orättvisor. 

I G. S. 1 62 1  samt i specialskråna bekräftades det redan under 
medeltiden förekommande bruk, att ämbetena sj älfva anstälcle spa
n ingar efter i llegala  handtvärkare el ler, såsom det offiuieH heLte, 
,,j agade och togo bönhåsar " .  I hvarj e  ämbete skull e  af a lderman
nen och hans bisittare v issa personer utses att föranstalta j akterna 
och skulle des · e  bönhåsjägare å tfölj a · af tvänue ,,de älste ch be
skedl igaste i ämbetet" , hvil ka skulle tiilse, att alla smygvrar b lefvo 
ordentl igt undersökta. Al l a  ämbetsmän voro skyldiga att biträda 
vid j akterna och den som visade sig försumlig i sitt uppdrag, sedan 
åldermannen gifvit signal til l  j a ktens början, , traffades med böter. 
Dolde någon mästare s in vetskap om en bönhås t i l lhål 1 ,  kunde 
hau ,  i fal l  försee] en förnyade8. drifvas utu r  ämbetet. Höga. böter 
t i l l  ämbetet ouh för lust af värktygen, insältning i staden' gömma 
e l l er i knektehopen voro de straff, som väntade bönhåsen, m ha,n 
greps af ämbetets sprirhundar. Den som gifvit arbete åt den gripne, 
förlorad mater ia l et. B fans det, aLt någon mäsbll' begagnat ig af 
bönhåsar' hj älp, fäldes han d 'utom ti l l  böt r. Ha,tet m t de ille
gala konkurrenterne, hvilka togo brödet ur munnen på tadens 
skattbetalande ämbet ·män, dref vanligen förfölj arene  till ytter l jg 
stränghet och de ofta upprepad jakt rna fostrade ·en hög uppdrif
ven fiskalisk färdighet. Mycket ofta bedrefvos razziorna  med sådan 
grundlighet, att ämbet na efteråt fingo stå til l  svars för att ha gj ort 
hemgång hos· handtvärkare, hvilkas skuld på intet sätt kunde ådaga
läggas . För att mod rera jakterna och förhindra under dem be
gångna olagligheter förbjöd . 0 .  1 669 ämbetena att framdeles au-
tälla j akter utan att magistraten lämnat sitt begifvande och utsett 
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någon person att ö fvervaka förrättni ngen . Vanligen. var det d�1, un
clerordnade betj änte, hvilka deltogo i skallgången och af ämbetena 
undfägnades för besväret med dryckesvaror. För öfrigt kan  det 
sägas, att magistraten stod ämbetena troget bi, och varningar mot 
bönhåseri hörde ti l l  de ordningsregler, hvilka hon årligen pl ägade 
föredraga för a l lmänheten 1 ) .  

Genom skråtvånget var sål unda näringsfriheten inskränkt ti l l  
ämbetena medlemmar. Det var att gynna ett fåtal p å  flerta lets 
bekostnad - isynnerhet om ämbetet var slutet. Men icke ens inom 
ämbetet var konkurrensen frigifven. Konkurrensen var li ksom fri
heten en vilde,  som måste ordentligen tuktas och klafbindas,  innan 
man släpte honom ut på egen hand. Bland mästarene skulle en så 
stor ekonomisk j äm likhet som möjl igt upprätthål las. Det skulle icke 
finnas bland hand tvärksmästarene några penningematadorer, men 
icke häller någon, som af brist på arbete led nöd. Ingen mästare, 
som kommit sig till ett något större rörelsekapital eller ägde större 
spekulationsförmåga, energi och företagsamhet, fick begagna sig af 
dessa Guds gåfvor ti l l  att öfverhöfvan rikta sig sj älf och att ned
trycka kommersen hos sina ämbetsbröder. Han dtvärkareståndet 
skulle bestå af burgna personer, som hade fullt upp för dagen med 
arbete och mat samt dessutom kunde lägga af en m åttlig sparpen
ning för ålderdomen. 

För att detta ekonomiska j äm likhetsideal skulle uppnås, va r 
handtvärkaren strängt förbj uden att skaffa sig någon annan inkom�t 
än den hans handtvärk gaf honom 2) .  Ofta var antalet biträden, 
som en mästare tilläts begagna i sin tj änst, fixeradt i ämbetsskrået. 
t:;kräddaroskrået (§ 4) ·amt det äldre skomakareskrået (§ 4) för Åbo 
förbj öd mästarene att hå ll a  flere s tolar än tre i s in  värk tad . Al l
mä,nna skråordningen af 1 G69 l ämnade mästarene ful l  frihet härvid
lag, men äJven efter denna tid omnämnas inom ämbetena i Åbo 
ti l l ta l  mot mästare för att cle omgåfvo s ig med öfverhöfvan 'to r  
arbetsper ·onal 3) .  I d flesta värkstäder  i Åbo synes p r ona
len utgj orts af n ge äll och n lärl ing ;  clock funnos äfven ådana, 
som 8ysselsatte ända  ti l l  3 gesäller och 2 lärl ingar. I vi ·sa 
fa l l  kunde en mästare å läggas af ämbetet att af. tå från sin kick
l igaste gesäl l till förmån för en konkurrent i yrket. Strängeligen 

1) G. S. l(i2 l § G, S. 0. 1 6159, X, 22, skrädd. skrå � 4J-4t.->, skom. skrå 
lG:W � 48-50, <l:o I G62  § f l -43, snick. 8krå § 32-34, 37, 38 ; råd8t. och skräd
daroämb. prot. 

2) G. . 1 62 1  § 23. 
3) Skrädd. ämb. prot. : s; 0 W74, 1 6

/ 3 1G 75, 18/ 1 1  11179. 
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voro mi:ista rene  förbjudna att genom högre lön  än skrået eller äm
bet.srätten faststält el l er ock genom löfte om andra förmånEr göra 
en annans arbetare ,, afspännig'' och tubba honom ti l l  sig 1 • Vid 
hot af böter förbj öds likaså att göra en ämbetsbroder förfång ge-

. nom förköp ,, enkannerl igen uti de varor o ·h materier, som til l  de
ras handtvärk l ända, bjudandes mera därför än som en annan af 
hans ämbetets b röder af köparen det förtingat  hade, dyrkar.des så 
den rå mater ien i handtvärkarne ; händer" 2) .  I ngen skul le , .  · ig in
tränga" i ett arbetsafta.1 , som ingåtts med en ämbetsbroder, äframt 
denne icke befans ,,hafva sin man oskäligen uppehåll it eller i hvarj e  
annan måtto förfördelat eller för högt sitt arbete uppsatt" 3). Den 
mästare, som mottog mera arbete än han kunde utföra i non före
sagd tid ,  skulle böta för hvar dag som öfversköt 4) .  I medsämbe
tet skulle åldermannen u tse tvänne mästare, hvi lka hade uppsikt 
öfver kolköpen, ,,på det att den ene icke skal l  gifva mer scm den 
andra." i.i) .  

Förutom dessa stadganden, hvilka afsågo betryggandet afhandt
värksmästarenes ställning, funnos i skråna äJven andra, hvil a ti l l
godosågo konsumenternes befogade intressen. För dessa var det 
sörj d t  främst genom de fordringar, som uppstäldes för vinna det af 
mä taregraden, genom den mångåriga sko la  handtvärkaren hade att 
genomgå, innan han til läts att utbj uda sina alster. Dessutom beva
kades a l lmänhetens intressen genom den kontrol l  ämbet-et själft ut
öfvade såväl öfver beskaffenheten af som priset på de varor mästa
rene  levererade. Ämbetet var på sätt och vis solidariskt för det 
a.rLete, som af  dess en ki lda medlemmar p resterades. Bef. us en 
ämb t broder ha ,,bru kat någon flärd eller fabkh ,t" , skulle han af 
å ldermannen tämmas inför  ämbetet och straffas ,,efter ·om sakens 
v iktighet vara kan" . . 0. 1 660 innehöl l  särskilda straff för cleu 
som sålclo gammalt för nytt, som fördärfvade ett arboto l lor för
· 1 1 1 l l ad 1no ttaget arbetsmaterial od1 lämna,c l o  sämre i ::;täll ,- . För 
konLrol leus 'kull må · te de arb ten ,  som k unde stämp l a ' , fö r.:es med 

1) S ni kar skrå § 26, krädd . � 20, m ds � '27, sko mak. 1 6 29 § 2 l och UHi2 
22 ,  S. 0.  I G69, VII I ,  1 2, guldsmeds:Skrå. l l i22,  I I I ,  L 

2) Skrädd. § 2 1 ,  sn ick.  § 25, sko mak. 1629 § 25, dito 1 6t i2 § 23, ·meds. § 
3 1 ,  S. 0. H16P, VII, l .  

3) S. 0 .  166�J , VII, 3 .  
4) S .  0. 1 669, X, 26, skom. 16t i2 � 1 8. I ämb tsprotokol lon omnämnas ofta 

åtal mot mästare, som försummat att i ordentl ig t id  ut.föra mottagna arbeten .  
0) Smed. § 18. 
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mästarens bomärke 1 ) .  I G. i 

1

• 1 G2 1  (§ 1 5) förbjödos niästarene a.tt 
fordra b etalning utöfver den arbetstaxa, som faststäldes af fogaten 
och magistraten jämte åldermannen. S. 0. 1 669 frigaf den obliga
toriska taxeringen , men å lade handtvärkarene inom de ämbeten , för 
hvi lka taxa icke utarbetats , att åtnöja sig med skälig e rsättning, vid 
risk att e lj est återstäl la  hvad oskäligt var och att dessutom bötfäl
las ti l l  dettas tredubbla belopp. Erfordrades arbeten för kronans 
räkning, skulle dessa af ämbetena i första hand  utföras 2) .  

Vi kunna i afseende å handtvärket under 1 7 :de seklet bekräfta 
al lmängi ltigheten af den iakttagelse Hildebrand gjort vid betraktel
sen. af de svenska medel tidsskråna : ,,Begicks ett svek, utbjöds då
l ig vara, kommo berättigade klagomål öfver ett arbete, drabbade 
skammen hela ämbetet. Arbetarens hederskänsla gick nödvändigt; 
ut därpå att hvarken han el ler hans medbröder skull e  hafva skam 
af honom ; man arbetade den tiden icke uteslutande för den största 
möj liga penningevinst ; arbetets ära kände man djupt" 3) .  

1) Skrädd. § 1 5 ,  snick. § :JG, skomak. lG:W § 20, dito 1 6 62 § 1 8, gu l dsmedsA.krå 1G22, II ,  8 ,  S. 0. 16G9, VII , 4 och X, 27- 32. 
2) G. S. 1621 § 1 9 , S. 0. 16GU, X,  24 -25, gulusmedsskrå 1 622, 1 1 ,  '23. 
3 ) Sveriges medelt id 1: 4 75 .  



I l. 
Handtvärkarens utbi ldn ing. 

:r'r.:- . a 

,. IÅ � \ ä taregraden utgj orde, . å .om redan är sagdt, vi l ko för i n-
�( j � rättanclet af egen värk tad . Men innan d nna värdigh t 

� ��-� uppnåddes hade lrnndtvärkaren att genomgå en bng ouh 
för mången ytter�t besvärlig förskola . Gick , n n i , in 

faders fotspår och hade han ly kan att mottaga llor påråikna af 
denne som arf en fullt etabl rad värkstad , slapp han m d j ämförels -
vis ringa, obehag och bekymm r. En bättre ekonomisk ställning o h 
släktrelationer, ynnerligen giftermål med en mästar enka eller dot
ter, voro äfven egnade att j ämna stigen. fen för flertal ,t arbe
tare var vägen till mä tare tolen beströdd med stöt st nar. D t 
kräf de stor uthåll ighet och stark tro på framgång för att öfver
vinna motigh terna och hindr n.  Mången stannade modlös e l l e r  
bruten på  halfva vägen. Somliga ,1tnöj de s ig mecl att framl fva s 1 tt 
l if som ge äller i andra tj änst ; andra ·pårade m· <len ditfa väg •n 
r> ·h  ökt in bärgning på bönlu riet · farliga smyg tj O"ar. 

Tvänn l äroperioder hacl handLvärkar n att genomga, i nnan 
han Il '  clde mästar kapet : lärpuj k. tiden o ·h g äl l Licl n .  

id i al lmänh t . 1 4  u· å l ( l  ' l' 'att s go · u i Hira ho en mä
, Lare. · ·  nda till " r  1 720 bjödo fö rfattningarna, att han skulle föret 
af vederbörande magistrat el l  r härad�rätt ntfärdadt börds ref, som 
intygad , att han var i alla måtto ,,oberyktad" amt föd l i äkta 
äng af ärliga föräldrar. D tta inn bar en upprörand orättvi. a 

mot barn af oäkta börd och förklara� allena ·t g nom det pedanti-
ka sträfvand t att undvika alt, om möj ligen kunde ka ta e kugga 

c;fver ämbetet heder och värdigh t. ,,Hvem kan väl förtänka handt
värkarn - anmärker Lund 1 1  - att äfven d un<l r tån 1 f örc lo
marnes tid sökte g nom ett strängar urval bevara sitt tånd:i meren
dels ärftliga ära ?" 
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Inträdet i l äran skedde efter för gånget aftal mell a,n gossens 
mäl sman och mästaren. I några ämbeten var det sed , att mästa
ren förbehöl l sig att under en kortare tid pröfva gossen innan han 
förband s ig att definitivt mottaga denne. Så stadgade smedsskrået 
för Åbo en pröfvotid af 1 4  dagar. S. 0. 1 G69 medgaf ända ti ll tvänne 
månader. Utföll profvet väl och sämdes kontrahenterne om 
den läropenning go�sen hade att erlägga, anmäldes aftalet för 
åldermannen , hvarpå den unge adepten efter erläggande af in
skrifning �penningar immatrikulerades i ämbetets rullor och stäldes 
under de · s  beskydd.  Den lärotid gossen nu  hade att genomgå be
slämdes i G. S. 1 62 1  t i l l  tre a fyra år ,  i Åbo stads skräddare- och 
smed skrån t i ll tre, i skomakare- och snickareskråna till fyra, i 
S. 0. 1 G69 ti ll tre a fem år. Snickare- och skomakar kråna 
fordrade uttryckligen, att vid inskrifningen tvänne löftesmän 
skulle anmäla , hvi lka garanterade, att gos en icke i förtid lämnade 
mästaren , och dessut01n iklädde sig borgen för den skada denne på 
etL eller annat sätt kunde vål la. Samma bruk iakttogs äfven i andra 
ämbeten och det bekräftades i S .  0 .  1 669, dock med den re
servation, att om löftesmän icke kunde uppvisas ock gossen icke 
hade råd att betala den af mästaren fordrade summan, skulle borg
mästare och råd så j ämka, ,, att ingen genom sådana otidiga besvär 
blifver hindrad att lära ett ärl igt handtvärk" .  I skräddareämbetets 
i n ·krifningsbok för åren 1 645 - 1 7 3 1 ,  den enda i sitt slag som an
träffats för ifrågavarande tid , upptage ofta läromästaren �j älf såsom 
den ena löftesmannen och stundom kräfves allenast en persons 
borgen 1) .  

Mä tarens skyldighet gentemot lärlingen be tod närmast i att 
invjga d.enn i fa ·ket hemligheter. För att undervisningen skulle 
blifva d to grundligare var det i allmänhet förbj ud t att lära flere 
än 1 eller 2 gossar i send r. Smedsskrå t ti lls tadde en mä tare 
att antaga n ny lärgo för�t när den tidigare antagne b -
fan u  ig i i tt andra l äroår ; skomakare krå t af 1 GG2 först när 
denne tj änade itt isLa år 2) .  S. 0 .  1 GG9 ti ll · tadde en mästare att 
antaga så många lärpoj kar om han efter borgmä tare och råds om
pröfvande väl hann und rvi . a. Allena t lärpojkar fi k icke förekomma 
i värk,tad n, utan kulle äfven ge äller brukas, ,, att a.rbet t i ke 
må bl ifva af poj kar fördärfvadt och illa gj ordt" . I främsta rumm t 

1 ) Smed. § 28, skrädd. § 28, snick. § 3 1 ,  skom. 1662 § 19, G. S. 162 1 § 7, 
S. 0.  1669, IV, 1 --3. 

�) Skrädd . § I (:i, skorna.le 1629 § 2 1 ,  1G62 f 19, smed. � 1 6. 
7 1  



55G I J A N DTVÄRKARENS UTil lLDN I � G .  

borde mäs taren taga i läran infödda pojka,r och den som härvid 
visade ett antinationel t sinnelag skul le  androm till varn agel a llvar
l igen näpsas af magistraten, hvilken äfven skulle ti l lse, att hvarj e  
mästare hade s å  många pojkar i lära ,,som han bör och behof görs" . 

JY[ästare,n . skulle . dock icke inskränka sig . ti l l  lärpoj ken tekni
ska utbildning ; han var äfven pliktig att taga vard om denr..es sed
liga uppfostran. Vid hot af böter var mästaren förbjuden att tubba 
en lärodräng, vare s ig sin egen eller en annans, t i l l  att spela kort 
eller tärning 1 ) .  Den faderliga tuktan mästaren tillä. ts ar.vända, 
skul l e  icke f i\, öfverskrida ti llbörliga gränser, rnen ynes ofta urar
tat ti ll hårdhet och grymhet, så att det befans nödigt att i S. 
0. 1 6G9 intaga förbud för mästare att , ,uti dryckenskap ell r 
eljest af blotta ondsko illa s lå och oskäligen hand tera någ n läro
poj ke" . Utan att skälen godkänts af ämbetsräLten var en mästare 
icke berättigad att skilja  från sig en lärodräng innan den öfverens
komua lärotiden var ti ll ända. Dog mästaren tidigare, skulle gos
sen fortsätta hos enkan eller genom ämbetets försorg place as hos 
en annan mästare för återstoden af lärotiden 2) .  

För alt det goda, som från mästarens sida  kom honom till del, 
skulle lärpojken visa sin lärare lydnad , respekt och trohet. Han 
skul le med flit utföra det handtvärksarbete, om gafs hon m, och 
va:c därj ämte skyldig ,, att löpa mästarens ärenden och hans hus
sysslor beställa, dock att det sker med mått och han mest brukas 
till det hans lära och handtvärk egentligen angår" �) .  G. :1

• 1 62 1  
medgaf en lärling att genom en penningesumma friköpa oc1g från 
springpojkssysslorna. Anförde gossen graverande skäl mot sin m ä
stare, kunde han genom ämbetsrätten frikallas från dennes tjänst. 
Men rymde hau ur l äran, skulle han genom myndigheternas för
sorg fasttagas för att näpsas af sin mästare, och ingen handtvär
kare fi<:k taga honom i sin tj änst. I( 11nde han icke nt'i,s, skul l e  löf
t smännen ersätta uppkommen f örln t och , huru läroticleu i k var 
slut, rlägga hela l äropenningen 4 ) .  Bedref lärgo sen otukt ell r be
stal han in mästare, cl ref: han ur ämbAtet ; kl ander mot mästa-

1) medsskrå § 39. 
2) S 0. lGfrn, IV, 4 och IX :3- 1. Exempel på upprörande grymhet mot l är

gosse anföras b l .  a .  i Bidr. t. Åbo hist. första  ser. I V: ( i2-G3 samt i råd t. p·ot. U ,87 
s. 1 1 47 .  Ålderman nen i smedsämbotet b lcf år 1ö 8 förmanad ,,att i c  e a ltför 
mycket aga sin poj ke oj häl l er låta honom svälta och l ida någon hu ngct, som 
pojken k lagar öfver, utan håll a  honom i ett och annat som en ärl i� mästare 
ägnar och bör". Smedsprot. 9 mars 1 68ti. 

3) S. 0. 1669, IX, 2 1 .  
4 ) G.  S .  1 6 2 1  art. 7 ,  10. 
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rens ko · t och hus samt utspridande af dennes euskilda angelägen
heter straffades med böter 1 ) .  

är l ärotiden. var ute, framstäldes lärlingen åter för ämbetet, 
som utfärdade åt honom lärobref och erkände honon1 för gesäl l .  
I :::;kornakareä.mbetet skulle den utskrifne fi ra händelsen med uttap
pande af en tunna öl vid ämbetsbordet och mästaren skulle belöna 
s in  förre pojke  med en klädning. Afven i andra ämbeten synes 
gesällö let varit obligato riskt, enär S. 0. 1 669 uttryckligen frikal
lade gesäl len från detsamma. Kunde gesäl l en icke erlägga de före
skrifna afgifterna till ämbetet och till gesällåda.n ,  skulle läromästa
ren gå i utl äggning för beloppet och sedan skaffa sig godtgörelse 
genom gesällens arbete 2) .  Senare b lef det vanligt att lärlingen ut
förde såsom gesällprof eller gesällstycke något till hans fack hö
rande arbete, som antingen bestämdes i skrået el ler förelades honom 
af den egna mästaren. 

:Med uppnåendet af gesäl lgraden inträdde den förre lärogossen 
i ett friare skede af sin utbildning och i ett mindre underdånigt 
förhållande till sin arbetsgifvare. Han var numera icke bunden att 
utföra annat arbete än det som hörde til l facket, han var icke un
derkastad den faderl iga husagan och kunde efter öfverenskommen 
tid söka sin lycka hos en annan mästare. I Sverige voro under 
1 700-talet gesällerne allmänt berättigade att tilltalas ,,monsieur" och 
i skräddaregesällernes i Åbo inskrifningsbok tilldelas denna titel 
redan  vid seklets börj an åt den s. k. altgesäl len samt and ra äldre 
mästersvenner 3) .  

�.,ör att öfvergången ti ll det fria gesä l lifvet icke skulle fresta 
till ä fventyrligheter o ·h för att läromästaren skulle beredas til lfäl le 
att någon tid njuta lönen för sin möda samt erhålla godtgö
r 1 s  för möj l iga penning fordringar, var den ur l äran utskrifn skyl
dig att ännu en tid kvarstanna i den gamla värkstaden åsom s .  k .  
lön d räng. är gossen uttjänat sina år, stadgade G.  S .  1 G2 1  (art. 8) , 
,,må han tj äna hos samma mästare för en gesäll på ett å r  och tage 
g ällelön ; s dan må han vandra hvart han v i l l  utan om don sta
d n på  tu år '' .  Samma bud förnyades i S .  0. 1 669 (IV, 5 ) .  Men 

1) Smedsskrå § 38 , 6 1 ,  komak. 1 6 62 § 20, 2 1 , skrädd. § 18. 
2) Skom. skrå 1 629 § 21 , 43, d ito lGltl § Hl, 36, S. 0, 1 6G9, I V ,  5. 
:i) Skrhldd. ges. inskri fn. bok i hist. museet i O bo ; W. Berg, Saml. t. G öteborgs historia s. 280. 
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vil le mästaren afstå från sin rätt eller mellankom ,,något särdeles 
förhinder" ,  som godkändes af magistraten och ämbetsrätten, skul le 
vilkoret bortfalla . I specialskråna för Åbo talas intet om denna 
ettåriga arbetspl ikt ; ur skomakaregesällernes skrå vill t. o. m. sy-

. nas, som om uppbrottet från läromästaren skulle ske strax efter 
lärotidens slut. Att den dock upprätthölls åtminstone inom skräd
dareyrket, framgår ur ge · ällgillets nyss citerade inskrifuingsbok, som 
gör en bestämd rangskilnad mellan löned rängarna och de fullfär
diga gesällerne el ler mästersvennerna. 

Sedan läroperioden med ty åtfölj ande lönedrängstid omsider 
nått sitt slut, vidtog den för äldre tider så karaktäristiska och för 
handtvärksnäringen så betydelsefulla gesällvandringen. Under van
d ringsåren, under färderna från ort till ort och från mästare till mä
stare inom och utom hemlandet var ge ällen i tillfälle att med egna 
ögon skåda olika landsdelars och länders seder och bruk, deras nä
ringsflit och arbetsmetoder. Ägde han då förmåga att tiilgudo
göra sig de iakttagelser han gjorde, att tillegna sig de förbättrin
gar och upptäkter inom facket, som gj orts annorstädes, så hade van
dringsåren sin betydelse icke allenast för honom sj älf, utan j ämväl 
för yrket och för den ort, där han slutl igen s log sig ned såsom 
mästare. 

Från att ursprungligen ha varit ett frivi lligt bruk, om följ 
des af  dem hvilka ville vinna en större erfarenhet och yrkes kick
lighet, var gesällvandringen med tiden vorden en allmän plägsed 
och blef s lutligen genom G. S. 1 62 1  förklarad obligatori k och 
fä. tstäld till 2 år. Smedsskrået för Åbo utsträkte tiden till minst 
4 år, skomakareskrået af I G62 till 3 år för mästaresöner och 4 å r  
för andra. Det var i cke sagdt, att gesällen skulle vandra utom 
landets gränser, men gjorde han det, lände det honom till merit. 
I några ämbeten i riket var d t t . o .  m. för skrifvet, att när gesäl
len upp agt sin tj änst hos en mä tare, fick han icke antaga arbete 
hos en annan mä tare i samma tad, utan skul le  han öka sig till n 
annan ort. Denna sistnämda fordran afiy te fullkomligt g nom 1

:-1
. 

0. 1 669 och gesällen lämnades full  frihet att efter lärotidens slut 
uppehåll a och förkofra ig hvar han behagade.  Endast det skulle 
i akttagas, att ge ällen tj änat i tre år innan han tilläts -rinna mä
st,erskap 1 ) .  i1en ehuru gesällvandringen sålunda frigafs, upphörde 
den icke, utan fortfor ännu länge att betrakta. så om ett högst nöd
vändigt vilkor för en handtvärkares fulla utbildning. 

1 ) G. S. 1G21  art. 8 - ! J, S. 0. l(:i(j!), V, 1 ,  och Vl, 1 ,  smed. § 18, skoma:c 1 G62 § W. 
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Vid skilsmässa n från läromästaren och inrn:in renseln kastades 
på ryggen skulle gesällen förse sig med lärobrefvet, som under
tecknades af åldermannen och bekräftades med ämbetets signet. 
Uraklät han detta och begaf sig passlös bort, blef han efterlyst 
och mästare11 e i den stad eller land.,bygd , dit han anlände, voro vid 
vite förbj udna att taga honom i sin tj ä nst, innan han ingått förl ik
ning med ämbetet. 

När nu en vandrande gesäll kom til l en främmande stad för 
att söka sig arbetsförtj änst, :fick han i regeln icke stanna på orten 
huru länge han behagade, icke häl ler väuda sig ti l l  hvilken arbets
gifvare som hälst. Pedantiskt ordnadt som allting var, var äfven 
arbetssökandet underkastadt en viss ordning, något olika för olika 
orter och ämbeten . Ordningen åsyftade i allmänhet att kontrollera 
gesällerne och deras lefnadssätt samt att förekomma en rivalisation 
mellan mästarene. , ,När en sven kommer vandrande, hette det i 
skräddareskrået för Åbo, skall han strax begifva sig på krogen och 
där sig förhålla i 14 dagar, på det att, när någon mästare en sven 
behöfver, må han honom söka på ett visst rum ; och där samma 
sven innan f ör:ne dagar icke får någon mästare, kan han vandra 
på en annor ort, hvart honom täckes och synes" .  Tog en  mästare 
gesäl len till sig och hänvisade icke honom till krogen, d. v. s. till 
det hus, som utsetts til l  gesällhärbärge, var han hemfallen åt böter. 
Samma straff ved�rfors gesällen, om han under väntetiden syssel
satte sig med bönhåseri eller dröjde i staden utöfver de 1 4  dagarna. 
Enligt smedsskrået skulle vandringssvennen, när han kommit ti ll 
värdshuset, skicka efter en mästersven eller, om sådan icke anträf
fades, efter yngste mästaren i ämbetet för att genom denne höra 
sig för eft.er arbete. Fans icke arbete, ,,då skall han få itt natt
l äger" , d .  v. s .  härbärgeras gratis .  Enligt snickareskrået kulle den 
s .  k .  krogfadren på snickarekrogen sända efter gesällernas ,,skaffare" ,  
som skulle underrätta sig om g sällen ärende och om han var be
stäld af någon mä tare . Var detta fallet, skulle gesällen befordras 
ti l l  ort, o h ställ e ;  kom gesällen åter ,,på sin egen äfventyr" , skulle 
saken anmälas för åldermannen, som väl sedan gjorde förfrågnin
gar hos sina ämbetsbröder. Voro alla platser upptagna, sknl le äm
betet , ,vara honom behjälplige, att han må fortkomma" .  l\Iest fri
sinnadt var till en börj an skomakareämbetet. Dess skrå ti l lät en 
vandringsgesäll att taga in hos hvilken mästare han behagade och 
denne var �·kyldig att gifva sin gäst en måltid . Kom man icke 
öfverens om arbete, skulle gesällen på samma sätt undfägna. ,, hos 
en annan och tredj e  mästare" .  Fick han icke plats inom 8 d agar, 
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sku l le  hau vandra vidare och i ngen mä�tare til l ät h ärbärgera honom 
i sitt hus. Sedan ett gesällgil le bildats, f örbj ödos vandringssven
nerne att gästa hos en mästare. De skulle taga in på gesällernas 
krog och altgesällen, d .  v .  s .  ordföranden i gesäl lgil let, kul l e  be-
pörj a mästarene: Skomakare.�krået af 1 GG2 bekräftade denna cou

tmne och hotade med böter såväl den mästare, hvi lken i cke hänvi
saJe svennen ti l l  gesällkrogen, som ock den ge äll, hvi lken envisa
des att taga in på annat ställe .  1 669 r�rs a l lmänna skrå a lade främ
mande gesäller att angifva sig hos ål dermannen ,,och låta sig efter 
o rdningen om arbete befråga" .  Saknades arbete, skulle de bisprin
gas med en bil l ig tärep nning. Dock var det en mästare obetaget 
att på sin bekostnad från annan ort inf örskrifva en gesäll ,  i hvi l
ket fal l  denne var pl iktig att kvarstå i tj änsten åtmin tone ½ år, 
om han icke vi l le förlora hela lönen och ersätta mästaren resekost
naden. Sedan kunde han öfvergå till annan mästare i staden 1 ) .  

Det  i ngick salunda b land ämbetenas skyldigheter att L> ispringa 
en med ortens förhållanden obekant handtvärkare i dennes spanin
gar efter arbet förtj änst oeh att� om försöket utföl l  negativt, med 
en ,,skänk" eller täreperming bidraga til l  hans timliga uppehälle. 
Käns lan af broderskap inskränkte · ig i cke til l  medlemmarne af det 
egna gil let, utan omfattade al la kolleger i yrket. Där gesäl lgil len 
kommit till stånd, tj änade des a såsom platsanskaffningsbyråer ; fun
nos sådana icke, var det mästarenes sak att hj älpa. Hade icke häl
l er mästarene bildat ett fast skrå, var det synbarligen ge ällen obe
taget att sj älf söka ig plat . På hvad sätt den mästare eller alt
gesäl l ,  som förmedlade arbetsafta]et, skulle gå till väga, finnes icke 
angifvet i de anförda skråna. Enligt Lundel ls förmenande kunde  
de t  hända, att mästarene fingo s ig  ge äller ti l lskickade i den ord
ning de anmält s in önskan därom på härbärg t ,  el ler ock utdelades 
gtsäl lerna efter s .  k. ,,om kådning" , d .  v. s .  s dan först den rnä
·tar , hvar , tur <let var att gifva r sande ge ä l ler ar bet , och sedan 
d öfriga mä tarene hvar eft r annan til lfrngad s ,  om d n ti l l  ta
don ankornne gesäl len kunde få arb te 2) .  är vandringsge · äl len 

1 ) Skrädd. § 1 3, 2G, smed. § 24, snick. § 3!:J, 40, 42, skomak. 1 629 § 18, 30, 
dito Hi62 § 16, skomak. gesäl l .  § G, S. 0 .  1GG8, V, 2. 

2) Lundel l s. 70 - 7 1 .  I Stockholms bokb indaregesällskaps skrä af år 1 7  4D, 
bv i lket accepterades såsom rättesnöre äfven i Åbo, ingingo följand b stämn in 
ga r an�ående omskådningen : ä r  en  lärgosse inskrifvits i gesäl lskapet, skulle 
han , ,l ika mod al l a  anura gesäller uti arbete omskådas ti l l  mästareno bvar efter 
n,nnan, som de äro gamle  till uti ämbetet ocb ordning n t i ll dem kan vara ; '' 
dock skulle hans läromästare ha prioritetsrätt. Sammaledes skulle främmande 
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uppsöktes på härbärget af en mäsLare eHor al tgesäl 1 ,  skul l e  han 
al l ra fö r.st uppvisa sina legi timationsbref. I Tysklancl och på vissa 
orter i verige underkastades gesäl len dessutom e t.t muntligt för
hör, som gick nt på att p röfva hans förmåga att uttrycka sig i 
kon tigt ci rkl ade och om en gil lets hemlighet bevarade fraser och 
ordalag. Stapplade examinanden i formlerna, riskerade han att 
b l ifva bötf äld eller t. o. m. förklarad inkompetent till erhåHande 
af plats i stadens ämbete 1 ) .  Huruvida detta kunskapsprof vunnit  
i nsteg jämväl i :B-,inland och hvilken omfattning det i så  fä l l  erhå l l it, 
kan icke afgöras. I skråna finnes icke någon antydan därom, icke 
häl l er i de få ämbetsprotokoll, som ännu bevarat sig. 

När arbetsaftalet ingicks, ägde vanligen v id hot af böter de 
bägge kontrahenterna, mä taren och gesäl len , att rätta sig efter i 
skrå t i ngående eller af ämbetsrätten faststälda bestämningar an
gående arbetslönen . I Åbo skräddares skrå samt det äld re skoma
kareskrået var veckolönen angifven för mäster.svenner och l öne
drängar ; i det yngre skomakareskrået bestämdes lönen efter s tycke
arbete, medan åter gesäl lerna' skrå lät lönen be.ro på godvil l ig öfver
enskommelse. S. 0. 1 G69 afgj orde saken sålunda, att hvarj e  ämbete 
skulle med borgmästares och råds vetskap fast  lå en viss veckolön, 
men att inom de ämbeten, som tillämpat styckeberäkningen, skull 
det vara mästaren obetaget att ,, stycketals betinga med sin gesäl l 
som de bäst kunna åsämj as" .  Den mästare, som i cke punktligen 
utbetalade lönen, näpstes med böter 2) .  

Legotiden hos en mästare berodde merendels på ömsesidig öf
verenskommelse. I snickareämbetet var friheten dock såti l lvida in
skränkt, att den vandrande gesällen skulle arbeta åtminstone 1 4  
dagar. kräddareskrået medgaf allena t fyra flyttnings- eller s .  k .  
vanclr t ider i året. Uppsägningen yn s gem enlig n bort ske på eu 
söndag. S .  0 .  1 G69 frigaf h .  o .  h .  l egotid n utom i det fall , då g äl-
1 n ankom på rekvi ition af mä tar n .  För den öfver nskomna 
tid n skulle hvarken mä taren utan gi ltig or ak vräka sin g säl l 

gesäl ler, som i staden aldrig förut arbetat, ,,efter tur och ordning mästerskapet 
•mel lan omskådas", och för u ndvikandCI af m iss tag utd lades åt altgesäl l en  en 

trykl l ista öfver ämbct.sbrödernc, på hvi lkeu han var pl ikt ig att ,, bvarj e  gång 
noga ant •ck na, ti l l  hvi lken  ordningen är t\tt få e n  hitkommen el ler van d rande 
gesäl l ,  som ledig är". Afskr. i bi t. museet i Åbo ; j mfr. Ehrström,  Skrå väs n
<let  s. ö4. -G5. 

1 ) Lunde l l  s. 72, Hi lclebrand, Sveriges medeltid I: 351-35-1- ;  Wilh .  Berg, 
Saml .  t Göteborgs hist. s. 26li-2l58, upptager formulär til l en sådan examen för 
k lensmedsgesällerna i Göteborg. 

2 ) V II I, 3, 4. 
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e l  l er rlenne  lämna s in  stol . Flyttade en gesäl l i förtid , ,. an ten af 
motvilj a el ler tredska" , eller l ät han sig af någon annan locka, straf
fade.' han i skräddareskrået med för lust af lönen och ] ;1 yeckors 
utesl utning ur ämbetet ; ville han efter strafftidens utgång arbeta i 

· staden, skulle han försona ämbetet med en tunna öl. Sm d · skrået 
bestämde exilen til l G veckor, likaså skomakareskrået af 1 629; "amma 
skrå af 1 GG2 gick därhäni att det pålade gesällen ½ års vandring. 
S .  0 .  1 G69 botade allenast med förlust af lönen. Steg gesällen upp 
på öfverenskommen dag för att fortsätta vandringen, skulle han 
förse sig med pass af ämbetet. Den som :flyttade med sin husbon
des ,, ominne" skulle icke få mottagas af annan mästare 1) .  

En mängd bestämningar i skråna förpliktade gesällen till fli t, 
nykterhet  och sedesamt lefverne. De fle::sta förseelser f . . conades 
med böter till ämbetslådan ; svårare hänvisades ti l l  magistrat n el l er 
straffades med förvisning ur ämbetet. Gesällen skulle bo i ·in mä
. · tares hus och där förv:1.ra s in ki:::ta och våtsäck. På bestämd tid 
på morgonen var han skyldig att stiga upp til l sitt arbete och på 
kvällen skulle han i god tid infinna sig til l  hvila. Dagen fick icke 
förnötas med ,, onyttigt spatsergående" el ler användas ti l l  extra för
�j änst utan mästarens tillstånd. Hemkom en smed ge äll efter kl.  
9 på aftonen, straffades han med förlust af en veckas lön : stälde 
han till något , ,parlament" , fördubblades boten . En gammal pläg
sed , som ledde till många f örargligheter, var firandet af frimåndag. 
J\Ied frimåndagen förstods ursprungligen måndagen före fastan, men 
under tiders lopp hade begreppet fått en så vidsträkt betyde lse, att 
det omfattade äfven öfriga måndagar i året. Skomakareskrået med
gaf, ,, att 1nan intet förbjuda kan, att en mästersven, eftersom gam
malt ock fortvari t ha.fver, må hafva fri mån<lag när honom så sy
ne ;" men var g3. ällen icke i arbete tisdag morgon kl. 7, hade 
han förbrutit , ekans lön. Skräddareskrået åter  fö rbj öd Yid vite 
af veckolönens förlust frimåndagen ; S .  0 .  1 GG9 samt de allmänna 
smed ,_ och guldsmedsskråna af 1 622 ålade gesällen att för hvarj e  
försnmmad arbet dag arbeta två dagar grati . Vid trängt straff 
var gesällen til lhållen att icke ut prida ondt tal om sin mä tare och 
denne hus, att icke yppa skråhemligheter, att icke f" rakta sin 
kost och lön samt att icke bestjäla mästaren. Afhände "Ven eller 
l ärodräng sin mä tare egendom till två öres värde, dref: han enl .  
skräddareskrået ur ämbetet, och den ämbetsbroder, som edan dri-

1 ) Snick. skrå § 4 1 ,  44, skrädd.  § 14, skomak. 1 629 § 19, d i to 1 ·G2 § 1 7, 
smed . § 25, S .  0. 1669 V, 1 och VIII ,  3. 
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stade att hysa honom hos sig, pliktfälde , ti l l  8 �- Från besök i 
, ,oärligt hus" skulle gesäl len afhålla sig, och sin mästares döttrar 
o h tj änstepigor skulle han hål la i ära. Dog han i ett glädj ehus 
eller förvärfvade han sig där en besmittelig sjukdom, voro hans 
medbröder  frikallade från  elj est öfiiga förpliktel er mot honom. 
Lägrade en gesäll sin mästares tj änarinna, bötfälde smedsskrået ho
nom till 80 :ij". ;  lägrade han mästarens dotter, skulle han erlägga 
samma bot och dessutom äkta flickan 1 ) .  

Fordran på  kyskhet hos  gesällen gick så långt, att han i all
mänh t ansågs o berättigad att gifta sig. Skråordningarna lade vis
serligen intet hinder för gesällers äktenskap ; 1G22 års allmänna 
guldsmedsskrå t. o. m. fön1tsatte dem som vanligen förekommande, 
di det förkl arade gesäll ovärdig att vinna mäster:::kap, om han ,, sig 
fäst och bebundit med en uppenbar kvinna och den kränkt är" .  
Men i praktiken utbi ldade sig i Sverige och äfven i Finland den 
opinion, att gesälls giftermål ofta t grundade sig på föregående 
brottsligt förhållande, hvarför en gift gesäll icke borde avancera 
til l  mästare. Skräddarenes och smedernas i Åbo ämbetsprotokoll 
omtala några fall, då gifta g säller endast genom erläggandet af en 
extra afgift till ämbetslådan utvärkade sig rätt att speciminera  för 
mästaregrad . Afven bland gesällerne sj älfva rådde afvoghet  mot 
gifta kamrater. Det äkta ståndet lämpade sig icke för gesäl lens 
rörliga lefverne och den gifte gesällen hindrades af hän ynen till 
sin familj att iakttaga geutemot mästarene den sj älfständiga håll
n ing som höfdes honom 2) .  Coelibatsteorin kunde dock, i trots af 
all bestämdhet, icke ful lständigt genomföras . Väl torde :flertalet 
gifta mästersvenner fått söka sig arbete hos privilegierade personer 
o h ute på landsbygden eller ock ha de ökat antalet af de bil toge 
bönhåsarne. Men i några ämbeten voro de dock alltid toler rade 
såsom undantag och vid juttonde seklet · slut upptaga mantalsläng
derna för · bo  ett i ke å ringa antal af d m. tundom ha borg
mästare o h råd inskridit till förmån för g säll r ,  hvilka genorr1 itt 
inträ l e  i det äkta ståndet utsatt för traka serier 3) .  Skråordningen 

1) • 0. art VIII ,  skrädd. § 1 7-19, 23, snick. § 27-30, smed. § 23, 30, 3 , 
G l , skom. Hi29 § 22, 23, 27,  dito 1GG2 § 20, 2 1 ,  25, skom. gesäll. § 8, 9, 1 , al lm. 
guldsmeds- och smedsskrån 1622 art. III. 2) Lundell s. 76-77 .  

3) Då en handtvärkare, som förut tjänat i armen, år 1 693 sökte inträde i 
k lensmed ·ämbetet, vägrade mästarone att mottaga honom, emedan han var gift. 
Magistratens representanter i ämbetsrätten höllo dock för, att det var bättre att 
gifta s ig än att brin na, och tvungo mästarene till eftergift. Klensm. ämb. prot. 
2 L nov. 1093. 

72 
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af 1 720 tog slutbgen öppet parti för de gifta gesäl lerne, m n kunde 
dock icke göra ända på den boycottering, för hvi lken cl es:e åtmin
stone i Sverige fortfarande voro utsatte . 

När en gesäll arbetat och vandrat de föreskrifna åren samt 
ansåg sig mogen för mästerskapet, skulle han ,, äska ämbetet'' i den 
stad, där han ämnade speciminera, d. v. s. hos åldermannen för det 
resp . ämbetet anmäla sin åstundan att undergå de prof, som voro 
föreskrifna för vinnandet af denna den högsta graden in m ämbe
tet. Därpå ålades gesällen vanligen att först arbeta en be tämd tid 
hos någon mästare i staden för att sålunda sätta ämbetet i tillfälle 
att pröfva hans förmåga och lefverne. Skräddareskrået och det 
äldre skomakareskrået faststälde pröfvotiden till ett år för inländske 
och två år för utländ ke mäu ; snickare- och smedsskråna nämd" ett år 
för alla, snickareskrået med det tillägg, 2bt t om gesällen så önskade, 
kunde han lösköpa sig från vilkoret genom erläggande af 40 � ; 
skomakare krået af 1 662 fordrade i al lmänhet ett år, 1 622 års allmänna 
guldsmedsskrå tre år,  hvarunder gesällen borde ha före tått tvänne 
värkstäder. S.  0. 1 669 föreskref detta s. k. årsarbete allena t rör den 
händelse magistraten och ämbetet pröfvade nödigt att fordra det
samma på, grund af sökandes ungdom, ringa förfarenhet eller andra 
omständigheter. Befriad från detta uppskof med målets ernående 
skulle enkannerligen den mästersven vara, som i mästares ställe före
stått en värk tad ,,och sålunda gj ort i Ritt handtvärk gode prof" .  
Högeligen önskligt var, att aspiranten kunde uppvisa en dylik 
merit ; dock skulle ingen afvisas, som förvärfvat sig nödig :B·• rfaren
het i yrket 1 ) .  

Led årsarbetet mot itt slut, skulle gesällen ånyo ä. ka ämbe
tet och då förelägga börds- och lärobref, om utvisade, att han var 
obesmittad o h i alla måtto oberyktad samt att han ärligen full
gj ort a l la skyldigheter ho sina arbetsgifvare. Befunnos legitima
tionsbrefv n i behörig ordning el ler meddelad s gesäl len ytterl igare 
anstånd med deras anskaffande - hvilket i praktiken stundom före
kom och äfven medgafs i skomak . krået 1 662 - förelade ämbetet 
såsom ista prof det s. k. mästerstycket. Detta bestod i ett eller 
flera arbeten, hörande til l facket, dem gesällen skulle utföra utan 
anlitande af någons hjälp i åldermannens eller någon annan m ästa
res hu!:;. I några skrån, såsom skomakarenes, snickarenes och sme-

1 ) Skrädd. § 1 1 ,  skomak. 1629 § 1 6, dito 16 62 § 10, snick. § 8, smed. § 19, S. 0. 1669 art. VI, guldsm. skrå 1G22, II, 2. 
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dernes, ang,1fs noggrant, hvari mästareprofvet skulle bestå ; i andra 
åter var det öfverlåtet åt åldermannen att i hvarje  särskildt fall be
stämma uppgiften. Likaså angåfvo några skrån den termin, inom 
hvilken arbetet vid hot af böter skulle vara afslutadt ; en del gingo 
så l ångt i reglementerande, att de föresatte ett visst tidsmått såväl 
för de första förberedande operationerna - t. ex. för ,, insmidnin
gen" inom smedsyrket - som för det därpå följ ande hufvudarbe
tet. Lämnade skrået ingen närmare föresk rift, bestämdes tiden af 
ämbetet, som stundom tog sig denna rätt äfven där skrået icke med
gaf det. På samma gång som uppgifterna före] ades gesällen ut
sågos s. k. skådemästare, hvilka s;kulle på ämbetets vägnar följa 
med arbetets förlopp och därvid noga i akttaga speciminantens fär
dighet, hindra honom från att begå underslef och dessutom vaka 
öfver att det fast · tälda tidsmåttet icke öfverskreds. 

Efter fatalietidens utgång äskade gesällen eller ,, styckmästa
ren" - såsom han åtminstone inom smedsämbetet och under föl
j ande sekel i nom skomakare- och bokbindareämbetena numera kal
lades - åter ämbetet och framlade sina stycken till ämbetsrättens 
och de församlade mästarenes bepröfvande. Befunnos styckena 
oklanderliga, blef speciminanten, som i ett sidorum afvaktat utsla
get, inkallad för rätten och förklarad för mästare i det resp . lofliga 
ämbetet, hvarpå han aflade mästareeden, som i skräddareämbetet 
hade följ ande lydelse : ,,Jag N. N. beder mig så sant Gud hj älpa 
til l lif och sj äl, det j ag vil l  och skall min konung och rätta öfver
het samt den högtärade magistraten jämte ålderman, bisittare såsom 
mine rätte förmän i allo11e börig och lydig vara, där till med det 
kall o h skräddareämbetet Gud mig tillförordnat hafver i all tro
het förestå och efter detta gjorde ämbet skrå o h dessa rätta bruk 
mig r gulera o ·h rätta o h vid alla dess infattade punkter mig hålla 
och eft r högsta flit och samvet mino dem hör amlingen efterkomma, 
mig å ant ud hj älpa" . pphöj 1 n b lef sedan bekräftad genom 
utfärdand af diplom, det . k .  mästarcbrefvet 1 ) .  Blef profvet äter 

1 ) Då något mästarebref från 1600-talet icke anträffats och sti l isedngen väl icke i bufvudsak nnd rgått större förändringar under följande sekel, må bär som prof meddelas formulär ti l l  mästarebref inom svarfvareämbetot i Åbo, som inrättades 1739. Det lyder som följer : Kongl. Maj :ts ti l  Sverige etc. vår allernådigste konungs troplicktigste nnd rsåtare ålderman, bisittare och samtelige mästare uti thet loflige svarfvare ämbetet i sjö- och stapelstaden Åbo : Gjöre vitterligit för allom them som thetta vårt öpno bref händer förekomma, so, höra eller läsandes varda : huruledes gesällen af tbetta vårt ämbete, ärlig och välförfaren [N. N.] gifvit oss tilkänna, thet han vore sinnad sig ut i  vårt kära fädernesland och [N. N. stad] nedsätta 
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underkändt, ti l lsades mästersvennen att ,, löpa och vandra på  nytt 
igen" tills han kände sjg säkrare i sina partes. Voro de anmärk
ningar som gjordes icke så graverande , att de n1.otiverade ett ovil
korligt ogillande, tilläts ofta udda vara j ämt mot vilkor att gesäl-

. len . korrjgerade felen samt . erlade för • hvarje  upptäkt · b rist böter, · 
hvi lkas belopp voro genom skrået bestämda i några ämbeten, i andra 
åter angåfvos af ämbetsrätten. Ömmande ekon.omiska förhållanden, 
behofvet af flere yrkesidkare, nära skyklskap med en medlem af 
ämbetet äfvensom en til l  kassan erlagd extra afgift nämnas stundom 
------samt på thess lärda handtvärk såsom mästare burskap vinna, och således af oss tjensteligen begärt, thet vi1 til befrämjande af thetta hans föresatta ä:1.damål , ville honom under vårt skrå och ämbete til mästare antaga och til bevis therå behörigt mästarebref meddela. Thenna hans begäran och gjorde ansökning hafve vi honom ej af3lå kunnat, emedan han, efter uptedt vederbörligt bevis om thess härkomst oc ärliga börd samt erlagde vanlige afgifter til vår låda, befinnes vara vid ämbetE:ts qvartals sammankomst den [datum] i läran hos vår ämbetsbroder, äreborne oc:'l konsterfarne mäster [ . ,], jemväl ock, sedan han de honom föresatte läro0 r redel igen och väl uthållit, den [datum] blifvit af läran lösgifven och frisagd samt för en rättskaffens gesäll erkänd och förklarad ; therhos han, så unlor sine läroår som then tid han sedermera för gesäll arbetat, fördt et stilla och anständigt lefverne, såsom han äfvenledes den [datum] erhållit don högtära e magistra.tens i [ . . sta<!] tilstånd at efter uptedt inästarebref i berörde s�ad burskap, dock icke annorstädes utan därtil behörigen erhållit tilstånd ; i betraktande af a lt  detta samt så vida han sig nu med vårt ämbete behörigen affun:1.it, varder han [ . N .] härmedelst för mästare i [N. . stad] förklarad och antagen, at therstädes sitt lärde handtvärk icke al lenast fritt och obchindrad t uti. öppen värkstad und r ämbetets uthängande skylt idka och drifva, fordra reddige gesäl ler samt bos vårt ämbete gåssar i läran inskrifva och dem efter fu.ländade läroår lösgifva och förpassa ; utan ock för öfrigit til godo njuta alla the förmon r, fri- och rictttigheter, bvi lka kongl. fororclningarne rättskaffens mästare i vår profession nåcligst tillägga ; fön,akrandos vi thcrbos, så viua mäster [N. N.] framgent til vår låda aflefvorora.r ::iine ärlige civartals penningar ::;amt emot vårt ämbete sig sålunda skickar som e11 red bg mästare iignar och an tår a llOnom uti hvad han ämbetet skälig n till itancles varder alt bistånd göra. 1 bvilket afseond ti l  en hvar, af h ad ständ och värde tb vara måge, hos bvilka mä ter [J.. • .] med detta vårt öpne bref sig anmälandes varder, men i synnerhet tb n högtärade magistraten i [ . . stadJ, länder ämbetets respective hör amma och tjon teliga begäran, at tho thenne mä ·ter [ . N.J såsom on rättskaffens mästare i :irnbotet et gunstbenägit och rättvist hägn och försvar vederfaras låta, timot alt intrång antingen af bönhasar eller andre, the th r uti hans handterrng' lofliga idkande skulle söka honom hinder och men tilfoga ; thet ämbetet mod tilgifvenhet och återtjenst vid förefallande tilfällon städse skal söka at b möta, och aftjona. Til yttermera visso är tbotta med nu varande åldermannens och bisi tiarnes egonhäncliga underskrifter samt vårt ämbetes sigill stadfäst och bekräftadt, om skedde i Åbo den - - år efter vår herre · ocb dyraste frälsares nåderika födelse etc. etc. 
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såsom förmildrande omständigheter. Enligt snickareskrået kunde 
ge äl l ,  som misslyckats i sitt prof, en gång förnya försöket, hvar
vid han borde ,,tänka på sin förra skada" .  Inom skräddare- och 
smedsämbetena förekommo vid seklets sl ut fal l  att gesäller, som af
stodo från profvets fullfölj ande, blefvo erkända såsom s .  k. haH'
mästare. Denna värdighet, som utsprungl igen torde ha bevilj ats 
ad interim för att sätta den vanligen gifte gesällen i til lfälle att 
uppehålla sig på orten tills han kunde ånyo vedervåga profvet, med
förde en lägre plats i mästarenes brödraskap samt rättighet att ar
beta åt allmänheten, men utan biträde af l ärpoj ke och gesäll .  

Med mästareprofvet voro en mängd omkostnader förbundna, 
hvilka kräfde af speciminanten en under gesällåren aflagd i cke så 
ringa sparpenning. Dessa afgifter, hvilkas belopp enl igt special
skråna framdeles skola  anföras, utgingo i form af äskepenningar för 
hvarj e  gång ämbetet hopkal lades, inskrifn ingspenningar til l  ålderman
nen och bisittarene, lösen åt  skrifvaren, b idrag til l  ämbetets fattig
bössa samt mästareafgift. Den s istnämda,  den största af alla, skärp
tes vanligen för utländingar, men nedsattes för mästaresöner samt 
gesäller, som gifte sig inom ämbetet. De öfriga af gifterna däremot 
voro l ika för alla. Dessutom ägde speciminanten att själf bekosta 
materialet ti l l  s ina stycken, - enl .  smedsskrået skul le han äfven ha 
egna värktyg -, att traktera skådemä tarene, där sådana til lsattes, 
samt att efter lyckligen genomgånget prof celebrera s in upphöjel ·e  
med ett kalas för s ina ämbetsbröder. Om denna s. k. ,,mästaremål 
tid" stadgade G. S. l G� l ,  att till densamma skulle inviteras å lder
mannen, bisittarene och fyra mästare i ämbetet, hvarj ämte u lder
mannen hotades med böter, om han til lstadde inbjudandet af flere 
gäster. T i l l  1nåltiden hörde, enl igt spo ialskråna, förutom kosten en 
tunna ö l . Räkte gesällens kassa icke ti l l  för a l la dessa utgift r, 
skulle han ställa vederhäftig borgen för det re. terande beloppet. 
G nom . 0.  1 669 und rka tade taxan en betydande ned ättning. 
Böterna för folaktigh ter i mästersLy ·ket aflystos, äskopenningarna 
fastsUildes ti l l  2 daler, utgifterna för ,,mä ta,r förtäringen och gästa
budet" ti l l  5 da l .  o h afgiften til l lådan ti l l  l O da ler. 

Omedelbart efter det ämbetet tilldelat speciminan ten s in  hög
sta värdighet, kul le den ny mästaren - ungmästaren eller ung
brodern ,  å om han n tid framåt kallades - åtfölj d  af å lderman
nen in  tälla  sig på rådstugan för att vinna bur kap 1) .  Sedan stod 

1 ) I smedsämbetet föreslogs år H 188, att äfven mästareeden skul le afl äggas på rådhu et, men detta förkastades af mästarene såsom stridande mot urminnes sed. 
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det  honom fritt att ,,arbeta såsom annor mästare obehindradt" .  Var 
ämbetet slutet och talet för til lfället fullt, måste han dock gifva sig 
till tåls tills ledighet inträffade, såframt han i cke föredrog att bo
sätta sig på annan förmånligare ort, hvarest hans mästarepr f utan 

. vidare sku1le erkännas. Att . stäl la sig i annans tj änst anstod honom 
icke mera. Skräddareskrået tillät den yng te mästaren att genast 
antaga gesäll , men icke l ärling, innan han drifvit affären i ett års 
tid. God sed och tradition fordrade, att han med det för:;;ta skulle 
inträda i det äkta ståndet, hvars behag han under gesälltiden måste 
försaka. Ville han hedra ämbetet och visa god korpsanda ,  sökte 
han sitt vif i sina nya bröders hus. En sådan taktfullhet uppmun
trades i all a  skrån med ekonomiska fördelar. Liksom mästaresöner, 
hvilka gingo i sin faders fot pår, vanl igen åtnj öto 30 a 50 c; 0 ned
sättning i mästarea±giften och antagligen utsattes för en mildare 
kritik af mästerstyckena, så förunnades samma lättnader ' t  den ge
sä.11, som befriade sig med en mästares enka eller dotter i samma 
ämbete. Gifte sig mästareson inom ämbetet, frikallade kr:· ddare
skrået honom h .  o. h .  från mästareafgiften . Smedsskrået utsatte 
detta pris för hvarje  gesäll och gick i n itälskan för äktenskapliga för
bund mellan mästaresöner och mästaredöttrar så långt, att det efriade 
mästaresonen från mästareprofvet. S. 0. 1 669 gynnade yrkets ärft
lighet genom att bevilja  50 °/0 rabatt i mästareafgifterna åt  mästa
resöner och mågar samt de mästersvenner, som gifte sig med mä
stareenkor. I af: eende å utländ ka gesäller, som ville vinna mästa
regrad, uttalade några specialskrån önskvärdheten af att de gifte 
sig in i ämbetet. ,,Ingen utländsk antages till mästare, het e det i 
skräddareskrået och samma bestämning intogs i skomakar ..:krået, 
med mindre han sig befriar n1ed en mästar enka eller dotter ; vi ll 
han sig befria med någer annor, gifve i ämbetet tj ugu daler, ämbe
tes egen sak" 1 ) . 

Om de rättigh ter o ·h kyldigheter, som ti l lkommo mästa
rene i förhållande til l hvarandra och t i l l  al lmänheten, har d t förut 
varit tal . I sitt privata lefverne ägde mä taren att fly alt som 
väkte anstöt och kastade skugga öfver det ämbete han tillhörde, 
hvarför graf mi sgärning samt giftermål med beryktad kvinna straf
fad s mod förvisn ing ur ämbetet, den senar försee lsen i skomakare-

1) G. S. lö2 1 § 1 1 , 17 , skrädd. � 7-12, 27, 28, skom. 1 629 § 7, , 10, 12 lG ,  17 , 31, 32, dito 1602 § 8-10, snick. § - 1 2, smed. § 6- 15, 19 , 20, 42 , 44. S. 0. 16 69 art. VI , smeds- och skräddareämbetenas protokoll .  "'e vidare kap. VIII. 
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ämbetet dessutom med 40 iMi, bötrr 1 ) .  För sina lärlingar och gAsiil 
l e r  skulle mästaren vara en god föresyn i vandel och arbete. Mot 
sina ämbetsbröder skulle han visa ett sant broderligt, från egennyt
tiga bevekelsegrunder rent sinnel ag. Allmänhetens välvilj a skulle 
han vinna genom solid produktion. Sålunda hedrade han sig sj älf 
och s i tt ämbete. 

Afled mästare utan efterlämnande af son, som kunde öfver
ta.ga värkstaden, var det enkan medgifvet att fortsätta rörelsen . G. 
S.  l 62 1 begränsade dock tiden, hvarunder detta kunde ske, till tre 
år ; sammaledes de äldre specialskråna för Åbo, smedsskrået med 
det tillägg, att terminen kunde förlängas med ämbetets ,,ville och 
minne" .  Efter mannens död utsågo då åldermannen och bisittarene 
bland mästersvennerne i staden en värkgesäl l , som förestod värk
s t,aden 1not erhållande af ,,vaska" ( d .  v. s. k läd tvätt) samt en an
tingen redan i skrået eller af ämbetsrätten bestämd veckolön. Sko
makareskrået af 1 662 tillät enkan att drifva rörelsen sålänge hon 
behagade och att sj älf ur värkstäderna i staden utse åt sig den för
sta värkgesäl len ,  som godvilligt skul l e  afätås af husbonden. S. 0 .  
1 669 berättigade mästareenkan att uppehålla handtvärket ,, så l änge 
hon enka sitter och sig ärligen förhåller" samt förpliktade ålder
mannen att anskaffa åt henne nödiga biträden 2) .  Icke sällan hände 
det att enkan,  sedan hon någon tid försett gesällen med veckolön och 
vaska, skänkte åt honom hand och hj ärta med ty åtfölj ande värk-
tad. Gifte hon sig utom yrket, hade hon förvärkat sin näringsrätt. 

1 ) Skrädd. § 6, skom. 1G29 § G ,  1662 § 7 ,  snick. § 6, smed. § 5, S. 0. 
1669, X, 1 7 . 

2) G. S. 162 1 § 18, skrädd., snick. o. skorn. 1629 S 5, skom . 1 662 § 6, smed. 
§ 32, S. 0. 1G69, X, 1 3 . 



I l  I .  
Mästare gi.l l en. 

I oro mä tarene inom ett yrke nog talrika och välmående att 
//� bära de därför nödiga utgifterna, tillätos de bilda eget 

I �'.\ ✓Jt I gille eller ämbete. 1 622 års dlmänna · meds- och guld-
smedsskrån förklarade fyra mästare behöfliga för ä2damå

let, likaså en år 1 G50 åt Åbo stad gifven k .  resolution . V oro mästa
rene färre, sku1 1e de lyda under resp . ämbete i Stockholm och till 
detta erlägga edvanliga gillesutskylder. S. 0. 1 669 tillät trenne 
mästare att fundera ett gil le .  Så länge detta icke kunde ske, 
skulle mästarcne subordinera under resp. ämbete i närma te stad 
eller, om gille icke fans i amma landsort, under skrået i riks
hufvudstad n 1) .  Gillets uppgift skul le  vara att uppehålla ett sann-
kyldigt brödraskap mellan mä  tarene i amma fack. Det skulle 

kontrollera medlemmarnes arbet och yrke insikter, men ock värka 
för till tagande hyfsning i sed r och lefnad sätt samt bistå fattiga 
och lidande yrke bröder under deras pröfvotid. 

I sp ts n för mästarencs brödraskap stod åldermannen - i 
somliga ämbet n t .  o .  m. 2 - samt bi ittarene. Om valet af de� · a  
funktionär r tadgad G .  . 1 62 1  (art. 2) att mä tarene skulle upp
stäl la på för 'lag till a lderman. plat en två, till bi ittar plat rua 
4-G (s, lnnda i r g ln 2 ti ll hvar plats) de skickliga te och dugli-

1) Allm. smeds- o. guldsm. skrån I I: 1 ,  S .  0. 1669, I, ?, resol . f. 0 o 8 nov. 
1 650 § 6. Förutom mästaregil lena i O bo, Li vilka framdeles skola anff ras, påträffas , såvidt jag funn it, följande ämb ten i finska städer : i Wiborg skräddareämbetet (nämdt 1 G28), skomakareä.mbetct (med signet från 1652), ·nickareoch drejareämbetet (med skrå af I Cö ) ; i Helsingfors skräddareämbetet (bildadt löG0 ), skomakareämbetet (med skrå af 1663\ timmermansämbetet (nämdt 1 665) . amt möj l .  adelmakareämbetet ( 1 639); i Wasa skomakareämbetet (åtminstone påtänkt 1680), skräddareti,mbet'3t (nämdt 1683) samt smeders , kopparslagares, glasmästares och sadelmakares gemensamma gille (enl . Aspol i n  auktoriser dt rn90). 
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ga8to inom sin krets. Blanc1 , l o  före ·lagne skulle sedan konungs
mannen j ämte borgmästare o ch råd utse åldermannen samt så n1ånga 
b1s ittare ,, d kunna behöfva och ämbetena äro starke till" , hvarefter 
c1o utkorade a:B ade i ämbetet c1 efter följ ande formulär : ,,Jag beder 
mig så Gud till hj älpa, att j ag uti mitt antagne åldermans- (bisit
tare-) ämbete . ·kall troligen och r dligen förhålla, att jag skall pläga 
hva1jom och enom af mine ämb t,esbröder hvad som rätt och skä
ligt vara kan och hålla dem vid den gj orda skrå, som u ti ämbetet 
författadt är ; och isynnerh t lofvar j ag ock, att där någon, som 
kunne hafva något emot någrom af våre ämbetsbröder, som icke 
äro i ämbetet, d å  vele vi honom utan någon per.:,0ns anseende skipa 
hvad rätt är och uti vår skrå författadt är ; men där någre saker, som 
egentligen uti vår skrå icke författadt är, utan till rådstugan i stä
derna eller på landet till tinget hörer, vele vi parterna dit hänvisa" 1 ) .  
S.  0 .  1 669 ( II ,  I )  föreskref, att förutom åldermannen kulle til lsätt.as 
två eller fyra bisittare -- ,,efterty som de hafva ämne å mannom" -
och skulle ämbetet til l hvar ledig plats föreslå två lämpl iga kandi
dater, bland hvi lka borgmästare oe;h råd gjorde sitt val . Eden . kull 
afläggas på rådstugan. Enligt specialskråna för ämbetena i Åbo 
skulle valet ske på årsmötet, som hölls Valburgidagstiden, men 
praxis synes icke öfverensstämt med detta stadgande, utan förrät
tades valen såsnart omständigheterna påkallade det. 

Såvidt ur ännu bevarade protokoll öfver smeds- och skräddare
ämbetenas sammankomster under seklet · tre si ta årtiond n kan 
un;k1lj as, torde valen gemenligen til lgått ålunda, att sedan ämbetet 
ä kats tillhopa och ärendet anmälts, några af mästarena, 2 a 4, upp
stäl le. på för , lag, antiug n g n m acklamation ell r efter yttrande 
af en för ändamålet ti l lsatt komit ' ,  l l er ock utan vidare uppmanad s 
af ordhafvanden att aflägsna 8ig, medan de p ,°l grund af sin ålcler 

1 ) Enligt i 1'..bo skrätltlare prolok lh;bok införda formulär bad edorna föl
jan tlo Jyuolso : Åldersmanseclen : ,,Jag L . N. b <ler mig .·å Gud ti l l  hjälp, att jag uti mitt 
af öf verheten ombotroddo ålderman tjän t i a l l  trohet föTestå vi l l  och skall  vå
rom konung och öfvorhot vara lydig och hörsam, såsom ock d t bob lofl .  kräd 
daroämbet t ut.i min åltlcrmanstjänst, hvarjom och e nom ski fta rätt efter skråns 
i nnehål l  och sådant med trohet och flit, så sant mig Gucl skall hjälpa ti l l  l if 
och själ" .  Bisittareeclen : Jag r . . svär vid Gud och hans helga evangelium, att jag 
detta mitt ombetrodda bisittare ämb te efter yttersta förmåga vil l  trog n och 
rättrådig va,ra, så att efter skråns inn hål l  m ina modbrödcr bvad rätt och skä
l igt är må vederfaras ; så sant etc. 
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an. ågo närmast komma i fr:1ga, hvnrpCt de  kTarbl ifvanrl v teradr 
mellan de sålunda utpekade, mästarene först och sec.lau de vid mö
tet närvarande magistratsledamöterne. Än inskränkte man -· ig ti l l  
att, i enlighet med S .  0. ,  utvälj a tvänne kandidater, hvilka uppma-

. nades · att anmäla sig inför magistraten för att motta0·a de � s  ut l ag · 
och utnämning samt sedan aflägga den sedvanliga eden på rådhu
set. An åter röstades allenast på en person, hvars val sedan un
derkastades magistratens bekräftelse.  Men det hände äfven, att den 
som erhållit rösterna omedelbart in tal lerades i sin befattning och 
til l äts begå eden. Detta kunde ske endast med de närvarande råds
personernas begifvande och i det fal l ,  att de��e öfverensstämde med 
pluraliteten el ler att allmän endräkt uppnådde:s. Uppstod någon 
gång konflikt, l iksom väl ock när rådspersonerna tannad i mino
riteten, måste afgörandet hänskjutas til l  magi traten. Vid val af 
bisittare synas valmännen i allmänhet varit tämligen ensA, medan 
åter vid åldermans tillsättande meningarna rätt ofta diYergerado. 
I regeln fästes största vikt vid ålder i ämbetet, så. att åtminstone 
vid utseendet af bisittare den älste mästaren förbigicks endast om 
anmärkni ngar af graverande art kunde riktas 1not  honom . Vid val 
af ålderman måste naturligtvis äfven andra hänsyn tagas i betrak
tande. I kapitlet ,,Finska och svenska församlingen" har redan an
förts, hurusom vid val af ålderman i skräddareämbetet år 1669 en 
del mästare föredrogo mäster Johan Nilsson, emedan han var älste 
b isittare och kunnig i finskan, men magistraten gaf för träde åt 
ka1�d idaten mäster J ochum Bandeinann b l .  a. på den grund, att denne 
var både skrif- och läskunnig. Vid åldermansval , som förrättades i 
smedsämbeLet år  l ö79, invände borgmä ·taren mot  en blanrl de för -
slagne, att han icke kunde anses lämplig til l  d n i fråga atta po. ten, 
emedan han hvarken kunde lä 'a eller skrifva, icl häl ler �igd kun
·lrnp i ,, språket", d. v. s. i sven kan . ;:;amma motiv b stämde utgån
gen af tt liknande val i k lensm d ämbet t 1 698. Vid tt bisittar -
val i komakareämbetet l G 3 föredrogs en t i l l  år 11 yngr mästar , 
emedan han var infödd finne, under det att såväl åld rmannen som 
de två äld re bi ittarene voro ,, af ty"ka nation" 1 ) .  

Åld rman - och bisittareuppurag n varad för ] if,tid n och C'n
cla t hög åld rdom, juklighet eller fatt igdom berättigad t i l l  afäk d 
nr �iän ten . Vägrade en mästare utan laga skäl att mottaga ålder-

1 ) Smedsprot. 29 ju l i  1 G79, 4 jan. 16  2, 20 sept. 1 688, 1 mars 169 , 21 jun i  1711 ;  skrädd. prot. 8 maj 1677, 10 sept. 16 0, 30 maj 1 690, 8 maj 1 6�1 , skomak. prot. 1683 o.  1687 (fragment), råd t. prot. 4 jun i ,  4 o 7 j u l i 1706 . 

• 
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manskapet, straffades han med böter samt ålades i några skrån att 
ändock förestå befattningen i ett år ; S. 0. 1 669 hotad e med böter 
äfven den som ville undandraga sig bisittareskap samt förklarade  den 
mästare, hvilken trenne gånger refu e:rade en af ämbetet honom erbju
den förtroendepost, för all framtid ovärdig ti l l  den ifrågavarande plat
sen. Gj orde s ig åhlermau eller bisittare skyldig til l  grof missgärning 
eller försumlig tj änsteförvaltn ing, måste han ned lägga sitt värf 1 ) .  

Åldermannen och bis ittarene - hvilkas antal i ämbetena i Åbo 
varierade mellan 2 och 4 •- hade til l  uppgift att " söka ämbetets 
gagn och nytta, intet vilj andes och vetandes göra något medhåll 
med bönhå ar, mindre se igenom finger med någon som intet kan 
rätt göra sitt mästerstycke, emot bättre vetande och varning ; för 
all ting icke göra och förrätta något, det hela ämbetet angår, efter 
eget godtycke utan borgmästare och råds samt ämbetets vetskap" .  
De  voro ämbetets förmän och funktionärer, vid vissa tillfällen dess 
sj älfskrifna representanter ; därj ämte väktare af privilegiernas hälgd 
och uppsyningsmän öfver arbetet och vandeln inom ämbetet. I 
åldermannens hand var ledningen af ämbetets gemensamma ärenden 
nedlagd , på honom hvilade främst omsorgen om ämbetets ekonomi. 
När någon skatt pålades borgerskapet, skulle enl . G. S.  1 G21  åldermän
nen och bisittarene ti llkallas för att lämna upplysningar om sina 
ämbetsbröders ekonomiska stäl lning. Huruvida så äfven tillgick i 
praktiken, må l ämnas oafgj ordt. För alt sitt omak ersattes ålder
mannen och bisittarene med en del af de sportler, som erlades t i l l  
ämbetet i form af böter, inskrifning - och äskepenningar m.  m .  
Åldermannen uppbar dessutom vauligen i de ämbeten, som saknade 
gilleshus, en mindre hushyra ; han åtnjöt för sin gård förskoning från  
vissa kommunala an.era och  kunde räkna sig en inkomst af den 
k rogröre J se, som förekom vid ämb tet · sammankomster. Jämte bi
s ittarene ägde  han en vis förmänsrätt vid gesäll ers och drängars 
antagande äfv 11 .·om,  mec.1 magi traLeu och ämbetets begifvande, 
vid vissa andra ti l l fällen . Såsom primi inter par s hedrades ålder-
1nanncn och bisittarene framför andra mästar ; i kyrkan och vid 
gästabuds bordet intogo de de förnämsta platserna ; förnärmels r mot 
dem voro belagda med högre böter o .  · .  v. 2) .  

Förutom åldermannen oc.;h bi  · ittarene togo medlemmar af ma
gistraten aktiv del i ämbetenas ledning. G. S. 1 62 1  o h special
skråna för 

O 

bo nämde intet om deras personliga närvaro vid äm-

1) Sluädu. § 2, snick. § 2, smed. S I ,  skom. 1662 § '2, S. 0. 1669, II, 1 ,  5. 
1) S. 0. 1 6G�l, II, 3, 4, 6, G. S .  16 :H art. 24, 26. 
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betets sammankomster. men i uägra af de tir l igare umnämcl a 
allmänna special skråua (såsom guldsmedernas, stakemak:.trenes ,  
kardevansmakarenes m .  :fl .) stadgades det., att emedan flern för-
eelser, som beifrades af äm.betsrätten, äfven skulle näpsas med 

· böter · til l  rådstugui'ätten, · borde · magistraLen årl igen utse n råd- -
man til l  att ,, alltid vara ämbetet til l  hj älp i deras gille och tag 
han vara på stad ns sak.öre, att hon icke b l i fver ned01 l agd " .  1 
de  mindre . täderna i Finlan d förordnades vanl igen en rådman att 
i egenskap af ,, skråherre öfver ämbetena" vaka öfver handwärka
renes görande och låtande. I Åbo synes t i l l  en börj an hYarje gil le 
haft sin särskilda rådman såsom ,,bisittare och til lsynesman " .  Ännu 
år 1 632 utsågs en rådman för ett hvart af snickare-, skrä dare-, 
guldsmeds-, skomakare- och smadsämbetena. Efter magistratens in
delning i kollegier år  1638 öfverläts, såsom läsaren känner, uppsik
ten öfver handtvärkerierna åt en borgmästare, den s. k. ämbets
borgmästaren, j ämte par rådmän .  Genom S. 0. l ö69 skärptes b e
tydligt den kontroll magistraten därförinnan utöfvat öfver äm:)etena .  
En mängd ärenden, hvilkas afgörande  förut berott på ämbe et och 
dess valde funktionärer, drogas under magistratens ,,godtfinnande" ; 
de ämbetssammankomster mästarene plägade hålla kuJ le  numera 
bero på magistratens ,,lof och goda minne" ,  och intet mc. te :fick 
förekomma utan att en  af rådet var tillsLädes. I praktiken ö fver
togos i Å bo de befogenheter skråordningen förl änade magistraten i 
dess he lhet fortfarande af ämbets- el ler handelsborgmästaren j ämte 
, ,colleganter" och endast något svårare tvist - och brottmn samt 
viktigare administrativa handlingar berodde på borgmä tare och råd 
i n  pl eno .  På kräddare- och  smed ämbetenas sammankomster när
varo -· enligt hvad protokoll  n utvisa - vanl igen ämbetsborg
mä.staron , assist rad af en, någon gtmg af tvänne a.f magistr Len ut
sedde rådmän.  Ovanligt var dock ick , att ,, ämb tsrudmann · u" ensam 
företrädde . i tt koll gium ll r att samLliga ,,ämb tsherrar,, ::;a · nades. 

tan deras v t kap o h samtyck kunde docl i r g ln m ··te ie;ke 
hå1 las och intet af v ikt  uträtta 1 ) .  

En  besvärlig och på  sätt och v i s  äfv n maktpMiggande  !)ost 
i nom ämbetet var den s. k .  ungbroclren el ler ungmäsLaren: .  Po · Len 
inneh ades af den yng. te mä tar 11 och medförde skyld ighet ,, atL ga 
ämbetets är nd 11 och det åldermann n ho1101n a icimbotets vägnar 
befaller förrätta" .  Ungbrodren var ämbetets vaktmä ·tare, som för 

1 ) S. 0 .  1G69, I, J ;  smeds- o. skrädJ .  prot. 
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sitt i många ämbeten rätt ::;tora omttk e rsattes med en ringa del af 
de i ämbetskassan inflytande extra afgifterna.  Närhel st ålderman-
11en ti llsade därom, skulle han vara redo att kalla ämbetet tillhopa. 
Vid mötet skulle han närvara ti l l  sista man och under det efter
spel , som plägade följa  på den officiella afdelningen, ålåg det 
honom att tj änstgöra som munskänk. Visade sig ungbrodren för
sumlig i sina å l igganden, straffades han med böter ; vil le han för 
en t id aflägsna sig från o rten, skull e  han anmäla därom hos ålder
mannen och bisittarene, hvi lka då utsågo en vikarie .  Fn\n sina vakt
mästaresysslor kunde ungbrodren blifva entledigad , om han lycka
des förmå någon annan mästare att mot kontant erkänsl a  öfvertaga 
kal let ; i annat fall  vann han befrielse först när en ny mästare in
togs i bröd raskapet. I några ämbeten kunde tj änste.Liden bl ifva 
lång nog ; i andra å ter var omsättningen tämligen lifög 1) .  

För att befordra samrnanhål ligheten bröderne emel lan t i llät G. 
� - 1 G2 l ämbetena att ti l lösa sig eget hus, s .  k. gilleshus e lle r  gi l les
stuga. T detta hus, som förklarades fritt för all stadens tunga och 
besvär, skulle ämbetet hålla sina sammankom ter ;  dä1· skulle ämbe
tets tillhörigheter förvaras och där skulle åldermannen ha sin tj än
stevåning. J\fedgåfvo tillgångarna icke en sådan utgift, kunde flera 
ämbeten förena sig om en gillesstuga och sig emell an öfverens
komma om dess användning. Hvarj gilleshus skulle förses med 
do ämbetens skyltar, som förfogade öfver detsamma. Sålänge nå
got gårdsköp icke kunde afsl utas, skulle mästarene sammanträ<l a  
hos . i n  åld rman. S .  0.  1 G6!) förutsatte h lrnledes ett eget ämbets
hus för hva1je ämbete eller ock eu af  m agistraten åt flera ämbot n 
auvi ad gemensam gilles tuga. Snickare-, smeds- och skomakar ,skråna 
för Åbo utpekad åld rmannens hns , åsom mästarene rätta san1-
lingsplat . · För täml igen säk rt kan ek antagas, att amtliga ämbe
ten i Åbo, såväl und r sjuttonde seklet som senar , i regeln samla
des hos sin ålderman. Endast under e len k rta t id c l  ,t  s .  k .  gen '
ralgi llet förfogade öfver eget hus wrc le några i.im bet e11 därstädes 
haft t,iu möteslokal 2) . 

1 ) Skrädd. § 3, 42, skomak . 1629 § :\ 4G, dito 1662 § 4 ,  39, snick. § 3, smed. 
§ -1-, S. 0. 16G9, IJ, 8. 

2) G. S. 1 62 1  art. 1 ,  4, 5, S. 0. 1(569, 1, 3, sn ick.  § 19, smed. 5.J, skomak. 
1GG2 § 4 36 
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I gi llessal n ,  vare sig att denna sedan befann sig i ålderman
nens privata bostad eller i ämbetets samfälda gilleshus, samman 
trädde efter erhå l len kallelse mästarene ,, t i l l  att rådslå om deras 
saker och traktera hvad som i deras skråer kunne vara författadt" .  
U .  S .  1 62 1  nämde ett obligatoriskt möte, årsinötet, som skull e  hål las 
Valborgsmässotiden. S. 0. 1 GG9 fixerade antalet obl igRtoriska möt n 
6 11 högst 4 i året, men tillät extra sammanträden, när viktiga orsa
ker påkallade det ; utan borgmästares och råds lof och minne samt 
åldermans och bi.�i ttares vetskap och närvaro skul l e  mästare1 e icke 
få komma til l  hopa. Tidpunkterna för de  ordinar ie mötena, kvarta
len el l er kvartalsmötena, voro vanligen närmare angifna i resp . ä1n
betens Bpecialskrå . Så utsatte skräddarenes och snickarenes i Åbo 
skrån tidpunkten för 2 ordin arie möten samt uppdrogo åt å ldermannen 
och bi  i ttarene att utlysa extra möten, när ärendena påkallade det. 
Skomakareskrået faststälde dagen för 4 och smedsskrået för 5 kvartal . 
Åtminstone inom några yrken synes det fortfarande varit pläg"'ed att 
sammanträda på den dag i året, som uppkallats efter det helgon yrkets 
utöfvare under medelti den ärat såsom sin skyddspatron . Synnerligen 
noga med de i skråna angifna mötesdagarna i akttagande var man 
dock icke. Kvartalen kunde ofta fördröj as med veckor och säl lsynt var 
dot icke, att af bekvi:tmlighet skäl tvänne kvartalsmöten samman
slogos.  Den som utan laga hinder uteblef vare sig från ett ord i
narie e l ler ett extra möte fäldes till böter. Samma straff drabbade 
den mästare, som vid tiden för en kvartalssammankomst lämnade 
staden utan att ha anmält därom för åldermannen. För konomi
ska och andra . märre ärenden sammanträdde stundom ,,de  älste i 
ämbet t" 1 ) .  

En ämbetssammankomst företedd i �mått en kopia af en aU
mi.i. 1 1  dLdstugudag. Rätten L1tgj ord ·s af å ld  rmannon ·åsom orc l fö
rande, ämbetsherrarne samt bisi ttar ne ; me11ighete11 af gemen 
mä ·tare. Rådplägn ingar höllos, an ökningar mottogos, förhör  an-
täl d  , vittnesmål aflades och domar afkunnades . ' ession ns bör

j an angafs därmed, att den i alen b fintl iga s .  k .  ämbetslådan öpp-
1 1ad och åldermannen k lappad i händerna. p, Valbnrgimötet 
skul le ,  enl . G.  S. 1 G2 J ,  lediga förtroendepo ter besättas, skrået uvp
läsas och åld rmann n aflägga redovisning för kas aförvaltning n .  
För att yttermera skärpa skrå ts lydelse i vederbörandes minne, 

1 ) G.  S. 1621 § 4,  S. 0. 1669, I , 4 , 5, skriidd. § 1 ,  3, skom. § 1 , snick. § l ,  
3 ,  smed . § 3 ;  smeds- o. skräud. ämb. prot. 
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stadgade . pecia lskråna ,  att uppl föm i ngon skul l e  repet ras på öfriga 
kvart.al 1 ) .  Vi l le  någon inhämta innehål let på andra tider, skul le en 
särskild afgift til l  ämbets l å  lan erläggas 2) .  Öfriga löpande ären
den , som föred rogos på kvartalen, gäld i allmänhet ,,det gemena 
bästa och ämbetens befordrande" . Oftast afhandlades förseel
ser mot kråförfattningen : förköp, underslef i arbetet, bönhå · .ri , 
tubbande af gesäll ,  l äropoj kars och gesäl lers afvikelser från värk.
s taden ,  slag ·mål ,  inj urier m.  m. Lärpojkar i n  krefvos, gesäll- och 
mästaregrader utde lades ; åt mästareenkor utsågos värkgesäl l ,  åt ge
säl l gi l let krogfader och l ådmäslare m. m. Trenne gånger ·kulle 
ti l c lennannen ställa t i l l  församl ingen s .  k .  ,,omfrågan" el ler ,,upprop 
och k lappning" , och den som h ade något ärende att framföra, nå
got klagomål  e l ler någon anhål la n  att göra, skull e  då l ätta siU 
bj ärta. ,,H v ilken mästare någon sak hafver mot sin sven och sven
nen emot mästaren - hette d t i skräddareskrået, och samma . tac lga 
upprepade i andra skrån -, då skall han det gifva ämbetet till
känna ; kan ämbetet saken förlika, vare godt ;  hvar och icke, hafve 
för rätta [ rådstugan] och där anklagas" :i) .  Angaf någon en sak 
ann rlnnda än som öfverensstämde m0d rätta förhålland t, följde  
böter 4) .  För att saken skulle upptagas, borde käranden erlägga 
ä. kepenningar t i l l  ärn betslådan och fattigbössan .  är ett  klagomål 
anmäldes för å ldermannen och bisittarene, til lkom det enl .  . 0 .  
1G69 de e att bedöma, huruvida därmed kunde an tå t i l l  nästa 
kvar al ell r om det kräfdes en extra sammankom t, i hvilket fal l  
äske1 enningarna skul le  tredubblas 5) .  

I h vilka fal l  de  beslut som fattades och de utslag o m  gåfvos 
på kvartal .n berodde enbart på ämbet rätten och i hvilken mån det 
gem na brödra kapet ägde att invärka på afgörandet, framgår i ·k "' 
med klarh t hvarken ur skråna eller ur  protokollen. I mods- och 
skräcldareämbetenas förut i terade protokoll uppgifve i allmänhet 
i ·ke hnru be luten tillkommo ; i un lanLng,fall  heter det, att ären
cl et afgj ort ,,med rättens å väl som m cl samtl ige ämbet bröcler
n s nhällige amtycke" ,  ,,af ,\ldermau , bi ittare och samtliga bro
d r. · kapet" . G. S. 1 62 1  talar om rådsledamöt rnes o ·h gem n e  mä 'tare 
ino-ripancl i ämbetena b slut och åtgöranden endast vid val af äm-

' ) År 1 726 beslöt guld ·mecl ärn betet att inställa upp lä ning n ,  cm dan alla 
m ästare voro läskunniga och �ålunua själfva kund in hämta känn edom om kr{L t. 

2 ) Skom. 1662 § 30. 
3) Skrädd. § 24, snick. § 2 ', 50, skom. 1629 § 2 , dito 1662 § 26, smed. § 33.  
4) SmC'd. § 50. 
5) , • 0. X, l .  
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betets funktionärer samt nppdrager s[wäl sär::;kilcla förvaltnings{tt
görandon som bestraflandet af förseel ·er mot ämbetets skrå antin
gen åt åldermannen allena, eller åt åldermannen jämte bi�ittarene, 
,,<le om alle deres saker skole skärskåda och döma och h1 Ila hand 

· utöfver deras gjorde krån". I skräddarenes, snickaren s och sko
makarenes skrån aläggas ålderman och bisittare att hafva graun akt 
och inseende öfver skrået, ,,ställandes ig sj älfve efter deras löfte och 
gjorde ed, såsom och exekverande hvad här uti förmält står, som 
de det ansvara och bestå vele". Ämbetsbröderne skulle välja ålder
man och bisittare, uttala sig angående mästerstycken, förlika tvistande 
san1t ,,nldslå hv::tcl till deras ämbete nödigt och nyttiga ·t varda kau", 
men i öfrigt tillkom den förvaltande och dömande myndigheten ål
dermannen jämte bisittarene. Först 8. 0. 1669, hvilken, såsom 
redan framhållits, skärpte magistratens kontroll öfver hand tvärka
rene, upptog bestämningar angående råd8ledamöternes deltagande 
i ämbetsrättens förvaltning. Enligt detta skrå skulle anhållan om för
kortning i lärotiden samt ge älls klagomål öfver olagligt afsked 
afgöras af åldermannen jämte bisittarene; ,, må och särskilda trä
tor" ämbetsbröderne emellan, modeller till mästerstycken, mål an
gående försnillning i utfördt arbete amt angående töld och otro
het, begången af ge äll och lärodräng, skulle bero på åldermannen 
och bi ittarene med borgmästares o h :;:åds (d. v. s. ämbetsherr3rnes) 
minne och samtycke; gälde frågan förkortning i g . ä1ltiden, ut
delande af nödhjälp ..,amt straff för för umlighot i utförande af 
mottag t arbete eller för misshandel å läropojke, skulle den slitas 
af ,,borgmästare och råd med ämbetet" 1). Som allmän regel torde 
kunna antagas, att tvistemål mellan bröderne samt mellan cl.esse och 
deras arbetare äfven!:iom förseelser mot skråets tydliga föreskrifter 
vanlig n afuömd s af ämbetsrä.tten. ar ärendet af ekonomisk art 
och b · rörde det allmänna yrkcsintr ssen, berodde vi:il utg�rngen pft 
h Ja brödra ·kap t. 1 ynbarlig n har ämbet rätt n i förvaltning�frå
gor sökt vinna brödra. kapet. bifall o h därför mången gång hän_ 
skjutit till mästarene mål, hvilka' af görande enligt krana berodde 
pä henne n ·am. 

.. 
mbetsherrarn,'s uppgift inom rätten tord huf

vu lsakligast b tfttt i att vaka öfver författningarnas riktiga tillämp
uing samt i att på magi trat n vägnar pröfva är nden, hvilka ick 
kunde afgöra allena t af brödraskapet. Öfver alt, om pa serade 
på sammankomsterna, skulle protokoll föra· - enligt 1

• 0, 1669 af 

1) S. 0. Wö9 art. ll, 3, 7, IV, 3, 4, VI, 1, 4, VII, 3, VIII, 9, 13, IX, 3, X, 
rn, i:i, 2,). 
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en ,,odsvur n notarius oc:h stadsbetjäuter" -- och skulle en kopia 
däraf årligen inleverera till borgmästare och råd 1). 

Från ämbetsrä#,en kunde besvär anföras hos borgmä t.are och 
råd samt hos det s. k. generalgillet (hvarom i nästa kapitel), men 
olydnad och genstörtighet mot ämbetet tilläts ingen visa. ,,Där nå
gon af motviljo eller tresko sig anställer och icke vill vara ålder
mannen, bi ·ittaren eller ock deras utskickade följaktig in för ämbetel, 
utan de 11ödgas begära stadens sven eller profoss sig till hjälp en 
sådan motvillig att antasta - stadgade kråna. -- så kall det dem 
tillstädjas och blifya efterlåtet, och en sådan motvillig sättes sedan 
i fängelset till dess han sin hörsamhet och lydno vill bevi a, o h 
stads�jänaren eller profossen bckomme för sitt, omak 4 öre så ofta 
de honom vidertarfva". Företog sig någon att klandra en ämbets
dom eller, såsom det hette i skräddare krået, ,,ant n någon uppå ga
torna brukar sin onyttige mun, säger ig vara orätt vederfarit eller 
ock begynner sådant vita och förkasta sin medbroder, som. ock med 
hafver varit på ämbetet tillstädes", kulle han straffas med skärpta 
böter för okvädesord, ,,ty hade honom något för när skett, så hade 
han bort det uti huset inför åldermannen 0ch bisittaren tillkänna
gifva och sig besvära o h icke löpa så om på gatorna, skämman
des i så måtto ämbetet". Och icke allena t lastaren skulle bötfäl
las, utan äfven den som åhört ta1et utan att därom anmäla. atte 
sig någon upp emot skråets artiklar och vägrad att efterkomma 
dess bud, straffades han med dryga böter samt med förlust af värk
tygen och rättigheten att arbeta. Fördristade sig någon ,, till att 
förkasta eller obekvämligen och illa tala om skrået och ärn betet", 
skulle han drifvas ur ämbetet och staden som en ärelös man, ty, 
hett det i smed skrået, ,, den som föraktar lag och skrå, han förak
tar sin öfverhet". Dog en ge äll, som föraktat ämbetet, innan hans 
sak utagerats, skulle enl. skomak:areskrået han Llodsförvandt r r-
1ägga, böter till ämbetet. kattad nt1g n åt ,,d n 1ede odygd n, 
:-,om ho mången kan finnas", att utropa hvad ämb tet b slutit att 
kulle hålla� hemligt, blef han likal des näpst med böter. D n 

som ,,med föraktliga ord ller sidvördning" groft förgi k ig mot 
i1]dermann n och bisittn,rene traffa.des enligt d år 1 G22 utgifna 
allmänna ... pecialskr.'.ina för ta och andra gangen med böter amt 
tredje gang n med förvi ning ur ämb tet -" utan hela ämbetet beder 
för honom och han sig torligen ödmjukar". Intill dess böterna för 

1) Rådst. prot. 4 sept. 1643, 17 nov. 1649. År 1683 utsåg magistraten 
kämnären Bertil Letzle till notarie vid alla ämbetslådor i staden; dock skulle 
hans mottagande bero på hvarje ämbete själf't. 

74 
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begångna brott blifvit erl ag la ,  sku l l e, en l igt smecls- oc.:h . kornak-we
skråna, arbetet och värktygen konfiskeras 1 ) .  

Und r sessionen på. gill essalen ·- l iksom. i clet enski lda nm
giinget i n l lmänhet - var mä taren sky l c l ig aJ,t v inn1 ägga . ig om 
höfviskh - t i ord o<.;h gärningar. Hvad som i detta hånseende sku l le  -
iakttagas tod grannel igen uppteuknacl t  i d0- orc lning .. Tegler, hvilka 
upptogo en god tl l af skråets i nnehu.1 1  od1 belade hvarje  fö:-seel e 
mot den g0da  ton n med böter ti l l  ämbet lådan oeh fattigl ö 'an .  

Enhvar, som undfått kal l e ]  e ,  skul l e  n l igt. <les. a regl er insliil l a 
s ig på mötet på utsatt klock .  lag, och ingen fi ck a.fl ägsna sig utan 
laga förfa l l  innan samman kom ten förkl arat,s upplöst. Förbj n  ·et var  
att  komma mec l dragande knif el ler beväpnad med ,,n ågon annan 
gevär, :,om ,·kadel ig  v arda kan " .  VU.rktygen ku1 le lämna h�rnma ,  
l i kaså ,,skodtfäl len" (förklädet) .  När ål dermannen k lappade, slm1 l e  
enhvar si tta pä ,,det rum honom ä r  först til ldeputeracl t" och i ngen 
til läts tränga sig på en annan plats .  Kappan sku l le  ovilkorligen hå l 
las på  båda  axl a rna o ·h hatten skulle vara af. Den som uppnpad s 
af ordföranden skulle stiga upp 00h yttra s ig på ett höfviskt ätt. 
Ingen :fick vägra att ingå på svaromål , i ngen träd a af och til'. på 
golfvet, ingen svära vid Guds namn utom när ed aflade , i ng n fal1a 
i en annans tal , ingen med , ,  lemt tal  och otuktige åthäfvor i ord 
eller gärningar" skymfa en närvaraude. ,,med ifrigt mod" �trr.ana 
honom el ler draga knif mot honom. Ingen ti l läts ,,bj uda trot " i 
någon sak eller slå näfven i bordet, ,,men å ldermannen står det 
fritt göra" 2) .  

På  den officiell a  delen af  en  ämbetssammankomst följ de van
l igen ,  n ,,gemiitl ichcr rreil " , tt drycke laa. Detta bruk var my··ket 
gammalt · det daterade s ig från gi l l  väsend ts första tid r och had 
förskaffat ämbetena t i teln ,, känk ämb "ten" amt möt na 1.amnet 
, ,skänk" .  Att hå.Ha. iimbetssaL1mankom t hacl sålunda Llifvij likty
digt med att ,,hålla känk" 1 1  r b känka ig 3) För bruk t · l ib  -
lH I l ande g nom tid rna var d t örj d t, på mi'mgahanda �Ut. D 
fle · ta sk rån päbjö  lo uttrycklig n ,  att alburgi l agsmötet ku l l c -
1 br  ra med ,,ett dry k- och å lderman sgil le" , och de ämbeten , hYi lka 

1 ) Skrädd. § 33, 3!1, :1 7 ,  50, 5 1 ,  snick. § l 7, 18 ,  52-54, smed. 35 ,  37. 4 ,  52, 
f>7, 62, skom. 1 G29 § 1 3, 36, 38, 40, :i3, 54, 5 , dito 1 662 § 1 3, 3 1 ,  :i3, 46, -17 , . 0 .  
1 ö69 art. X, 1G22 års gu ldsm ., kardevans- och köttmånglaroskrån II, 5 ,  1 63 )  års 
al lm. bokbindareskrå II, G. 

2) Skrädd. § �-rn , 3 -4 1 ,  snick. § 3, 15, 1 9--2 �, smod. 4, 22, 34-. 36, 37, 
5 1 ,  53, 54, 56, 59, 60, skom. l629 § 3, 15, 39, 41, 42, 44, 45, dito 1662 § ., 1 1 , 
12, I 5, 32, 3-l-, 35, 37, 38, S. 0. 1669 art. X. 

3) Lundell s. 68-60. 
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icke förpl iktades genom skrået, l äste samma påbud mel lan raderna . 
Om de festiviteter, med hvilka en nybakad mästare skulle fira sin 
upphöjelse, har det redan varit tal . Likaså har det nämts, att i några 
- och troligen i al la ämbeten - lärl ingen efter lärotidens slut 
skulle uttappa en tunna öl vid ämbetsbordet i åldermannens hus. 
F lera fö rseel:::;er m ot skrået ku1 1cle försonas med 1 a ½ tunna öl,  
som naturl igtvis genast fann sin användning. Slutligen medgaf G. 
S.  l fi2 1  åldermannen att med af ämbetsbröderne hopsamlade medel 
uppköpa öl och brännvin,  som sedan . · kulle utminuteras h emma eller 
i gi l leshuset. Alla dessa fingervisningar uppfattades af ämbetena så 
väl ,  att icke allenast årsmötet, uta n alla kvartal slutade med ,,dryck 
och ål derman gil le" . Icke ens de sammankomster, som höllos af 
ämbetets älste för revision af kassan eller för andra smärre ären
den, aflupo utan anl itande af åldermannens källare . Insamlingen 
för dryckeslaget til lgick sålunda, att de medel , som af mästarene er
lades till ämLetskassan under namn af kvartal penningar, til lgre
po för ändamålet. I smeds- och skräddareämbetenas protokoll 
nämnes stundom, att alt, som inflöt i kvartal spengar, åtgick samma 
dag till ,,förtät·ingen" .  

Under cl rycke.sla.get sk u l le amma broderliga anda och höfviska 
väsen råda som under jälfva mötet. När en d ryck framhades, var 
ungbrodern pl iktig att skänka i ,  biträdd af någon mästare, som ål
d rmannen förordnade. För att förekomma en altför ymnig och 
för kväl lens trefnad farl ig konsumtion, h otade skråna med böter den 
som spilde på  bordet mera öl än han kunde täcka med handen ; 
rann ölet under bordet så att det kom under fötterna, skärp
tes straffet 1 ) .  I trots af des · a  försiktighetsmått och andra påmin
nelser om fridsamhet kunde det ofta nog gå rätt hett ti l l  under 
sköldarna. :Mången gång fi.ek tt und r ,, friöl t" m cl a ltför starkt 
eft rtryck förc 1 t  m ningsutbyte ett ftersp 1 på fö lj ande kvartals
möte .  

::: :!: 
:i: 

I sc1mma hu  , diLr kv::l, l 'talon hö l l o . · ,  förvarad d n s .  k .  ,, l ådan" 
ol l  ' r  ,, ämb tslådan" , t i l l  sitt yttre n vanlig mindre kista. I denna 
funna ämb tets ti l lhörigheter nedlagda : skrået, protokollen m. fl . 
h an dlingar äfvensom den g mensamma kas an, välkomman, spiran , 

1 ) Skräcld. § 2, 42, r.;mcd. § 1 ,  43, snick. § 2 1 , skom . 1 629 § 2, 43, 46, dito 
1 GG2 § 2, 36, 39. 
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sigillet och and ra ämbetet tillhöriga e1ler åt detsamma . or.) pant 
öfverlåtna värdesaker. Men lådan tjänade i ke all nast som för
varingsställe för lösören af olika slag. Den hade ti llika en symbo
lisk betydel e, välde, kan man säga, hos handtvärka.reu . amma 
känslor som fanan hos soldaten. Lådan var den härd, vid Lvilken . 
mästarene samlades för att afhancl la, sina gemensamma angelägen
heter. Att sammanträda inför öpp n låda Yar som att st:L inför 
dom tolens skrank. fcd lådan öppnande vid tog ·e ioneu ; lådans 
tillslutancle var signalen till den officiel la afdelningens � h:t. ' å  
länge lådan stod öppen innebar h varje förseel�e mot god ordning, 
hvarje personlig förnärmelse tillika ett brott mot ämbet t · Löghet. 
Jycklar till lådan innehade af åldermannen samt en, enligt S .  0 .  

1 669 af tvänne (de älste) bisittare, hvilka alla måste vara, ti[städes 
när helgedomen öppnades 1) .  

D e  kontanta tillgångarna voro fördelade på tvänne f nder : 
,,lådan'\ len egentliga ekonomi Couden, san1 t Jeu för fromma ända
mål afsedda ,, bö ·an" eller fattigbö. san. Öfver alt, som inflöt och 
utgick, förde åldermannen, biträdd af bisittarene, bok och redovis
ning aflades på vårkvartalet. De ordinarie i nkom t rna utgjord s 
af kvartalspengarna, hv ilka erlacl s på hvarje kvartal.möte af 
alla mästare - i några ämb ten åldermannen, bisittarene oc� ung
brodren undantagna -, rörelse idkande enkor amt halfmästar J• Be
loppet bestämdes af brödraskapet, men skulle enl. . 0. 1669 god
kännas af ämbetsherrarne, på det ingen måtte betungas utöf 'er in  
förmåga. Den grundfond, som sålunda erhöll , för tärktes genom 
de tillfälliga intrader, hvilka inflöto i form af äskepenningar, mästare
aJgifter, lösen för ämbetets sjgnet under lärobref och pass, b ·· ter för 
brott emot skr:l t, frivilliga bidrag för är 'kil <la ändarn,tl m.  m. 
Ehuru all a upptänk liga med 1 till p rtlarna · ökand funnos anvi sad 
i skrået, lrnnno tillgångarna aldrig växa, till 11ägon ynnerlie höjd, 
emedan de merendel ·, utgingo i samma mån om d inflöto. Ehuru 

. 0. 1 669 lad mästarene på hjärtat, att ka an borde använda · 
al lena t till ämbot ts gagn och bä ta o b att intet fi ·k ,,on tu lig n 
på tt ell r anna,t ·ätt förtäras", utvisa dock ännu b varad skrå
handlingar, att de stör ta xpens rna gingo ti ll ,,förtäring n '' och 
,,friölet". Iindr summor användes till hu hyra åt ålc1 rmannen 
amt gratifikation å t  han hustru, till lön åt notarien m. m. Dry

gare tillfäll iga utgifter förekomma t. x. vid i nköp af läda, o h väl
komma samt bårkläc1en för b grafningar, vid nppf0rande el l r repa
ration af ämbetets bänkar i domkyrkan o. s. v .  

' J mods. ·krå § 2, S. 0. l II. 1 .  
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De må afgifter, som inlades i fattigbö:::;san, användes till under
stödjande af ämbetets och stadens fattige. Vid större behof anlita
des j älfva ]ådan såsom låne-, sjuk- och begrafningskassa. Det hörde 
näm]. sedan älsta tider til l  gil Jenas vackraste plikter att vaka öfver 
och bispringa lidande och nödstälcla ämbetsbröder under deras hem
sökels r. ,, Varder någon mästare, som ämbetets rättighet i välmak
ten gjort haf-ver, utfattig eller sjuker - hett det. i S. 0. l 6G9 -
och det icke kommer af hans eget vållande, dryckenskap, slöseri 
och annat slikt, den ::,kall utur embetslådan med borgmästare och 
råds minne hjälp bekomma, så mycket ämbetet pröfvar nödigt oeh 
ludan kan umbära". Dog mästaren eller hans hustru i fattigdom 1 
skulle  ämbetet ombesörja begrafningen ,,med ringaste omkostnad" ; 
kom mästaren sig upp från sin sjukdom och till bättre vilkor, skulle 
ämbetet återfå hvad det utlagt. Egendomligt nog omtalar af spe
cialskråna för Åbo allenast smeds 'krået fattiga ämbetsbröders un
derstödjande, men säkert är, att ett . ådant understöd lämnades 
äfvon i andra ämbeten. Däremot ålägga Ramtliga skrån ämbetets 
medlemmar att följa en mästare, hans hustru, barn och biträden till 
grafven. Försummade den, hvarpå det närmast ankom att anmäla 
om dödsfallet, sin plikt, så att ämbetet icke kunde vara följaktigt 
till elen sista lägerstaden, straffades han med böter 1 ) .  

1 ) Skrädd. § 4 , sn ick. § 35, smed. § JO, skom. W29 § 52, dito 1( )6l § 45, 
50, S. 0. Hi li9, X, 16. 



IV. 

Gesäl lgi l len .  

2 
iksom mä tarene kunde gesällerne inom samma yrke sam-

l m� 
\ (r [ n�ansl uta _sig ,, till gi l l en, om de eg�e de  uö�iga förutsätt-
►-== I nrngarna 1 atseende a antal och tönnögenhet. Närmast 

til lkom det gesällerne själfva att taga initiativ till gil lens  
inrättande, men det förekom äfven att .-aken förnt bragtes å, bane a.f 
mä tarene. Ändamålet med dessR. föreningar var att utöfva kon
troll och upp ikt öfver ge ällerne, att bland dem uppri:itthål la tukt 
och ordning, att bereda ti llfälle til l  ällskaplig sa1nvaro , att ordna 
och underlätta förfrågningar efter arbete samt att bispringa nöd
stälda . yrkeskamrater med vård och penningemedel. 

Atminstonc fyra gesällgill en omnämnas före stora freden i 
Åbo - skomakare-, Rkräddare-, smed - och l inväfvarege äl lerna - ,  
men enda.st de två förstnämda gil lenas skrån finnas veterligen 
numera i behall. De utvi-m, att organisationen i stort om 1 smått 
var a1�l agd efter m .. nst r af måstar gillena. 

Aldermann n motsvarades i ge ällgi l lena af cl n s .  k .  åltge
. äll n eller altkn kten (åltkn kLen, ålderknekt n), hv i lken valdes R.f 
g 'äl l  rna., vanlig 11 för tt år. V��grau n ge äll atL mottaga kal l .t, 
skulle han enl .  �kräddar ge:säl l rna.' krä böta ,n tunna öl o h ändå  
bli fva, altknekt. Var han innad att andra från staden för j änst -
tid 11.- slut, skull ' han anmäla. därom för gil l  t i god tid för 
att fLerträdar skul l  i tid hinna utse . Vid ·idan af altkn kten 
stodo såsom rå lgifvar och kontrollanter tvänn mä tare, s. k. bi-
ittare eller lådmä tare, hvilka ut ågos af mä taregillet och inför 

detta afiacl e<l . ppdraget gi k i tur och ordning ibland mä ta
rene och varade ätminstone inom skräddare- och smedsgesällernas 
gil len i regeln i två år. Vaktmä. tare ysslan innehades af yngsta 
mästersvennen. 
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8in gemensamma samlingspunkt hade gesäl lern ho.· en mästar , 
krogfad ren, hvilken utnämcles af mästaregi 1 1et efter samma grunder 
som läclmästarene ; dock. var det icke ovanligt, att den mäsr,are, som 
en gang öfvertagit posten, inn h ade den i fl ra å.r, dels af hänsyn til l 
c le utgifter en flyttning äsamkade gesällerna, d l · emedan han kunde 
påri:ikna en måttlig ersättning for sitt omak. I krogfadrens hu , van
ligen kal l adt krogen eller härbärget och utmärkt genom gesä1 l orna 
gil l csskylt, togo vandrande gesäl ler in, där förvarades lådan och där 
höllo ammankoms l erna. cigra gånger om ;1 ret, på i skrå t be
stämda tider, skulle ordinarie möte, s .  k. ,,vandretid" ell er ,,van
dretid och stämma", h å llas och dessutom en gång i månaden s. k. 
krogd ag. Ingen medlem af gi l let fick uteblifva  utan l aga förfall .  
I afs end å, uppförandet på mötena gäl c1e i det hela sammn, an
vi ningar ·om gifvits mästarene. Stn1.x. vid mötets bö1j an skulle 
vä1j orna oeh ,, tagordtarna" ell er knifvn,rna aflämnas til l al tknekten ; 
förbjud t var att utan inbj udan sätta sig vid altknektens och bisit
tarenes bord, att slå näfven i bordet - det stod endast alt.knekt n 
fritt -,  att slå knäpp för en annan, att öfverl asta sig o. s. v .  D . 
löpande ärendena utgjorde mestadels  af löndrängars och mäster
svenner inskrifning o h välkomnande. ,, är mästersvenner och 
löndrängar till stämm an församlade äro, för skref skräddaregesäller
nas skrå, då skall ålderknekten uppklappa och spörja, hvilken mäster
sven l ler löndräng intet hafver vunnit bröderskap ; han skall tiga 
upp och stå för bordet och vinua broderskap och gifva till broder
, kap 4 öre". Återvände någon, som tidigare varit medlem af gil let, 
til l  staden, skulle han ånyo inskrifvas. En stående nummer på 
vandretid rna var skrået upplä ·and . D sutom förehad s är n
dcn af di. iplinär art, framkc1 l lade af g säl ler försumlighet i arbe
tet o h la  tbarhet i 1 fvern t, af jnbördes tvj ter och andra or g 1-
bund nh ter. Förekom nagon sak, om i ·ke fans uttrykt i skrå t, 
m n änclo k må t.e an höra t ill gillets forum, kull nl. ko
makar ge äl lernes ordniug - altkn kten j ämte bi ittarene skär kå la  
o h afhj äl 1  a d n ,,efter ytt rsta samv te cl ras" ; m n var mål t för 
inveckl adt för att af dem kunna litas, . kull det hän kjuta til l  
äml ., t t a 1derman o ·h  bi ittar . • 1 traffet be torl i vanliga fall i 
p nning böter, nåo·ong1c ng i n tunna. öl. Vägrad . en gesäl l att 
stäl l a  ig rätten dom till  fterrättels , knl le altknekt n åtala 
honom inför åldermannen. Föreläg ett svårar f 1 teg, så 'Om när 
gesäl len ,, skämde sin mästare hus med oky. khet och lön kaläge" 
eller när han genom slagsmål vål lat någon skada, skulle saken 
beif ras aJ rådstugurätten. 
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Sitt s Wr:-;ta, behag hade krog< la0 n genom dot tillfälle ti l l  
fraterniserancle och pokulerancle det-, gaf. Det fans stänoigt nya 
bröder som kulle välkomnas med bägaren i hand ; än var det en 
lärgo se som lärt ut i taden och nu gladdes åt sin upphöjele, än 

· åter on vandrande gesäl l ,  ofta en gammal bekant, som kom med · 
färska tidender från den öfriga världen, stundom från  Stockholm 
och utlandet. Anledning till skålar gåfvo dessutom gamla bisittares 
afträde och nyas tillträde. I andra nordiska länder kryddades 
nöjet genom en mängd besynn rliga ·erernonier o h upptag, som 
voro förenade med vissa gillesförrättningar. å underkastades vid 
inskrifningen i gesällboken den utlärde gossen en för honom sj älf 
förödmjukande o h t. o. m. smärtsam, men för åskådaren . äkerl i 
gen ytter t lifvande receptionsakt, som erinrade om den vid uni
versiteten förekommande depo itionen och i allmänhet ä ·yftade att 
genom hvarjehanda ceremonier och hocus pocus konster befria re
cipienden från alla e11 lärling , för en fri gesäll opa ande olater. 
Äfven i många andra stycken skal l  vid mötena en besynnerlig ri
tual blifvit följd 1 ) .  Hvad härom förtäljes framställer forna tiders 
gesällif i en bjärt och origjnel bely. ning, men måst här lämnas 
oanfördt, emedan ingen hållpunkt :finnes, som tilläte o s att bedöma, 
i hvilken mån de skandinavi ka gesällernas orden ritual funnit 
adepter i Finland. De enda något muntrare upptåg, som omnäm
na , förekomma vid lådans och gillesskyltens tran port från en krog
far till n annan. Om deras art gifver följande anteckning i �kräd
clarege ällern s utgiftsconto för 1688 en antydan : ,,Gafs till spel
männern , som skulle göra dom lustiga efter gllmla plägseden, enär 
ombytan- och flyttande plägar ·ke krogfadrarna mellan - 2 
daler" .  

Ge ällernas gille k a  a . amlade� o · h  förnöttes på ·amma sätt 
::;om mä ·tar n s. På alla vandretider O"h krogdagar erlades s .  k. 
,,tid p nningar" o '.h ,,krogp nningar ' ,  hvilka till b loppet voro 
större för mä. ·t rsv nnerne än för lön hängarna. f alla nykom
lingar tog' inskrif11 ing ·p nningar, äfven kal lad välkom tp nningar, 
då de betalad s af vandring g äll n. f böt rna gi 'k det me ta 
till ,, lådan", en mindre del t ill ,,bö sau". M dlen förva ltade af 
altknekt n och bi ittarene, hvilka. nligt komakar g'- ä l lernes krå 
skulle hvarjo Valborg.'mässotid aflämna redovisning inför borgmä tare 
och råd · hälften af öfv erskottet skulle tillfalla ,,mästersv ns ålder-

1 ) Lundel l s. 73. 
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man", andra hälften stadens fisens. I skrädda regesällernas conto
höcker talas intet om en sådan parter ing ; hela saldot tillföll gillet 
och revision anstäldes vid hvarje ombyte af altknekt och bi i ttare. 

En viktig uppgift hade gesällgillena så. om samfund för ömsesi 
d ig hj älp. Föll  en gesäll i långvarig j ukdom, så att han icke kunde 
ligga hos mästaren, skulle enligt skräddaregesällernes skrå alt
knekten förskaffa honom ti l l  härbärget eller nå.got annat lämpl igt 
ställe. På altknektens tillsägel."e skulle en mästersven vaka öfver 
den sjuke. Saknade patienten nöd iga m_  del, skulle utgifterna be
kostas genom insamling bland gesällerne eller lån ur lådan och 
fatt igbössan. Efter sitt til lfrisknande skulle den sjuke återbetala 
hvad som kastats på honom. Afled han, hade gillet rätt att skaffc1. 
sig gocltgörelse genom försäljning af hans kvarlåtenskap. Inflöt in
tet på detta sätt, skulle dock ,,gifvas för Guds skull" såväl till 
sjukvård som till begrafningen, hvi lken skulle bivistas af alla gilles
bröder. Besmittelig sjukdom och död, ådragna i oärligt hus, be
fri ade inom skomakaregesällernes gille kamraterne från nämda 
förpl iktel "er. 

L iksom mästarene vunno en större sammanhållighet genom sin 
gil lesordning och sålunda kunde med bättre eftertryck förfäkta ina 
yrkesi ntressen, likaså kunde gesäl len, i me<l vetandet af den solida
ritet, som förenade honom med andra gesäl ler af facket, uppträdn. 
med större frimodighet och bestämdhet mot , iu arbetsgifvare. I 
sydligare länder och äfven i Sverige plägade gesällerne, när en 
mästar åd ragit sig deras mi� hag och vägrade att ingå förlikning, 
,, skymfa" honom, d. v. s. förklara honom ovärdig att i sin tj änst 
använda gesäll r. De gesäl ler, som arbetade i don bannlyste mä
starens vi:i,rkstacl, skulle lämna sina stolar och ingen gesäll pit samma 
ller annan ort fick inträda i stället. För t när mästar n under

kastat sig förl ikningsvi lkoron, upphäfdos boycotteringen. N,1gon 
gäng kuncle n af magi . ·tratcn el l er mästar0gi l let vidtRgen ätgärcl 
f 'öranloda n allmän strejk, ett interdikt öfver n hel tac l  och dess 
mä. Lare. l\[en dc,,t kunde äfv n hända, att gesällerne straffad en 
kamrat genom att utstöta honom nr gillet och ,, skymfa'' ho
nom. T ill alla gesällgil len inom amma fack sändes då ,, kymfbr f'' , 
i hvi lka gesäl lorne, mot löfte om åter�j änst, uppfordrade bröd raska
pen att i ·ke mottaga i sin krets den bannlyste 1 ). Huruvida dessa 
kraftåtgärder äfven tillgrepos i Finland, är svårt att afgöra. Ana-

1 ) Lu ndel l s. 74-75 ; M cddcl .  fr. Sn.mfun<let f. ordiska. m useets bcfrämj. 
l fö)O s. G:2. 
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l ogiskäl t ala  visserligen för att så var fal let, synnerligen som till
strömningen af främmande gesäl ler icke var obetydlig och de in
födde arbetareue under vandringsåren varit i tillfälle  att fatta 
smak för utländska seder. Men då inga faktiska bevi kunnat 
uppleta�, kan det på lika goda grunder antagas, att obstru:dions- . 
och boyeotteringsmetoden icke tilltalat den finske hand t,,ärk:an,ns 
temperamm1t eller att, om densamma förekommit, e len anv"udts i 
undantagsfall och i mildrad form 1). I medlet af innevarande å r
hundrade lära strejk mot mästare och skymfande af gesäller endast 
til l  namnet varit kända inom våra gillen. 

1 ) Smedsprot. 9 mars 1688 nämner ett fall, då en vandrande ge, 111 väg
rade at.t taga tjänst bos smcdsåtdcrmannen, emedan denne son var för en för
seelse och penningosku l d  i nskrifvcn i gesällernas svartbok på den ort. h,arifrån 
gesäl len kommit. Detta handt ingssätt godkändes af smed sämbctct och ål <lcL ·
manncn påladl's att skaffa sin son ur ·vart bokcn. 



V. 

0 

G e ne ra l g i l l e t i A bo. ��i l�ra . exe�pel �ifva vid _ handen, att han?tvärksförhål lan?ena 
� [�t"' 1 Abo 1 b�rJ an af _ sJ_utton�e sekle� icke voro my1�d1ghe

J = ,""i terna rätt 1 lag. I mledmngen till skräddareskraet an -
- märkte magistraten, att ,,nu en lång tid stor oskicklighet 

och oordning ibland ämbeterne och handtvärksmän här i vår stad 
varit hafver, hvilket är alldeles emot all god värdslig politia, l ag 
och rätt och nu ej längre bör vara ej häller står till att lida" . Samma 
påminnelse gjordes vid konfirmerandct af komakarenes och snicka
roncs skrån. År 1 629 ha<le till regeringens kännedom kommit, att 
,,en stor oordning i vår stad Åbo tir med alle handtvärksmän i de
ras arbete och gärning, i det de icke hafve någor inseende antin
gen i deres pertzeler:s inköpande eller ock mat och öl , anten det 
är god t el ler ondt köp och dock likväl dyrke deres gärning och 
arbete så  högt som här [i Stockholm] eller annorstädes, där någon 
myckenhet til lsamman är" 1) .  

De oskäliga prisen pä  handtvärk artikl ar voro så lunda n anled
ning ti l l  styrelsens mi ·sbelåtenhet. Ytterligare orsak r gåfvo hanclt
värkare1 1  s ovi l l ighet a t und rkasLa sig ·kråtvånget samt bönhå ·e
riet� florerande. För att införa bätLl'e ordning inom haudtvärk t, 
påbj öd lott lofven Hans Ragvald 'On år 1 624, att al la ämb tsmän . 
,, om d o k vore under hvars hägn o h försvar clo hel t vara kunde 
och h vad ämb te d "t hälst vara kan" ,  ku1 le granneligen registreras 2) .  

Fem år  senare uppdrogs å,t g neralu_ppsyne mannen öfver handeln i 
.Abo Hans Bogge, hvars värksamhet tidigare ( · .  4öO) bl ifvit omnämd , 
att j ämväl haJva inspektion och uppseende öfver handtv�irkarencs ,,gär-

1) R R. 9 apr. 1629. 
2) Bidr. första ser. I II :  33. 
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n jng och arbete" samt att afskaffa den ,,oordning eller kinneri", 
hvarom regeringen underrättats . Hvart fj ärdedels år skulle B gge sam
maukalla åldermännen och de handtvärkare, hvilka saknade skra,, samt 
förelägga dem ett visst pris på deras arbete. Öfverträdelser af taxan 

· skulle straffa första, andra och tredje  resan med böter frän 40- · 
1 20 * och fjerde resan med förlust af rättighet ti l l  handtYärkets 
utöfning. Bogges egen ifver sporrades genom hotel e om ärrbetcts 
förlust, om han lät sig komma någon försumJ jghet till last. Såsom 
läsaren redan känner, anrn ärktes mot Bogge, att han icke egnade 
stadens angelägenheter tillbörlig uppmärksamhet, och denna, före
bråelse hade väl sin tillämpning jämväl på hans förhålla de till 
handtvärkarene. År 1 635 klandrade ståt-hållaren bandtvärkarene för 
,,olikhet och dyrkande i sine varor och arbetande, så att !lär en 
ärlig man hafver något att låta arbeta hos dem, hinner ingen sådant 
betala" 1 ) .  

Det värksammaste medlet till handtvärkets ordnande var upp
rättandet af med speciella ordningsregler försedda ämbeten. Inom 
de yrken, där sådant lät sig göra, förmärktes snart nog en tydlig 
föriindring till det bättre. i1:en det fans yrkesidkare, hvilkas ringa 
autal icke tillstadde en sådan sammanslutniug, och om d äfven 
··ubordinerade under resp. ämbetsrätt i Stockholm, så gjorde afstån
clet, att nödig kontroll och omvårdnad icke kunde egnas derr:. Fö1· 
att afhj älpa detta missförhållande och förskaffa alla yrk n ·amma 
förmån, enade sig handtvärkarene på initiativ af magi traten år 1 G3G 
om upprättandet af ett . .  k. ämbetsgi l le eller genernlgille, som i sig 
skul le inne�luta samtliga handtvärksmän i staden, främst dem hvi lka 
ieke ingått nagon yrkesföroning, men också, dem som försetts med 
eget skrå. Sedan ,,artiklar och punkter" för gillet utarbetats och 
cles a följ ande är 1 G37 erhållit borgmästares oeh råds ratifikation, 
v�incle sig mä"tarene till Per Brah med anhållan om d 11ncs beskyr 1d 
u ·h  om fn 't 'ti:illand ttf get · igill til l tocken af gil let .j älf.'tän hg
hot. I resolution af den 2 febr. 1 G -10 uttrykte Brahe siLt nådiga 
välbehag öfver företag t amt tillförsäkra le gillet alla de beneficia 
och rättigheter, som utlofvacles i generalskraet, uppmauand ti l lika 
magi · traton att tilldela ,, ådana, friheter, som de själfve veta be
sinna, att gil let kan b l ifva eft r tillbehör och uppa vederbörligt sätt 
m d uppeh,:.1 1 let".  Samtliga lumdtvärksmän bjödus att uu lerordna 
sig gillet och att erkänna dess höghet, enskilda ämbeten dock deras 
rätt oförkränkt. Under 'ina domar, pas ·, lärob ref m. fi. utgående 

I )  Biul'.  for�ta iiOr. VI I :  ( iJ. 
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bref skul le gillet tillåtas att begagna ett ::;ecret och insegel af föl
jande symboliska utseende : ,, tvänne nakota människoarmar och hän
der korsvis öfver hvarandra satte och n:1ed band tillsamman bundne, 
ståendes uti en blå grund, hafvandes uti hvardcra handen en blom
strande olivekvist, sj älfva blomst,ren gröna och stj älkarna förgylda ; 

\ 

Generalgi l lets i J\.bo sigi l l . 

omkring armarna eller sj älfva grun I ,  uti h vi lket secr tet begripe�, 
en cirkelrund ring ell er  k rans, där uLi inseglet m d desse bifogade 
förgylde bokstäfver, nämbgen ,  Ämb ternes b-i lli · Bignete j Åbo' namn
gifves och stå förmälda" . I en senare på året afgifvon resolution 
förklarade Brahe, att alla importante saker, i hvi lka appel l fr.ln 
gil let skedde, skulle gå till rådstugu-, icke til l kämnärsrätten, 
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samt att appellationsafgiften skulle vara den. amma som frår: käm
närskammaren till rådstugan 1 ) .  

Gillets syftemål angifves i de  ålunda faststälda :taclgar a vara 
att bilägga och slita ,, ämbeternas enskilda och ti llhörande aker". 

· Yppade sig · bland · mästare och · mästersvenner i ett · speciaH.mbete 
träta och tvist ,,ämbetens egentl iga saker angående, som uti spe
cialskrån icke kan biläggas·' , skulle saken dragas inför generalgillet ; 
gälde det icke ,,en ämbets enskild fall" , föll den utom gillet: kom
peteu och hänsköts till rådstugurätten. Förekom oenighet bland 
de gillesbröder, som icke tillhörde ett fast eller specialämbete, 
fick saken icke nedläggas utan anmälan hos gillets or f·rande. 
Ville någon utom gillet stående andraga en sak för gillesbröderna, 
var det honom tillåtet mot erläggande af dubbelt högre äskepennin
gar än medlemmarne betalade. Den gillesbroder, som icke ti]hörde 
ett fast ämbete i staden, var skyldig att inför gillet in- och ut
skrifva sina lärpojkar. 

Generalgillet skulle sålunda bilda en föreningslänk mellan 
handtvärkare af olika yrken ; det skulle vara ett tort handtvärks
skrå, hvaraf de enskilda ämbetena voro underafdelningar. I första 
instans skulle det afdöma och bi lägga. tvister mellan handtvärkare, 
om icke samman lutit sig ti ll ett . pecialskrå, i andra instans mål, 

som tidigare förekommit inför ämbet 'råtterna. I afseende å gillets 
organisation och samlifvet inom detsamma gäl<le samma fö. eskrif
ter som för ämbetena. Statuterna före krifva val af ålderman och bi
sittare, hvilka ägde att döma efter skrået och i sak r, om ic.re fun
nos däri klarl igcn uttrykta, ,, efter yttersta samvete sino ; ' an ·ka.rfande 
af låda med fyra lå ; ordinarie kvartal Urbanidag den 25 i:ia,i , clåi 
åldermannen redovi ade för kassan, och ]\fartinidag den 1 1  !10vem
ber ; kvartal penningar, 2 öre, vid bägge ti llfällena ; extia mö
ten efter behof ; hcmlighållhnde af :-;ådana beslut, ,,s m sr,ad ·en8 
förmän och våra m dborgare. i ·ko t i ll m n och pr judi ·erligt är" 
m. m. Af vikt synnerligen för d hand tv�irkar , h ilka ick bildat 
eget ämbete, var be tämningen, a t 0n fattig gi llcsbrodor 8kulle, 
om han hem ökte med Guds faderliga ri s, under tödjas ·h, i fall 
han afled i armod, han begrafning bekostas af gillet. Att en gil
l sbroder ·kull . deltaga i en kamrnts och han8 fa,miljemedlems jor
dafärd, föll a f  sig -jälft ,  men lum var cle8sutom pliktig att i vi ssa 
fall följa äfven utom sU\,0.nde t i ll grafveu. Önska,Jo näml . någo.1 utom 
gill t att genom gi llets närvaro öka staten vid en anhörig� likbe-

1 ) Åbo stads acta. 
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gängel. e,  · ku lle han ackordera därom med aldermannen o h bisit
tarene samt gifva i lådan, ,,gillet till ära", hvad desse bestäm le. 

Huru generalgi11 t fylt sin uppgift och hvilken betydelse det 
ägt för näringslifvet i staden kan numera svårligen bestämma . 
Dock ta l a  de spar amma uppgifter, som ännu förefinnas, för att det 
al d rig lyckats gillet att vinna det inflytande och den auktori
tet stifrarene väl tänkt sig. I ynnerhet nnd r seklets sista årtion
d 1 1  torde förhåll andena varit otillfredsställande och en tid synes 
det gått därhän, att gillet befann sig i fullkomligt upplösningstill
stånd. På särskilda rik dagar och isynnerhet år I G89 anfördes bittra 
kl agomål öfver de svårigheter gill et hade att kämpa med, hvarför 
l andshöfdingen i länet tillsades att i samråd med kommerskollegiet 
uttänka medel till det ondas afhjälpande. Som en antydan om 
re�ultatet af det utlofvade understödet får väl betraktas eu uppgift 
i råd tugurättens protokoll år 1 GQO, hvari det heter, att staden fasta 
ämbeten erhöllo rättens tmstånd ,, att inrätta generalgillet här i sta
den, som för någou tid sedan af grefve Per Brahe bl ifvit inrättadt, 
men nu förfallit ; hvarunder ock skola höra och lyda alla hand t
värksmän, som redeligen lärt, vandrat och för öppen ämbetslåda 
gjort itt mästerstycke och således ämbeL rättighet vunnit" 1 ) . Utan 
något inflytande på näringsförhållandena i stad n har denna  pc'.'mytt
födelse väl icke varit, m n till större betydel e och auktoritet ly ka
des generalgillet icke ens eft.er denna tid höja sig. 

Don dekadens hvaråt generalgillet tidigt nog hemföll, berodde 
till någon del därpå, att gillet från sekl ts midt saknade n fast 
samling::;lokal. Redan under d första åreu efter . in instift lse hade 
gil l et med egna medel tillöst sig egen gård vid Kyrkogatan, hvarest 
möj lig n äfven stad ns fasta ämbeten höllo sina sammankom t r. 
Jämlikt privil gierna för gilleshus åtnjöt gården frihet för kommu
nala  nt -kyldcr och b röderne hade rätt att därstäcl hålla ut:kä.nk
ninO'  af öl och brännvin n rtitt som dock had ina oläg nh L r, 
enär cl n ofta bragt gill t i k nfiikt m d rättvisan 2) .  nd r 1 G5G 
ärs , • Lo ra brand blef detta gilleshns l ågorna · rof; clet nppbygd ,s t'myo 
af baga,ron Mårten Döpn r o ·h begagnades i några år af gi l l  L, m n 
mf1 -t år 1 GGO eft r rättegång aftriida åt Döpn r :åsom äkerh t 
för 1 nn omko tnader. ågon inlö en kom d rmera icke i fråga 

1 ) Riksdags besvär på riksd . l G�O ; rådst. prot. 3 feLr. 1670. 
2) Rådst. prot. 1 2  j un i ,  .J-, 23 sopt., 4-13 nov. 1GJ3, 1 mars 1G45, 4, H\ 25 

s pt. Ui48. Såsom tidigare (s. 486-487) nämdes, sträfvado gi l l et att fåsin  utskänk
n ing utsträkt till  vinsorter och lyckades äfven Yinna landshöfdingens bifall 
mon magist raten i::atto sig däremot och lät konfiskera ott vi n fager. Rcg ri ngen , 
hos h vi l ke n  gi l let anförd besvär, god kände åtgärden 
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och en annan tomt, som erbjöds af magi traten vid Helgeandsga
tan på Aningaissidan, måste af brist på medel lämnas obebygd. 
På 1 6R2 års riksdag supplicerade gillet fåfängt om statsunder.stöd 
för eu stugas uppförande. År 1 G89  omtala gilles huset, f'."' r  hvilket 

· bröderne förgäfves ansökte om vissa lindringar i kronout kylderna 
samt ntskänk:ningsrätt, men redan två år därpå uppgifve d t, att 
ämbetslådan och skylten funnos hos en af {lldennännen, och '°r 1 699 
anhöllo bröderne, enär de råkat i tvist med en ålderman, hos ma
gi traten om annan lokal för sina sammankomster. När sekl t gick 
till ända, stod sålunda generalgillet alt ännu utan egen gille 'st ga 1 ) .  

En bidragande orsak till gillets aftagande betydelse yues vi
dare legat i svårigheten för gillesrätten att göra sina bud c ch ut
slag gällande inom ämbetena samt att med dessa öfverenskomma 
om ömse:idiga befogenheter. Några antydningar förekomma c m  tvi
ster med ämbetsrätterna och åtminstone en sådan konflikt ha.de till 
följd, att ämbetet uppsade gemenskapen med gillet. Af o. saker, 
som äro obekanta, hade skräddarene redan år 1 G-1-7 separerat sig 
och magistraten, hvars hjälp af gillet anropades, ansåg sig icke 
kunna skrida till tvångsåtgärder 2) .  Schismen ägde bestånd ännu 
1 674 och synes fortgått intill gillets återupprättel. e l G�H\ då en 
skräddaremäst.are utsågs till bi. ittare. På riksdagen 1 689 klagade 
gillesbröderne öfver att åtskilliga handtvärkare, hvilka icke kuncle 
bilda eget gille, höllo sig under ämbetena i Stoc;kholm och Nykö
ping 3). Med ämbetena i Stockholm råkade gillet i en långvarig 
tvist, . om dock flera gånger afgj o rd s t ill gille t s  favör. Enligt sta
tuterna hade, såsom redan på pekats, gillet rättighet att utfär a läro
bref åt lärpojkar, om tj änat ut hos mästare i Hladen. M .m nii,r 
de ·sa arb tare kommo åsom vandring. g ällar till • ' tockholrn, väg
rade ämbetena därstädes att rkänna dem o ·h fordrade, att cl skulle 
underkasta sig ny lärotid i Stockholm ; äfven had . det händt, att 
g si:ill rna blifvit bötfälda nnd r förevändning, att dr icke tj än at 
ho · ,, rätte o h ärl ige hanJtvärkare" . Vid an täld unders ·· kning be
fans det, att g neralgillets be vär öfver 'aken voro fullt befogade, 
O "'h regeringen lofvad gång på gång att förehålla re p. äml)oton i 

1 to kl10lm deras egenvillighet.. Måhän la  ha de. · a slutligen gifvit 
mod sig, ty efter år 1 689 omtalas klagomålen ick mera 4) .  

1 ) Råd.st. prot. 7 mars 1G59, 4 juli löGU, 1 5  juli  l G�H, 1 9  apr. 1U99 ; le . 
r"sol .  1 682 § 3 1 ,  18  mars lf i89 § 16. 

2) Rådst. prot. 1 1  doc. 1G47. 
3) K. rosol .  18 mars 1 689 § 1 7 .  
�) K. rosol. ! 2  dec. 1Gn § 8, 1 l  nov. 1 G8U § J O, 9 n ov. 1 , ; G § 13 ,  1 8  mars 

lGt-� § 1 4. 
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I spetsen för generalgillet synes under de första årtiondena 
stått fyra åldermän, af hvilka samtidigt endast tvänne torde 
varit stadda i tjänsteutöfning ;  vid gillets restauration 1 690 min
skades antalet till två. Bisittarenes antal uppgifves år 1 647 till 
ätta, år 1 680 nämnas allenast fyra, år 1 690 utnämdes fem. Vid valen 
torde samma förfar ande iakttagits som vid liknande förrättningar 
inom specialämbetena. Synbarligen ha de fasta ämbetena eftersträf
vat att vinna en plats i direktionen och magistraten har å sin sida 
förfäktat den grundsatsen, att för ärendenas bättre handhafvande 
inga ämbetsåldermän skulle förtros med poster inom generalgillet. 
Om missnöje med valet af ålderman talas endast en gång. Kort 
efter det guldsmeden Hans Meyer ( 1 689) utsetts till den ena ålder
mannen utspann sig mellan honom och gillesbröderne en tvist, som 
i trots af regeringens och de lokala myndigheternas inskridande 
fortgick ännu tio år senare. Samtliga ämbeten skola ha nekat att 
erkänna l\1eyer ; man vägrade att åtlyda hans kallelser, så att Meyer 
fn· 1 U99 måste utvärka af magistraten ett påbud om vite för den 
som vidare opponerade sig. Den ringa betydelse generalgillet ännu 
vicl ·eklets utgång ägde förminskades sålunda ytterligare genom det 
öppna krigstillståndet mellan gillesbröderne och åldermannen 1 ) .  

Af de  mästare, som innehaft åldermans- och bisittarebefattnin
gar i generalgillet, kunna numera endast följande uppvisas : 

Aldermän i generalgillet. 

JJfä7 'lr>n Lambertsson, skomfl,kare 
ff'il/i((, 1n Clas.c; on Stockm rm, skomakare 
In,(Jf 'lln ·ekt Bw·ttel, kopparslagare 
l?alentin Srlul 'crin.  sadelmakare' 
Lytke Calonnder 2) 

nämd 

Bern r lt O lrtsm fi.c; f ure 
Zr1clw rir 1 ::: l ri tte gnldsmc(1 
1lfrt rfen Däp?U'1 ' ,  bakare 
.Tochim 1Veimr1 n (!) . 

Axfl Bo9n l. BoyP, guldsmed 
][ans 1lfeyp1·, gnldsmod . 
Ll nders Broman, snickare 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 

1 642-48 
1 642-44 
1 G43-47 
1 644 
1 648 
1653 [o . l GGO '? J 
1 Gf>4 
] 6G l  
1 66 1  
1 687 -80 
1 689-J 7 1 G 
1 G90 

1) Råd st. prot. 29 maj 1689, 9, l 2 apr. , 8 okt., l C i  nov. 1690, 1 5  j uli 1 691 ,  
28 nov. 1 692, 15 juni 1G95, 7 nov. 1698, 19 apr. 1 6D9. 

2) Huru C:1loander, som var Åbo stads försto postmästare (utn. 1638 och 
död c. lGM)), kunde i nväljas i styrelsen för gi1 lct ,  är en gåta. 

7ö 
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Rems J(o?'tsL on, skräddare 
Jochim 8trnke1 ·ck, guldsmed 
Jakob Bååk 

Bisittare. 

. Lytke Caloa11,de1· · .. . . ,.. rr ·k ;,[ · z b k , namda san1t1chgt 1 G4 1 .  nenn · 11 .:on .11 znc en, a are .._ 
Kristofer Gu lclsrnecl 
Simon Tu,nnbindare 
},,[ å1 ·ten Döpner, bakare 
Jöran J(ijhn, snickare, förordn . 1 650. 
Bogislcms I-fornborg, murmästare l 
Thomas ll!lellenberg, skomakare 
Zacharias Jung, skräddare utn. 1 690. 
CO'i·t Philip, klensmed 
Henrik Holrn, l inväfvare 

* * * 
Af de stadens näringsidkare, hvilka böra hänföras till ämbets

männens klass eller hvilka stodo på gränsen 1nellan hancltvärkare 
och borgare i in kränkt mening, ha redan tidigare - af ·kä.l som 
på sina ställen anförts eller som framgå ur sammanhanget - bar
berare, bryggare, slaktare och bakare b lifvit omnärnda. Stockholms 
bard kärares skrå af 1 57 1 ,  som konfirmerades af Gustaf TI Adolf 
år 1 628, påbjöd för barl>erarene en ful lkomligt skråmässig organi
sation och utbildning. ÖfverhufvuJ samma kornpeten.-vilkor, so:n upp
stäldes i hufvudstaden, gälcle naturligtvis de jure ä.fven pf1 andra 
orter utan att de dock med synnerlig stränghet kunde upprätthtd 
las. Ifrågasättas kan, huruvirla en fl rtalet  af de barberare, oculi
ster, m dici m. fl. , hvilka praktiserade i Å bo, avancerat hö6re än 
til l  g sällgraden, och om en och annan kan det antagas. att han 
icke ens förvärfvat sig d nna värcl igh t. - Bryggaren i Auo sam
mam,löto sig und r tryck t af den nya regim, om införde under 
Per Brahes gen ralguvernör tid ,  till ett ämbete och de omtalas år 
1 64 1  såsom stående under en uppsyningsman kal lad ålderman (Hen
rik Bargen), men amman lutning n blef icke långvarig och någon 
sådan ordning, om kännetecknade ett handtvärkareskrå, blef väl 
aldrig bland bryggarene genomförd. - En tydlig karaktär af äm
betsmän ägde däremot slaktarene-köttmånglarene och hakarene. 
Det af Oxenstierna, Skytte, Bureus och Mathias Trast utfärdade kött
månglareskrået af år 1 622 var utarbetadt efter fullkomligt enahanda 
mönster som öfriga af dem utgifna skrån . Lärpoj lr nrn0  ·skulle vara 
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oberyktade, de , kulle förete löftesmän och lära i fem år, innan de 
erkändes ·om gesäller. Högst tvänne mäster�venner och en läro
dräng til lätos samtidigt tjäna hos en mästare. 1\1ichelsmässotiden, 
d. v. s. vid slakttidens början, skul le mäster.svennen äska ämbetet 
och inför detsamma såsom mästarestycke slakta fem får eller en 
oxe inom en timme. Efter mannens död kunde enkan fortsätta 
rörelsen o. s. v. Huru full ständigt de personer uppfylde kråets före
skrifter i afseende å yrket::; inlärancle, hvilka af magistraten plägade 
utnämna till stadens slaktare, finnes icke angi fvet, men tvifvelaktigt 
är, huruvida dem alla affordrats mästareprof. Åldermän omtala. från 
seklets midt, medan åter alla  antydningar om till  varan af bisittare 
saknas. - Bland bakarene funnos vanligen några, som kunde upp
visa mästarebref, men flertalet af dem, som lifnärde sig med bakning. 
hörde till månglarenes klass. 

Öfriga ämbetsmän, hvilka stodo eller åtminstone bort stå under 
generalgillets uppsikt och skydd, skola behandlas i följande kapitel 
af denna af delning. :B.,örst egna vi uppmärksamhet åt de yrken, 
hvilkas idkare voro ,,starka" nog att bilda ett gille, hvarvid vi följ a 
dc111 i kronologisk ordning. Sedan upptaga vi de handtvärkare, 
hvilka saknade eget skrå och hvilka icke kunna 8Ubsumeras under 
de fasta ämbetena. 



V I. 

Guld s m e d s äm b etet  . 

• -- etta ämbete torcle i afseende a ålder Yarit c let för,ta i ':lta-
1 den. Väl nämnes i offentliga handlingar, såvicl t  j ag kun-

nat finna,  gnldsmeclernas skrft först så sent son1 år J629 -----=---' 
och själfva ämbetet först år  1 G32, då en rådman. utsågs 

til l  bisittare, m n flera tecken tala för en högre ålder. Därpå ty
der den ålderdomliga formen på det största af cle tre sigi l l .  hYilka 
finnas aftrykta på följ ande sida ; därför talare vidar det rclc,tiYt 
stora antal idkar guld 'medsyrk t ägde under nya t irl ns första år
hundrade :amt nödvändigheten af att stäl l a  deRso nncler noggi.·an
nare kontroll än den rnagi8trai en en:am kunrle ntöfva. Dd är Yis
serligen icke osnnnolikt, att mocl det i en n"tclstngnrätien � don af 
1 629 åberopade skrået fö�yftacles det a1 lmänna skdt J'ör gn1cl smcclcr, 
som utfärdades af Gabriel Ox nstierna. Lars Skytte och l ans Bu
ren::; den 1 jul i  1 622, meu denna möjl ighet mot ·ägc8 af en m.uan 
uppgift, som tyclcr pii ,  att gnldsmeclorne i �\ bo rcc.l au clärförin an , 
kan hända r dan nnd r 1 500-talot, bl ifvit ntru ·tade m cl egen , kr[t
orclning. • r 1 644 ingingo nöml igen gnlclsm clenrn ti l l  den my.:1.dig 
vordna drottningen rn cl anlrn l lau om re�titntion od1 konfirmab n å  
,,d n skrå de af framfarna konungar hafva varit l >enadarte med och 
härt i l l  inl t til l  godo åtnjutit af onmk att den af nrngi strat n (lär i 
staden är d m afhäncl" . Under h vilken framfaren konung. tid :-;l:rået 
utfärdat-., äges icke, i cke häl ler när magi�traten krid it till don 
öfverklagade åtgärden, men möj ligt iir, att det s nare skett i s\1tet 
af 1 630-talet, då gu ld meclernas anLal betydl igt rcdnl'erats och cl å 
det anmärktes mot guld ... ·niedernas npp.-·yningsman el ler å lderman, 
den s .  k. värdej en,  att han ,, in skrå icke vidmakthål ler el l eT sin 
bisittare icke ens akta eller veta enär de församlas" .  I sitt svar 
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utlofvade drottningen, att landshöf dingen skulle skaffa guldsme
derna rättelse, om deras uppgifter befunnos riktiga 1) .  Huruvida det 
gamla skrået sedermera återupplifvades eller möj ligen ersattes med 
1 622 ån; allmänna ordning, finnes ingenstädes utsagdt. Sj älfva äm
betet omnämne åter i handlingarna först några årtionden senare, 
men äterupprättade synbarligen långt tidigare . 

GuldsmodsärnbotetR sigill. �tamparna t i l l  det första och tredje sigillet 
förvaras i historiska museet i Helsingfors. 

D t Rtörre Ytircl gnlclsmcd('nHI.H arbeten iigde framför andra 
h ... u1cHvärlrnres och lätth ten att lnra mindre skarp, ·ynta kunder för
m,1clc1o redan tid igt myndigheterna ,1,tt egna gul c ! :-m1eclerna en strän
p;aro kontroll och -t'tersyn. nclcr mcddtiden l ind , stl:om tidigare 
är nämdt, gulclsmeclerua Ll ifvi t alagda att bosätta sig i ' tä.clcrn,.1,, 
<l �ir det var li.iittare att h ,.l lla öga p,1 cl em . ·vid upprepade tillfällen 
utfärdade: stränga förbud mot fl änl och falskh t, hvarj i.imt.e d n 
halt  guld- och silfverarbeten liorcle äga noga bestiin1des. 1 473 ån; 
förordning, som förnyades af Gnstaf '\Vasa, förbjöd guld 'lll dcrne 

1) Ex.tract af samll. stätlernas postulater anno 1 1,JJ, rosol. f. ämbetena o 
gill ,t i Åbo. 
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att använda sämre guld än rhenskt.. d. v. s. sådant som förekom i 
rhenländska guldmynt, samt pålade värkmä8taren för guldsmed äm
betet i Stockholm att probera a lt  det guld- och . i l fverarbete, som 
utbjöds i Uppland ,,e l l er annarstädes" . Johan III uppdrog år r7G å t  
· en särskild uppsynin g�man att haf\.·a inseende öfvcr att det arbete, · 
so1n levererades af guldsmederna i Stockholm och andra köpstä
der, var fullgodt i afäeende å skrot och korn, Konung Bigi,mund 
förordnade i den konfirmation han år 1 09--1 tilldelade guldsmederna 
i Stockholm å deras skrå ,  att ingen guldsmed i riket :kulle  ,, för
drista sig att arbeta ringare sölfver än lödige marken ti l l  halffjor
tonde lod gjutet silf i fin [84, 3 7  ¼],  och hvacl , om under hammaren 
förarbetes skall hålle ett kvintin mindre än f:j orton locl ut i fin : hvad 
som guldarbete til lkommer, skal l  ingen vare efterlåtit ringare guld 
förarbete än rinskt och Pari. ·er arbete icke med högre gla. ä uppå 
ätta kroner en [försmälta] " .  Beslogs någon med sämre arbete ,  för
lorade han varan och ·traffades 1ned böter (40 �) . På al la artik
lar skul le slås mästarens stämpel . Riksens ,,värdeen el ler prober -
mestere" skul le  besöka alla marknader för att granska all a guld
och silfverarLeten, som vid dessa tillfä l len utbjödos 1 men dessutom 
skulle åldermannen i hvar köpstad ,,pft ovisse dagar om året, dock 
emot visse högtider" anställa i n spektion i värkstäderna och s . . nder
slä alt, som vid anstäldt prof befans innehål l a  fl ärd.  Ingen ,. säcke
guldsmed" tillstaddes bo på ] andsbygden , utan skulle all guld:meds
handtering koncentreras till städerna. Ful]korn1igt enahanda före
skrifter upptogos i 1 622 års al lmänu a gnldsmeds. ·krå . Ar 1 6-1- 1  till
föror<lnades uppsyningsmän att grmrnka ful löcJ ighe ten ( 1 2  L) af det 
unseguld o h silfver samt de af cles;-;a metaller förfärdigade lyxartik
l a r, som infördes till riket 1 ) .  

Dessa oeh många andra förordningar gälde guldsmedsyrket i 
hela  riket , men c1es utom vidtogos särskilda åtg�irc l er for atL k 1�n
t,rol l era pabuden. efter] fnarl i Finland. R� ntnämcl os a r  1 G l 3  gulcl
Rmeden i Åbo Hans Hosenwinc:ke l l  t i l l  värclej l ler  proberrnii tare 
af alt guld- och si lfverarbeto i Finland. I ful lmakten ··äges, att 
klagomål inlupit öfver den falskket och flänl guldsmederna i ] in
land såväl som på clndra orter gjorde sig skyldiga till i det de saldo 
, kronoguld för ungerskt och ren kt för kronoguld"  samt r· r ,äm
rade ilfrets halt, ,,att där en lödig marker bör hålh1, ±Jorto1. lod i 
fint, där öfvc de . å mycken tillsättning, att en lödig mark st n1dom 

1) K1omming. Skråonln ingar s. mo, l lrn-11l1 ; Stiernman, Commcrco;'öronln. 
1 :  1 8  19, 2J9-25 J ,  lI: 3 1 2-31-! ; Hildebrand,  veriges medeltid s. 56 1 .  
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h[Lller näppeligen tio el ler tolf lod och under tiden än mindre, däri
genom de enfaldige mycket blifva besvikna, såsom. icke häller kro
non minder skada där af hafver, clär något sölfver för allmogens 
utlagor b lefve uppburit" . Hosenwinckell tillkom det nu att göra 
ända pft sådan svek och falskhet genom att hålla grann akt på alt 
guld- och silfverarbete, ,, att det må redeligen och icke falskeligen 
gi ordt eller såldt b lifve" . Han skulle resa t i l l  alla  orter i landet, 
hvarest guldsmeder bodde, samt ransaka och profva deras arbete, 
därvid kontrol lerande, att intet annat guld skulle  få bearbetas än 
ungerskt och kronoguld, hvaraf det förstnämda skul le hålla  23 kara
ter 6 gran , det senare 2 1  karat 2 gran. Alt ,,gj utet och gement'' 
silfverarbete skulle hålla I 3 lod 2 kvintin samt alt ,, stort eller ham
mer arbete" 1 3  lod 3 kvint-in. Den guldsmed, som besl ogs med att 
ha satt sin och stadens stämpel på underhaltigt arbete eller med 
att ha öfvat falskhet i vikterna, skulle förlora arbetet och böta 
40 :il;{. Hosenwinckell skulle tillika tillhålla de guldsmeder, som 
hade sitt hemvist eller försvar på landsbygden, att flytta in till stä
derna. 1amma, straff, som vederfors guldsmederna för flärd i arbe
tet, skulle påläggas köpmän, som sålde guldringar och guldsmycken 
med falska stenar, ,,det vare dobleter, glass tenar, j ordestenar" . Sj älf 
skulle Hosenwinckell föregå sina kolleger med godt exempel s aint 
årligen insända till värdejen och probermästaren i Stockholm prof 
på c;, itt eget och andras arbete j ämte berättelse öfver sin värksam
het. H an skul le svära att ,,grant ransake och ingen göre ti l l  vi lj e  
anten för  gåfvor e l ler vänskap skull eller s e  igeno1n fingren nied 
dem som brottslige vare kunne, så framt han icke som en otrogen 
tj änare vil l  straffet hlifva" . För sin trogna tj änst skulle. h an belö
nas med frihet för särski lda utlagor. Vederbörande myndig
heter på  al la orter voro skyldiga ntt lämna honom nö<lig hand
räckning 1 ) .  

Om Hosenwinckolls värksamhct som proboraro innehål la rf1 cl
stugnprotokollen för Åbo några notiser, hvilka utvisa, att rätten 
t i l lämpade ul l lagens strängh t mot f-Wokfnlla gnld meder. Eft r Ho
senwinckel ls clöd (år 1 62G) anträffas som proberare o h ålderman i 
Åbo guld meden Jochim BtrokElrck (Ntrak��rk, + 1 65 1 ) .  Huruvida 
dennes värksamhet hade samma omfattning om hans föregångares 
finne icke nämdt. I sitt kall biträddes Strokerck af uppsynings
männen öfver handeln och handtvä.rket och antagligen ägde han 
att afl ämna årlig rapport till riksgnarclinen \V ci1er, hvi lken år  1 G30 

( 1 Wn.n. rn, 1 1 0 1 1 ,  Flam l .  af u rk.  I Y: 1 88 - l ! lO 
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erhöll ur psikt öfver guldsmcderne i hela riket. Om Strok rcks när
maste efterföljare föreligga mig veterligen icke uppgifter. Under 
seklets sista årtionden anträffas säso1n guldsmedsåldermän Axel Hans
son Boga 1 . Boye åtm. 1 G80-8D amt Hans l\feyer 1 6  9- : 7 1 6. Den 
fiistnämde förordnades år 1 G9t> af riksvärdejen Antonii Grill i to k
holm att hafva inspektion öfver gul d  mederna i Åbo och Björne
borgs län. Intet gnldsmedsarbete kulle få försälj a ·  innan. c let pro
berats af 1\feyer i ämbetsborgmä. tarens närvaro och förseclts med 
stadens stämpel 1 ) .  

Om l ifvet och värksa1nheten inom guld:;medsämbetet i Åbo 
under sjuttonde seklet upplysa numera inga handlingar. _fen då 
1 622 års allmänna guldsmeds krå, 01n det också icke i oförändrad form 
tillämpades inom ämbetet, i alla fall måste ha i hnfvncl-mk öfver
ensstämt med det specialskrå, ämbetet fått sig tilldeladt, kunna vi 
därur upptaga de bestämmelser, som hade afseende å yrket inlä
rande och mästarenes privilegier. 

Lärotiden för en pojke kulle vara i fem år 2 ) .  Pröfv( ticen före 
mottagandet utsträktes till 1 / 4, år. En gesäll skulle vandra i tre år och 
sedan i ytterligare tre år  �j itna hos tvänne mästare i samrn,1, stad och 
förestå de.ra vä.rkstäder. Ingen mä.stersven tilläts att for egen räk
ning mottaga arbete utan tillstäncl af mästaren, som be 'tämd <'h mot
tog arbet lönen samt gaf di:iraf efter behag ät gesällen. Som mä ter
st,ycke . kuHe ge ällen utföra inom 3 manader i alderrnannens v�i,rk
stad en kredensbägare (,,eett eenfacht L'Tedentz medh tu bunclh '' ) ,  en 
ame1erac1 guldring mecl infattad stPn samt tt signet me l Rkölcl 
och hjälm. I mästareafgift erlades i Stockholm GO dal. till l:l<l an och 
20 dal . til l  gi.isttiburl, i andnt siti,dPr 20 d. till Hu.I an ocl1 1 0  tiJ l gä
stabudet. �Iästnres<jner samt cle hvilka 1i.ngo cm mäi-.itarcs enka ellPr 
rlott r skulle h ,tala u;tgot 1ninc1ro. 11.,an. · i on . ta.cl idrn tr0 1.1 ii"tar ', 
skulle profvot afiägga. ·  i 8t0cklwlm. �Ied anleJning af klagomftl n 
öfver elen tid och de ko-;tnadcr mil.-;tare:tycket kri.iJd till .: t 1 G8f )  ,u:-; 
skraordning för SLol'kholm:,; guldsmeder en gesäll att förfänl i o·a 
en kanna, skål eller hägc1irc, som lättar knnc l e  afyttras. Äfvcn 
1 Åbo blef clet i bö1:j an af 1 700-talcL, och k,luHkL' tidiga10, .'ed att 

1) Rådst. prot. f. Abo J föJ7 s .  1 1 , f. \V asa 8 man; 1 705. Meyar �ökte att 
fa Bin ful lmakt u tsträkt äfven till sfädenrn i Österbottcn, m n då . a, år l 70j 
gjorde anspråk på att få probern. guldsmcdsarbcte i "'\Va.sa, t i llbaka 'is.1.des för
söket af magistraten under förkln.ri ng, att Österbotton icko hörue ti l l  Åbo 
provins. 

2) I rådst. prot. Hi2 !  omni\.mnos ett kontrakt mel l::m 11 mäs arv och en 
lärl i ngs förmynclaro, enl igt hvilkct läroticlon sku l le  vara 4 år. 
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som prof förelägga en  silfverkan1 1a  med tre knappar under samt 
drifvet arbete på locket 1) .  

Antalet mästare i guldsmedsämbetena skulle enligt 1 622 års 
skrå bero på borgmästares och råds godtfinnande. Täfiade en ut
l ändsk mästare med en inhemsk gesäll om en vakans i ämbetet, 
skulle den senare ha företräde. Ingen mästare från annan ort kunde 
vinna burskap utan att förete betyg öfver sitt tidigare förhållande. 
På sin höjd två mästersvenner och tre lärlingar tillätos samtidigt 
arbeta i värkstaden. Ville en mästare bort.tinga eller förarrendera 
sin affär, kunde det ske allenast åt en ämbetsbroder. Mästareenka 
tilläts fortsätta rörelsen i två år. Köpmän, som konkurrerade med 
guldsmederna, fingo icke införa underhaltiga artiklar .  Om antalet 
kvarta l nämde skrået intet, men ur några handlingar angående guld
smedsämbetet i Åbo under 1 700-talets första årtionden framgår, att 
de ordinarie sammankomsterna borde ha varit fyra och att kvartals
penningarna t�tgingo med 5 öre s. m. för kvartal . Bisittarene voro 
efter stora ofreden och antagligen därförinnan tvänne ti l l antalet. 
Den förste af mig kände utnämdes 1 72 1 . 

Jämför man de krafter guldsmeds yrket kräf de under förgångna 
sekel med den arbetsstyrka, som vår tid tager i anspråk, finner 
man, att behofvet fordomtima var betydligt större. Å1an hade då i cke 
för sed att nedlägga sina penningar i vinstgifvande företag och 
räntebärande papper, utan de besparingar, som kunde göras, lades 
på kistbottnen eller förvandlades till guld- och silfverpj eser, hvilka 
generationer igenom bevarades såsom en icke obetydlig del af fa
mi\j earfvet. Vid uppbud af panter omnämna rådstugurättens i Åbo 
protokoll under sjuttonde seklet j ämt och ständigt silfverbälten, 
stop, kedjor,  skeda.r ,  guldringar o.  a. d. och samma dyrbarheter före
komma allmänt i inventari i fört ckningar öfver för öfrigt ganska an
språkslösa Lon. Sålunda förklarar det sig, att vi för två a tre år
hnnd rad 11 sedan påträffa i Å bo ungefär sarrnna antal guldsmeder 
'Om i våra dagar. År 1 57 1  var antalet åtmin ton 5 ;  und r årP. l l  
1 687-1 6 1 7  upptaga begrafning längd rna 8 afiidne guld meder ;  år  
1 609 synes antalet varit 4, år  1 625 6 ,  år  1 633 7 ,  år  1 637 endast 2 ,  
år 1 683 6 ;  "edan nedgick siffran, så att staden åren 1 696 o h 1 7 1 3, då 
mästarene flyktade öfver til l  Sverig , räknade endast 3 guldsmed r .  

Bland guldsmeder, som förekommo i Åbo från slut t af 1 600-
talet intill stora ofredens tid , ha följande blifvit af mig upptecknade : 

3) Guldsmedsämb. bandl .  i Åbo h ist .  museum. 
77 
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Guldsmeder i Åbo. 

Mårten Guldsmed + 1 687 ; Herman Guldsmed + 1 5  8 ;  Lars 
G. + 1 590 ; Jakob nämd 1594, + 1 6 1 3 ;  Hans Lidskåu + 1 595 ; 
Mårten nämd 1 596-99 ; Hans Lidskån + 1 697 ; Johan nämd 1 609 ; 

· Philpus + 16 10 ; Anders nämd 1 588, + 1 6 17 ;  Herman näm · 1 608, . 
+ 1 62B ; Jöran nämd 1 609-37 ; Hans Hosenwinckell nämd 1 609, + 
1 626 ; Valentin nämd 1 620 ; Ambrosius + 1 622 ; Hans Globitz n. 1 609 
-36 ; Jakob n. 1 625 ;  Hartwich Wölich n. 1 625-36 ; Gudm:ind n. 
1 627, + 1 630 ; Jochim Strokerck n .  1629, + 1 651 ; Frans n. 16 0-37 ; 
Kasper G. n .  afliden 1 632 ; Thomas n.  1 633 ; Johan n. 1 633-35 ; 
Klas Höfwitz, gul larbetare, n .  1 637-47 ; Jochim Gullarbetara 1 643 
och Jakob dito 1 645-47 ; Knut Guldsmed n. 1 646, + 1 635 ; Zacha
rias Witte n. 1 647-69 ; Kristofer n. 1 643,+1660 ; David n. 1 60� + 
1 669 ; J öran 1 662 ; Kristian 1 663 ; Augustus Wideman 1. W eideman 
n. 1 66 1 , + 1 693 ; Axel Hansson Boye nämd 1 668, + 1 688 som ålder
man ; J akob Brask n. 1670, + 1 680 ; Hugo Persson J'.'1:örman n. 1 67 i ,  
+ 1 684 ; Kasper Ciälnär n .  1 675, + 1 694, Hans 1'1eye1: nämd 1 679, en 
af stadens älste l 692, å lderman, + 1 7 16 såsom flykting i St c holm ; 
Anders Holm n. 1 678, + 1 687 ; Michel Biörman n.  1 685, + 1 720 i 
Stockhom ; Henrik Norling n. 1 692 ; Michel Roth n. 1 696-1 700 ;  Lars 
Lund nämnes afliden 1 697 ; Gabriel Mörman n. 1 702-2 1 ,  ilyttade 
efter kriget till Nystad ; Johan Boye n. 1 696-17 10 ;  Jakob Biörk, 
mästare 1 706, + 1 7 3 1  såsom ålderman. 

Till guldsmedernas yrke hörde äfven gravering af sigill e l ler 
,,pitzier" . Som kringresande ,,pitzierstickare" ex professo anträffas 
år 1 696 en Johan Caspar Lechman. Inom samma yrke arbetade äf
ven figursn idaren Gustaf Hagner (nämd 1 698-1 7 1 2) . 



VII. 

Skomakareämbetet. 

I å hösten 1 624 ingingo ett antal skomakare i staden til l  
borgmäsfa,re och råd med anmälan om den ,,oordning, för

- ,-- tryck och skada" , hvari deras yrke råkat, samt med an
hållan om nödig handräckning til l  d t ondas afhjälpande. 

Såsom l ämpligaste undsättningsåtgärder föreslogos inrättandet af ett 
slutet ämbete med så många mästare. staden behöfde och kund 
uppehål la� förbud mot i nförsel af färdiga skodon från Tyskland och 
l and bygden samt aflägsnandet af alla lö drifvare och bönhåsar. 
De s. k .  ,,finska skomakarene",  hvi lka l änge bott i staden, de fl.e ta 
arbetande hemma hos borg rskapet, kunde gärna fortsätta sin nä
ring b lott de gåfvo sig und r ämbetets för var och icke förökades 
utöfver behofv t. 

I sitt svar b iföl l  magistraten utan tvekan t i l l  ansökningen å
vidt den angick upprättandet af ett skomakareämbete med b grän
'adt autal medlemmar samt förj agandet af d lö karlar, hvilka be
d rägl ig n stäl t ig under privi l  gierad s för var. · ·  fven fann magi
·trat n för laget att förbjuda import n af skodon från utland t väl-
b tänkt, blott koma.kar n å för · Loclo i t yrk , , att ing n hafv r 
,'ig däröfv r att klaga" .  Där mot kund inför l n  från land bygden 
i ·] o afklippas, enär en sådan åtgärd kulle m dföra n pri st gring 
o h å lunda lända den fattigar b folkning n ti l l  kada. D ,,fin-
k komakarene" förklarade berättigade atL fort ätta sin näring på 

sät.t om förut m n af dem skul le fl re ick antaga , ,än b hof 
görs o h af nöden är" . För att komakar n s yftemål skulle de to 
snabbare realisera , utnämde omedelbart tvänne bland adr ns 
undertecknare, Ander nger och få.rten Lambertz, till åldermän, 
hvarj ämte rådmann n ] råger förordnades ti l l  bi i ttare. - Med an-
1 dning af en uppford ran till ämbetet att faststäl la en pristaxa för 
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skodon förklarade skomakarene några dagar senare, att de af prak
tiska skäl icke kunde rätta sig efter magistratens önskan, m n för
bundo de sig att ,,så oss uti köpet med hvar man förhålla, att ingen 
klagan därutinnan ske skall '' 1 ) .  

· Det lo:fliga och konstrika skomakareämbetets inrättande timade 
sålunda år 1 624 , men skrået utfärdades af borgmästare och råd först 
fem år senare, den 1 3  jul i  1 629 . Häri bestämdes, att ämbetet skulle  
hafva fyra ordinarie sammankom ter i året : ValbL1rgi-, Petri Paul i ,  
Bartholomcei och conversionis Pauli  dagar. Antalet inskrifne mästare 
fick icke öfverstiga 20 och ingen mästare tilläts hålla mer än 3 

Skomakareämbetets sigi l l .  Stam
pen förvaras i historiskt-etnogra

fiska museet i Helsingfo1·s. 

stolar i sin värkstad. Ville mästare-
enka fortsätta sin mans rörelse, til läts 
hon göra det i tre år och skulle hon 
betala åt den värkgesäll , åldermannen 
och bisittarene utsågo åt henne, i vec
kan 6 :il!Ji i l ön och 4 öre i dric1 spen
gar. Mästerprofvet skulle utfö as på 
följande sätt. Först skulle s ecimi
nanten bereda åt sig en god oxhud, 
hvarpå intet fe.1 fick förek . mma, 
hvarken någon ,,beenling" eller an
nat sa1rnas. Af huden skulle i ålder
mannens hus och i hans närvaro till
skäras 1 par stöfiar utan kragar ,, 1ned 
en tilbunden rand och achter :flijt" , 
1 par klappskor utan hål, 1 par ,,lä

der afsatz koor" och I par l akejskor utan öron. För hvarje fel 'Om 
npptäktes rla le · i bot 1 �. I mästareafgift betalades, f""ru om 
ko ·t och n tunna öl , till lådan 40 � af mästar '0n och mag, 60 
il!fi". af annan inhom k man och 80 � af utländiug ; därtill kom 1 
daJ. åt åldermannen o h hvarj bisittar , 2 � åt notarien 'amt 
3 � till bös an. Pröfvotiden var ett år för infödde och två år 
för utländske gesäller. I veckolön skulle en gesäl l bekomma 1 -2 � 
b roende på arbetet" b ska:ffenhet ; en ,,förbund tv rker" , d. v. . en 
första året ge äl l ,  skulle åtnöj a sjg med half mä ' tersv n löu. Läro
tid n för en pojke var 4 år ; inskrifningsafgiften 1 dal. i lådan o h 
2 � åt notarien. Vid gesällinskrifningen erlades åt åldermannen 
och hva1je bisittare 1 dal . ,  åt skrifvaren 2 � samt till lådan 3 *· 

1 ) Bidrag 1 :sta ser. Il: 57-62. 
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Böterna för brott m.ot  skrået varierarle ruel lan 1 -40 �- Högsta 
bot erl ades för äktande af beryktad kvinna samt för utbasunande 
af sekreta beslut ; 20 :il!/i betalades för tubbande af annans arbetare 
samt för gröfre förseelser inför öppen låda, 1 6  ij,. för olydnad mot 
ämbetsdom, 1 2  � för förköp och olagligt härbärgerande af gesäl
ler, 0 � för antagande af bönhås och förtalande af kunder, 4-8 
:il!Ji. för mindre förseelser mot mötesordningen. Lindrigaste afgiften, 
1 �' betalades för svordom inför lådan. Slutligen förbjöd  skrået 
utländingar att importera skodon och borgare att försälj a samma 
artikel på torget på andra tider än under marknaderna. 

Några och trettio år  senare ingick skomakareämbetet til l  magi
straten med anhållan om ,,någon korrektion" i sina artiklar, af hvilka 
några under tidens lopp visat sig otj änliga. Med anledning däraf 
utfärdades den 9 juni 1 662 nytt skrå, som skulle gälla provisionali
ter till den l änge bebådade allmänna skråordningens utkomst. 
De tillägg och afvikelser från den första upplagan, magistraten 
företog sig, voro i hufvudsak följ ande. 

Vid hvarj e  kvartal skulle af mästarene erläggas til l  lådan 4 
öre ; antalet mästare skulle bestämmas af borgmästare och råd j ämte 
åldermannen och bisittarene, hvarvid borde tillses, ,,att stadsens in
vånare på den�ena sidan med arbete befordrade och ämbetsbröderne å 
den andra sidan af många mästare intet skadade blifva" . Mästareenka 
kunde fortsätta rörelsen så länge hon behagade, men utan lärgosse ;  
strax efter mannens död, men icke senare, kunde hon bla.nd gesäl
l erne i staden utvälj a åt sig v ärkstad ·före tåndare. Pröfvotiden 
före mä terskapets afl äggande nedsattes för utländingar till ett år, 
för mästaresöner samt mästaredöttrars och enkors trolofvade till ½ 
år. Mästerstyckena skul le  bestå af ,,ett par ryttarestöflar, ett par 
allamodhig (!) skor, tt par dubb Istickade kor, ett par mans toflor 
och ett par kardivans kor" , hvilka kulle förfärdiga inom 
tr dagar. För felaktigt arb t b talade' 1 4  � och för hvarje  
timme som använd af  den fj ärd dagen 1 �- Mästareafgiften 
höj des för icke-mästaresöner ti ll 80 �- Gesäll vandringstid 
kull vara i 4 år, m d tt år lindring för mästare öner ; lärpojksti

den lika å i 4 år. Lön n för n ge äl l kulle utgå m d ör för 
e tt par skor och 20 ör för ett par · töflar o h borde g äll n ut
föra 8 par i veckan : en ,, bundtverkares" lön skulle vara 2 :ij. i 
veckan. Ingen mä tare fick taga en ny lärling innan den föregå
ende tj änade på  sitt i ta år. ] ör att tillfredsställa allmänhetens 
behof var hvarj e mä tare pliktig att på lördagen hålla till salu på 
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torget fyra par skor, hvi l ka granskats af tvänue utaf åldermannen 
ti l lsatte kontrollanter 1). 

Enär förutom skråna endast några mindre viktiga handlingar 
angående skomakareämbetet kunnat igenfi.nnas, grundar sig vår 
kännedom om föd1allanderta morn detta ämbete, ett af de största i · 

:l . 
-:;, ,7-

� J {f 5 
F- ' 

komakar ämbet.et låda. Förvaras i historiska museet i Åbo. 
( Årtalet 15 52 oriktigt). 

1 ) r 1672 ingick skomakareämbetet ti l l  kommerskollegiet m d ansökan 
om konfirmation å 1 662 års specialskrå, som ansåg bättre lämpa sig för för
hållandena än S. 0. 1 66!), men kollegiet afslog denna begäran och lofrade in
kvirera, h arför den senare ordningen icke blif vit tidigare tillämpad. Att spe
cialskrået dock tolererats och till någon del kanhända t. o .  m. stadfä t, framgår 
b l. a. däraf att skomakarena i Vasa sände år 1 6  0 ett om bud till Åbo för att 
erhålla del af dä.rvarando skomakareämbetets skrå och privilegier. På. riksdagen 



'komakHcgesällcrnes välkomroa af silfver. Yälkomman omgifves af 12 små silfversköldar, upp
hängda af krogfäder och altknektar för gillet mellan årl'n 1698-18:i3. På locket l ilses inskription 11 : 
,, D icses ist der 8chu-Macher Gcsell n ihr W ilkum A:o 1U96 cl. lG Apri l". På den störr l'anan läses 
namnet Jochim Bandcman (fanans föriirare), på den mindrl' årtalet 1696 samt orden ,,Diescs ist 

der Schumacher Geselkn ihr fahna'·. F'örvaras i h istoriskt-etnografiska museet i H 'lsingfon,. 



6 1 0  SKOMAKAREÄMBETET. ----------------------

staden, hufvndsakligast på ett antal spridda uppgifter, som före
komma i rådstugurättens protokoll . Dessa gifva vid handen, att 
vederbörande myndigheter hade största svårighet att åstadkomma 
ett tillfredsställande modus vivendi mellan skomakarene och al l-

. märiheten och att skomakarene kanhända mera än andra y. kesid
kare uppburo klander från borgerskapets sida. 1\1:ycket ofta anför
des, att skomakarene icke kunde fyl la  kundernas behof och att de 
öfverhöfvan stegrade priserna på sina ti l lvärkningar. En fråga, 
som synes varit ett ständigt tvisteämne, angick det s. k. husarbe
tet eller skomakares plikt att på kallelse inställa  sig till a. bete i 
kundens hem. Denna fråga hade en icke ringa ekonomisk betydelse, 
hvarför husarbetet fordrades af borgerskapet l ika ifrigt som det 
bekämpades af skomakaremästarene. 

Från första börj an rådde inom skomakareämbetet en ualism 
mel lan de ful lärde mästarene och de simplare ,,finska skomakarene" ,  
hvilka inhämtat en mindre grundlig förfarenhet i yrket, tförde 
enklare arbeten och plägade sömma hemma hos borgar ne. I 
Stockholm, där en liknande. åtskilnad förekom, l edde du lismen 
till upprättande af tvänne ämbeten : skomakareämbetet och sko
:flickareämbetet. I Åbo nedläto sig vid ämbetets grundläggande 
mästarene - bland hvilka många af utländsk härkomst an
träffas - till att i sin krets upptaga de ,,finska skomakarene" ,  
hvilka antagligen stäld s under speciel uppsikt af  den ene af de  
två åldermännen. Denna fusion af  mästare och ko:flickare ägde be
stånd ännu åren 1 636-38, då förutom åldermannen Mårten Lam
bertz äfven ,, the fin ke skomakares ålderman" Bru ius omtalas, men 
synes upphört under de närmast följ ande åren. Aren 1 638 o .h 1 64 1  
lyckades det skomakareämbetet att af landshöfdingen utvärka reso
lutioner, om förbjödo borgerskapet att hädanefter i sina hus an
vända skomakar . Följ den af denna åtgärd var, att de ,,fin ke 
skomakar ne" , hvilka i cke mera omtalas, tvungos att afstå från itt 
näringsfång e ll r att lifnära sig på olo:fliga sätt samt att skomakare
arbetet koncentrerades till ett tjogtal mästare. Rensningen hade 
genomfört emot borgerskapets och magistratens protester ch den 

samma år uppgaf herredagsmannen Johan Scbrefer, att skomakare-, smeds- och 
skräddareämbetena påstodo sig ha fått på riksdagen 1678 bekräftel e å sina 
gamla skråartiklar, hvarför de icke behöfde ,,agnoscera" den allmänna skråord
ningen. På 1686 års riksdag besvärade sig skomakare-, skräddare-. sm s-, snic
kare- och l inväfvareämbetena öfver att nde sina af Kongl . Maj:t nådigst förunte 
privilegier och skrå icke til lgodonjuta få". 
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bl f en ständig käll a till mis. nöje ,  enär den försvårade til lgången på 
billig vara och skomakarene de .  sutom visade sig motvilliga att be
gagna annat läder än de själfva beredt. S. 0. 1 669 aflägsnade väl 
det på allmänheten lagda bandet genom bestämmelsen (X, 33) , att 
om någon ville betinga sig arbete hemma i sitt hus, ,, då må ingen 
ämbetsman sig förvägra atL dit komma eller skicka det samma att 
förfärdiga eller antaga emot skälig betalning, vid straff som saken 
är till" .  Men skomakaremästarene höllo envist på sin uppfattning 
om hnsarbetets förkastlighet, och då magistraten af förekommen an
ledning år 1 685 afgaf ett utslag, som erinrade skomakaremästarene 
om deras skyldighet, och bötfälde några de uppstudsigaste till 40 
�' dristade sig desse att hota med appell til l  högre instans. På 
riksdagen följ ande år resolverade regeringen, att om borgarene icke 
kunde öfyerenskomma med skomakarene om priset på becksöms
skor, kunde de arbeta för sig själfva. År 1 692 kom slutligen en 
uppgörelse til l stånd, då skomakareämbetet samtykte till magistra
tens förslag att tillsätta tvänne becksömsskomakare för hvart kvar
ter. Under tideu hade ämbetet straffats för sin motspänstighet ge
nom till tagandet af bönhåsarne, de ,,finska skomakarenes" efter
följare ' ) .  

I 1 609 års skattlängd öfver borgerskapet upptages omkr. 30 
personer 1ned yrkes titeln skomakare ; år 1 637 ,  å lunda innan schis
men timait, uppgafs skomakarenes antal till 42 ; år 1 680 steg mästa
renes antal til l  1 8, 1 G 7 till 1 7  och 1 696 till 2 1 .  I spetsen för äm
betet påträffas åren 1 624-3 två åldermän, sedermera endast en. 
Bisittarene voro åren I 675 och 1 685 fyra ;  efter stora ofreden åt
nöjde man sig med tre. K vartalspenningarna, från hvilka ålderman
nen synes varit befriad, utgingo med 1 2  öre för gången. År 1 72R 
omnämnes en tillfällig af gift ,,skiltpenningar" ,  som erlades ,,efter 
gamla hederliga bruk t" för underhåll af ämbetets dyrbarheter. 

f ämbetets funktionär r ha följande af mig anträffats : 

1 1 Rådst. prot. 19 sept. 1635, 29 aug. 1638, 27 febr. 164 1 ,  29 aug. 1G42, 
29 a pr. 1G4 , 27, 28 mars, 15 aug. ,  7 d c. H i85, 25 j u ni 1692 ; k. resol .  för 

bo � nov. 168G § 9. Ang. pri ·en på kor må nämna , att då kronan år 1G75 
ackorderade om leverans af skodon til l  härens behof, fordrade skomakn.rene 1 
dal, s. m .  för ett par med 4 sulor, men ndast 1 W: om kronan bestod materia
let. År 163� orbjöd sig åldermannen att sälja kardevansskor för 10 � k. m. 
paret. I Björneborg faststälde: magistraten år Hi31 priset för manfolksskor till 
3 rnk. och för kvinfolksskor till 20 öre paret ; arbetade skomakaren i kundens 
hus, skulle han få 1 ½ öre för paret, arbetade han hemma, men af kundens lä
der, 1.l öre. 
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Åldermän i skomakareämbetet 

Anders Unger, utnämd 1 624. 

-- - - ----

Murten Lambertz (Lamber, Lambert, Lambertsson) , utn. 1 G24, af
gick på egen begäran 1651 , var död 1 653. 

Brusiu.s Sigfridsson, nämd 1 636-38 såsom de finska skomakaren es 
ålderman. 

Gert Wallfeldt, utn . 1 65 1 , l efde ännu 1 663. 
Ho.ns Brunou, nämd 1 668 -85 ;  erhöll år 1 669 frihet frän utgörande 

af de betj äntes lön, båtsmanspenningar, vakt och vård samt tomt
penmngar. 

Jöran (Jurgen) Langhans, död 1687. 
Lorenz Tirnme, vald 1 687,  nämd ännu 1 705. 
Anders Steen l. 8tein 1 70G, en af de älste 1 G99. 
Hans J(nabe, utn. 1 70G, då han befriades från torgvakthållningen ; 

nämd ännu 1 7 1 3 . 

Bisittare i skomakareämbetet. 

Matts Skomakare, afgjck 1 66 1 . 
1-Ienrik Thomasson, utn. 1 G5 1 .  
.Filip Eriksson, synbarl. utnämd före 1 67 1 ,  nämd 1 675-87. 
Filip Knutsson, nämd 1 G85. 
Ambros1:iis Steen, synbarl . utn. före 1 67 1 .  nämd ännu 1 675. 
Lorenz Timme, synbarl . utn.  före 1 67 1 ,  n ämd 1 675-87, ålderman 

1 6  7 .  
Hans Mårtensson Lambert, utn. 1 67 1 ,  förekom ännu 1675. 
Jöran Langhans, nämd 1683. 
Jakob Anttila 1 683. 
Thomas Mellenbergh, utn. 1 693, förekom ännu 1 706 . 
Thomas Eskilsson Ihronen, utn. 1 687,  + 1 GU2. 
Petter Westman, nämd 1 687- 1 700. 
Jakob Bertilsson, nämd 1 694. 
Hans Knabe, nämd 1 706. 
Ambrosiiis Langhans, utn. 1 706. 

Bland öfriga mästare n1å nämnas Hans maltz ( 1 624-25) , 
Jöran Meltzer ( 1 624-52), Johan Burtz ( 1 650-5 1 ) ,  Michel Meltzer 
( + 1 668), Johan Steen ( + 1 689) , Henrik Ihronen (+ I G92) , Anders 
,Vass ( 1 706- 1 0) m. fl. 
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Den 9 september 1648 utfärdade · af magi 'traten ·kråordning 
för skomakaregesällernes gille. I inledningen uppgafs, att åtgär
den vidtagits på ansökan af mästarene och efter gesällernes 
hörande för att göra en ända på ,,de fel och hinder, som med 
d ras gesäller en rund tid inritade äro". Und r uppsikt af altknek
ten och lådmästarene skulle gesällerne sammanträda til l  ordinarie 
k vartal om påsken och 1' 1:ikaelitid äfvensom till krogdag en gång i 
månaden 1 ) .  iötet kulle öppnas kl. 3 e. m. Förfallolöst uteblif
vm1de från kvartalet försonades med 2 � till lådan och 4 öre ti ll 

Sköldar, hörande til l  skomakaregesällornos välkomma ( pl. s. 609). 

fattigbössan, från krogdngen med 4 ör til l lådan och 1 öre till 
bö. ·san. Yngste mäst rsvennen el ler ,,förbundtvärkaren" betalade 
för för 'mnligh t i ·itt vak mä t arelrnll 2 *· Vid in krifning i 
gill t bok rlado · af mästar öner 2 � till lådan o h 4 öre till 
. krifvarcn, af andra mäHt rsv nner 1 dn,l. till lådan, 4 öre till bössan 
o ·h 1 :iMi, till skrifvaren. II vatje krogdag skulle g sällen inl verera 1 
öre till lådan och 4 öre til l ,,krogsäck ,n", d. v. s .  till fonden för 
förtäring ns bekostande. ·ki ·kligt tal inför lådan kostade 2 :ij., 
sky1nfande af kan1rat ända till 6 �' knifdrag 3 1l!fi. till lådan och 
1 � till bössan, en natt utom mästarens hus 6 öre till lådan och 

1) I afskriften i univ. biblioteket står måndagen, bvi lket tydligen beror 
på f lskrifning. 
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2 öre ti ll l ö an , förtidig bort.gång ur tj änsten 4 �- til l låd1n o h 
2 � ti l l  bös an. Gesäl ls  lön skull bero på öfverenskommeLe med 
mästaren ; uppstod konflikt, skulle altknekten underrättas ch om 
denne icke kund åvägabringa förlikning, skulle saken öfv r�ämnas 
till mästar nes gille. I tvännc år kulle gesällen van<l ra ut . m sta
d n. Ville altknekt vandra, skulle han 4 veckor förut därom un
derrätta gillet. 



V I I I . 

S m eds ämb eten. 

m � smedsämbetets första tillkomst finnes allenast antecknad t, 
att magistraten i april 1 625 tillsade smederna ,,fullkomligt 

� ämbete och skrå, under hvilket de ock sig svuro" ,  samt 
att ålderman och bisittare utnämdes, hvilka aflade eden 

enligt G. S. 1 62 1 .  Som rättesnöre för ämbetets värksamhet tj änade 
i åtta år G. S. 1 62 1  amt antagligen det allmänna smedsskrå, som år 
1 622 utfärdades af Gabriel Oxenstierna, Lars Skytte m. fl . ,, alla me
der til l  nytto och efterrättelse" . Efter mönster af den sistnämda 
stadgan utarbetades inom ämbetet eget specialskrå, som stadfäste 
af magi traten och på rådstugudag den 20 februari 1 633 promulge
rades till allmän efterrätt lse. Genom detta skrå hänfördes til l 
smedsämbetet icke allenast klensmederna, hvilka därförinnan gifvit 
namn åt ämbetet och kanhända uteslutande bildat detsamma, utan 
äfven böss- ( och pi ·tol-) makare, sporrmakar , urmakar , svärd fä
jare och grofsmeder. Ehuru icke omnämda i skrået, upptogos i äm
betet jämväl knifsmeder, kopparslagare o ·h grytgjutare. ålunda 
blef af al la stadens ämbeten medernas d t som i sig inn slöt den 
mång idigaste yrke ski kligh t n .  

Den koalition af m cl r ,  om . ålunda till kapat , äg le do k 
icke be tåud längre än till år 1 G 9. I maj månad d .  å. in täld ig 
stadens klensmeder inför magi traten med anmälan, att de an 'i.tgo 
sig nog starka att ensamme uppehålla ett ämbete och att de ön-
kade s parera sig från de öfriga bröderne, hvilka kunde begifva 
ig under gen ralgillet. D an ökningen ägde stöd i gällande all

männa kråordning,  an äg magi traten . ig böra bifalla till den amma 
och ålade, vid hot af böter 8amt förlust af rätt til l  handtvärkets u töf
ning, de öfriga ämbetsbröderne, pistolmakarene, sporrmakarene, knif� 
och grofrmederna m. fl . ,  att ställa sig under generalgillets protek-
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tion intills äfven de mäktade följ a klensmedernas exempel . e så
lunda ur föreningen utmönstrade yrkesidkarene gåfvo öpp t sitt 
misshag till känna och sökte rättelse hos landshöfdingen, me utan 
att utvärka någon ändring. På sommaren 1689 var boskifte� värk
stäldt, hvarefter de ,, handtvärkshilder" utströkos ur ämbetsskylten, 
hvilka icke hade någon gemenskap med klensmedsyrket. Fdjande 
år ansökte de öfvergifne mästarene hos magistraten att få sa:nman
s luta sig till ett ämbete, men magistraten ansåg en sådan fusion 
icke mera öfverensstämma med gällande författningar, hvarför an
sökningen afslogs och supplikanterne tillsades att ställa sig rättens 
tidigare resolution till efterrättelse 1 ) .  Pistolmakarene rönte dock 
redan före seklets utgång nåden att blifva upptagna i klens:neder
nas brödraskap och i undantagsfall togos senare äfven idkare af andra 
smedsyrken under ämbetets ,,skydd och försvar" . År 1 746 återknöts 
föreningen mellan klensmeder och grofsmeder, men redan på 1 7 70-
talet hade de i:.istnämde skilt sig vch bildat eget ämbete . Ännu senare 
upprättade kopparslagarene och svärdsfäjarene egna gi l len. 

Antalet mästare inom smedsämbetet uppgifves i den t:digare 
citerade förteckningen öfver handtvärkare af år 1637 till 16  hva1•för
utom omnämnas 1 svärdsfäjare, 2 pistolmakare och 1 kopparslagare. 
År 1 679 inneslöt ämbetet 8 klensmeder, 1 pistolsmed, 3 svärd .. fäj are, 
1 knifsmed och 3 sporrmakare ; tio år senare, då schismen timade, 
8 klensmeder (och 1 halfmästare) , 1 knifsmed, 2 sporrmakare, 1 pi
stolmakare (och 1 halfmästare) samt 1 hofslagare. Klensmadsäm
betet börj ade med 7 mästare och 1 halfmästare, räknade år 1 700 3 
klensmeder, 2 pistolmakare och 1 halfmästare samt år J 7 13, då den 
stora :flykten tog sin böijan och ,,ämbetski::;tan och där uti l iggande 
låda med zirater och dokumenter" öfversände till 1 tockholm, alle
nast 3 medlemmar. 

Ordinarie kvartal skulle inom smedsämbetet hållas på k-, Jo
hanne-, 1i helsmä ·so- och j ulti d samt d sutom årsmöte Valborg -
mä sodag. Vid s klets slut förekom do k redan stor o regelbunden
het i afseende å tiden o h mycket ofta samman logo tvänne möten 
ti l l  s. k. dubb l t  kvartal. Inom klen m dsämbet t voro kzartals-. 
tiderna desamma, men försummades ännu mera. Ar 1 702 omnämna 
protokollen allenast ett möte och följande år väktes förslag om 
kvartalens inskränkande till tvänne ; 1 70G beslöt · dock, att möten 
skulle hållas 4 gånger, och därvid blef det -- på pappret 2) .  Kvar-

1 ) Rådst. prot. 2D maj, 20 nov. 1689, 26 mars 1690 ;  smedsämb. prot. 7 juni , 
1 6  aug. 1689. 

2 ) Prot. 18/0 1703, 21/ 1 1  1706. 
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tal spenningar, hvilka betalades af samt
liga medlemmar, erlades i smedsämbetet 
under dess sista decennium med G öre 
k. m. i gången, i klensmedsämbetet med 
12 öre. Det mesta af inkomsten gick na
turligtvis till ,,ämbetsskänken" . Åt smeds
åldermannen gafs år 1 683 i hushyra on1 
året. 5 dal . s. m. ,  åt klensmedsåldermannen 
t j l l  en början 10 dal .  k .  m . ,  som år 1 694 

6 1 7  - - -----

sänktes till 6 d .  Notarien synes erhållit Smedsämbetets sigill. 
1 1 .\ dal för kvartalet 1 ) .  Ämbetets lös-
egendom utgjordes år 1 679 - förutom reda penningar och panter 
- af en välkomma af tenn med vidhängande 7 silfverskyltar, en 
silfverfana och en dukat, 2 tennstop, en kopparkanna, en fattigbössa 
af koppar, sjgill och 2 bårkläden. Vid inventering år 1 699 upp
tecknades allenast en välkomma och 2 stop af tenn, fattigbössa 
och igill  2) . 

När, såsom redan nämdes, magistraten år 1 625 företog sig att 
ordna smedernas samfund ,  u tsågs för detsamma en ålderman, men 
när skrået utkommit, tillsattes tvänne föreståndare. Detta antal 
förekom ännu år 1 639, men senare talas allenast om en ålderman. 
Bisittarenes tal steg i smedsämbetet åren 1 679 - 89 till fyra, i kleu
smedsämbetet första året till tre, sedan till två och från år 1 7 1 1 in
emot seklets midt al lenast till en. Protokollet synes vanligen förts 
af en mästare ; först år 1 6  6 nämnes n särskild notarie. 

Såsom ämbetets förtroendemän nämnas före stora ofreden föl
j ande mästare : 

0 

Aldermän i smedsämbetet. 

inwn Jfuin (från Riga), klensmed, utnämd 1 625 samt 1 G33, senare 
gången till ammans med 

J[ä1·ten Notre1· ( aterer, N atter, otkere, äfven kallad Swaben, 
från Mecklenburg) , klensmed, död 1 655 ; utförde åren 1 630-
32 och 1 G54 större arbeten vid domkyrkan. 

Ingelurekt Barttel, kopparslagare, nämd 1 639 . 
Jakob Eriksson, antagl . klensmed , nämd 1 655. 

1 ) Prot. 1 6/1 o. 27/7 1 683, 21/1 o. 1 7/1 1 1691 ,  1 1 /6 1694. 
2) .Prot. 29/7 1679, 1 7/5 169!:>. 
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Salom on Lwhig Str'Uil (äfven kal lad Ludwijkstti l ) ,  svär lsfäj a e, + 
1 679.  

](la. Be1·9h, svärdsfäjare, utn .  1 679, + 1 685 . 
El'ik Si,qfi-id .�an, klensmed, 1 685-89. 

0 

Aldermän i klensmedsämbetet. 
Erik igf rid. son 1 689, afgick s. å. för att öfverflytta ti l l  ann "n  Jrt., 

men dog i Åbo 1 690. 
Petter Sunclnrnn, enhälligt vald 1 689, + 1 697 . 
()ort Philip , ut□.  1 6q8, + 1 7 1 1 ; kom från Lybeck. 
]Oas Bergman, utn .  1 7 1 3  sedan platsen i två år . tått obesatt ch 

lådan förvarats hos bisittaren 1.ytheri ; + 1 725. 

Bisittare i smedsämbetet. 
J.tils 1lfattsson J(ains, klensmed, åtm. 1 679-89. 
Petter .A..nclfl 's an Lan.r;h, pistolmakare, ätm . 1 679--8 i ,  + i G . 1 
J(las Be1 ·9h, svärdsfäj are, åtm. I 679.  
Erik Eriksson, sporrmakare, åtm. ! 679-82, + 1 682. 
I-lans Stähl (Stall) , svärdsfäjare, 1 679 - 1684 ,  + 1 687 ; förde pr,) to-

kollet i ämbetet. 
Ben.r;t Börilsson, klensmed, utn. 1 6  .2, död s. å. 
Erik Sigf1·icls 'an, klensmed, 1 683- 1 686. Sedan ålderman . 
Lorenz (Lar ) Beye1·, knifsmed, 1 683- 1 6  9. 
�Iatt Jakob · an Älytheri (Mytyr), klen med, 1 686-89. 
Petter Sundman, klensmed, 1 G86-89. 

Bisittare i klensmedsämbetet. 
]{ils Älattsson Kains l G89-9 1 , + 1 69 1 .  
J\Iatts Jakobsson Jlytheri l G  9 - åtm. 1 7  I 3. 
Pette,· Sund man 1 G 9 .  
Uort Philip 1 G9 1 -98. 
Petter Ertman 1 698-1 7 1 1 .  
l{la Bervman åtm. 1 7 1 1 - 1 7 1 3 . 

esäl lernes gil le nämne första gången år 1 6  0 m n oxi�terad 
synbarligen längt tidigare. Liksom i skräddareämbetet voro d:3 af 
mästar gil l  t ut edde lådmästar ne tvä til l  antalet och tonl Yäl i 
l ikh t med lTrogfadern i regeln förordnat på två, tundom på ett år. 
Dock nämnas fal l ,  lå skylt n i ända till sex år förvara:;s hos 
samma krogfar. År 1 6S0 beslöto mästarene, att för utrymmets kull 
gesäll ådan för framtiden skul le hållas hos åldermannen, men beslu-
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tet uppgafr snart. Nagon g[mg grundade sig valet af krogfader p[L 
ge:Sällernas egen önskan. l\Iöten synas hållits en gång i mänaden. 
År 1 69 1  förbjödos gesällerna, i följ d af förefallna exces�er, att sam
manträda om söndagen. Om tiden för alt.gesällens eller d n s. k. 
örtjungens mandat finnes ingen uppgift 1 ) .  

Ehura förenade i samma brödraskap och stående under samma 
skrå voro medlemmarne af smedsämbetet strängt ti1 1hållna att en
hvar i sin näring inskränka sig till en specialgren af smideskonsten, 
att sorgfälligt sky hvarje beställning, som gammal sed hänförde till 
en annan ämbetsbroders lika trångt begrän ade arbetsgebit, och att 
i värkstaden begagna sig allenast af sådana ge äller, som vunnit 
sin grad i samma specialfack. Framkallade yrkesafunden och pedan
teriet konflikter inom ämbeten, som representerade allenast tt handt
värk, måste svårigheterna blifva ännu större i ett ämbete, som inneslöt 
idkare af e.n mängd förvandta och i hvarandra ingripande yrken. 
Klensmederna kladdade i sporrmakarenes, grofsmedernes och urma
karenes hand tvärk ; des ·e åter i klensmedernes, pistolmakarene i 
svärdsfäjarenes yrke o. s. v .  Kollisionerna ökades däraf att veder
börande icke alltid äg l så noggrann kännedom om de rätta råmär
kena på det utparcellerade arbetsområdet. Isynnerhet hade klen
och grofsmeder svårt att blifva ense om en gränstraktat. Med anled
ning af on grofsmeds inför magistraten år 1 678 gjorda klagan öfver 
att klensmederna sysslade med klockors, kareters, rustvagnars och 
kärrors förfärdigand förklarade svaraudene, att nämda arbeten ick 
kunde an es tillhöra n grofsm d, emedan denne icke fick i sin värk
stad hålla något kru:f: täd, icke häl ler begagna annat äu  n grof fil .  
Två år därpå afgaf ämbetsrätt n den re olution, , att n hofrlagar 
[tillkom] alt det järnarb ,t , om under en vagn kommer till att göra, 
b tå nde af hjul n och bomm n med hä ·tskor och söm samt andre 
g mene kärror, m n vagnkorgen skall af klensmedern och af ingen 
hof: lagare eller gro:f: ·m d beslå ; des utan skall ock en hofi, lagar 
el ler grof: med vara tillåtit mi<la annat groft. murarbete tillika med 
de andra af klen med rna" .  enare omnämda tvi tighet r mellan 
klen- och grofsmeder bragte i dagen, att ,, den ene med den andre 

1 ) Prot. 2G aug., 26 okt. 1 680, 7 juni 16 9, 15 maj 1690, 14 juli 1691 ,  1 
sopt. 1703, 27 mars 1 7 12 .  

79 
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af ämbetsbröderne intet rättel igen vis�t sjä lfva , hvad hvar ch en 
af dem egentl igen skulle tillkomma att göra ; "  och be löts förty att 
från smedsämbetet i tockholm införskaffa upplysningar om där tä
des följd praxis. När klen- och grofsmederna år 1 746 räkte hvar
andra handen, öfverenskoms för den goda sämjans bevarande n1 en 
sådan arbetsfördelning, ,,att de förre, säsom, af ,r;mnmctlt vanli,()it 

Klensmedsämbctcts välkom
ma af silfver, antagligen 
från lG0J-tal t. Kring väl
komman finnas upphängda 
1 1  sköldar af mästare under 
åren 1690-- 1 781. Förvaras 
i historiska museet i Åbo. 

'Cet1'it här i staclen , måtte tillkomma eller 
förfärdiga sådant järnvärk, som til l  snic
karE-\- och svarfvarearbetet egentligen hö
rer, så om att göra allehanda slag f"rtente 
och oförtente l ås, nycklar, gångjärn, kist-, 
skåp- och fönsterbe ·lag, spjäll af förr ti l l
smidde järnplåtar, kakelugnsdörrar, skruf
var, järntappar med mera fint arbete, 
som klensmederne af ålder tillhört och 
äro vane vid, hvaremot åter h fi:.lagar
el ler grofsmederne j ämte hästars c r rande 
och skoende en kildt kunde tillk mma att 
beslå kärror, slädar, vagnar, chaiser och 
så vidare hvad af dem kan förfärdigas ; 
men i öfrigt skulle de å ömse idor alt 
såsom de af en och annan aul i tte b lifva 
få smida det grofva arbetet amfäl t ,  näml. 
murankrar, ·pisjärn, grytfötter, j än störar 
samt alt groft sk pps- och annan re skal' , 
såsom hittill äfven här vanligt varit" 1 ) .  
En för vapen med rna föraro·l ig pen
sion af gamla pri ilegier sked le år 1 700, 
då regerjngen ålad samtliga smeL1er i ta
den att m d å ido ättande af sin vanl i ga 
yss !sättn ing ndast utföra såclant ar-

bete, om tarfvades för krjgsfolk t ut
marsch 2) .  

tändigt förfång 1 do sm d m ä  ta
rene naturligt.vi · af bön1åsarn , hvilka 
icke saknade inom något yrke, men des -
utom klagade ofta öfver den kada, 
som till kyndade ämbetet genom impor-

1) Smedsprot. 16 juli 1680, 9 mars, 18 maj 1688 ; klensm. prot. 3 maj 
1746 ; rådst. prot. 24 nov. 1647, 22  apr. 1 G78. 

2) Klensm. prot. 7 nov. 1700. 
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ten af smidesarbeten från utlandet och från landsbygden. Så kla
gade smedsämbetet år 1 634 öfver att Norrtelj eboar införde til l  sta
den pistoler i st. f. att sälj a dem til l  kungl .  rustkamma,ren. Unge
fär samtidigt besvärade sig stadens ende kopparslagare öfver en 
mässingskrämare från Norrköping, som sålde k ittlar. på torget. I 
anledning af svärdsfäj ares och sporrmakares besvär öfver konkur
rens från köpmännens sida utfärdade Per Brahe år 1 649 ett påbud 
(förnyadt af landshöfd ingen år 1 66 1 ) , som förbjöd borgerskapet att 
försälj a andra ti l l  klaganclenes yrke hörande  utl ändska artiklar än 
,,kostelige · och rare saker" . I gengäld skulle klaganclene förse sig 
med til lräckliga förråd och iakttaga facila priser. År 1 6  7 5 gj orde 

Sköld till k lensmedsämbetots välkomma. 

smedsämb tet ett försök att utvärlrn absolut förbud mot iuför cln af 
bil or, ki tor, yxar, knifvar m. m .  från land8bygd n, men magistraten 
resolverade, att l andt1nannen skulle til låtas att såsom fö rut afyttra 
dyl ika varor under marknadstiderna ; sl�edcle det vid andra ti llfäl-
1 n, kunde ämbetet konfi kera varan ; des�utom tillsades borgarene 
att afstå från plägseden att för sina behof anlita landssmeder 1 ) .  

* 

1 ) Rådst. prot. 27 juni 1632, 3 maj 1 63.J , 22 apr. 1648, 6 aug. 1649, 10 aug. 
1 66 1, 28 jan., 18 mars 1663, 23 aug. 1675. 
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Om lärotiden för elever inom de olika smedsfacken s teidgad e  
specialskrået såväl som 1 622 års allmänna smedsskrå, att d n icke 
skulle få understiga tre år och att en mästare i cke kunde t'"ga ny 
lärpoj ke innan den förre tjänat ett _år. I allmänhet synes lärotiden 

· dock utsträkts til l  fyra år. Denna termin bekräftades af klen"meds
ämbetet år 1 680, då  det tillika medgafs en mästare att hålla wänne 
poj kar blott de icke voro antagna inom samma år. Läropen::iingen 
uppgifves i ett fal l  till 30 dal. 

Gesälls vandringstid bestämdes i specialskrået till fyra år. 
Denna fordran upphäfdes väl de jure genom S. 0. 1669, mEn vid
hölls i praktiken, om ock med eftergift i tidsmåttet, af änbetet, 
som endast i undantagsfall tillåtit en sven, hvilken icke arbetat 
annanstädes, att speciminera för mästaregrad . Om lönen fäns in
gen föreskrift. Enligt det allmänna srnedsskrået skulle ge"'ällen ar
beta hos en mästare åtminstone 1 4  dagar och skulle uppsäg ingen 
å ömse sidor ske på en söndag. Atminstone det se11ate brn ,  et sy 
nes iakttagits i Åbo. 

Angående mästarespeciminationen och de prof:stycken, scm där
under skulle utföras, lämnade specialskrået följ ande föreskrifter. 

En klensmedsgesäll skulle förfärdiga ,, eett stufwolos� medh 
trij kryppette 1) reghlar och eenn bruthin fall: vp- och tillholrlningh 
och een lödhnatt 2) jngerichtt 3) medh twå stiernar och twå ko. ss och 
fyro rijffwer" 4) .  En bössmakares mästerstycken voro en god hagel
bössa, ,, låsett medh een tobrocken 5) welbom 6) och enn afi.laghen 
stånngh medh en durckbruchenn 7) hanna" samt ,, ett godtt paar smör 
giltt 8) pistollar" . En sporrmakares stycken voro ,, ett par kryppethe 
stennger medh eett godt frannsöske munstycke och ett par stigh
böghlar" . En klenurmakare skull e  göra ,,enn godtt seigerwercke, 
som kal las eenn klenn stodz" 9) ,  och en grofurmakare ,,ett , eigher 
wärc] , som slår alle fyre qwarter, halfwo och helle s tundher, der 
till wij sare vpå alle kannth r och nn äckare" . En svärd ·fäj are 
skulle föreläggas som prof ,,enn förgyldt raper 1 0) ,  enn försilfwradt 
hugdeghenn 1 1) och enn förgy ldt punigar 1 2) wäll vpå snij dt" . Eu grof
eller hofsmed slutligen skulle smida n hästsko om 3 � Yik:;, utan 
begagnande af våg huggen från en j ärn tång, en j ärnskofvel . likaså 

1 ) Härlodes från tyska kruppen= böja. 2) l ödd. 3) Eingericbte onl. Grimms 
l exikon = ,,ein Stiick in den Schlossern, das zum Einschn itt dor Schhtss 1 past" .  
'1) Enl. en annan afskrift ,,rifware". 5) Från plattyska tobrekcn = zer:ircchen, 
bryta. 6) Enl. on annan handskrift ,,fälbohm". 7) = gonombruton. 8

, = smerg
lade. 0) = studsare. 10) Rapier = fäktsabel. 1 1) = huggvärja. 1 2) Från franska 
poignard, dolk. 
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om 3 �' samt en täljyxa om 5 ll!fi. vikt. Stämde vikten icke, skulle 
profven ogillas. 

Angående knifsmeds mästerstycken stadgade 1 622 års allmänna 
smedsskrå, att de skulle utgöras af ,,en kockepack 1 ) med fyra knif
war och spjknål uthi". 

Vid speciminationen skulle iakttagas, att såväl den s. k. ,,in
smidningen" ,  d. v. s. det för styckena erforderliga järnets behand
ling i ässjan, som ock styckenas därpå följ ande hopsättning m. m. 
skulle utföras inom ett bestämdt tidsmått. En klensmedsgesäll 
skulle begynna insmidningen kl. 3 på morgonen och afsluta den
samma kl. 1 1  f. m. samma dag. För det därpå följande arbetet fick 
han använda 6 veckor. En bössmakare skulle insmida mellan 3 på 
morgonen och 5 på aftonen samt uppvisa sina stycken efter 3 må
nader. Lika lång tid medgafs en svärdsfäjare 2) .  En grofsmed skulle 
insmida mellan 3 på morg. och 1 :2  p .  d. samt afsluta arbetet på 3 
dagar. Speciminationstiden för sporrmakare och urmakare utsattes 
icke i skrået, utan skulle bero på ämbetets förordnande in casu. 

Öfver arbetets ärliga och korrekta utförande skulle tvänne skå
demästare vaka, hvilka för sin möda kunde p retendera att af ge
sällen trakteras med mat och öl . Insmidningen skedde vanligen i 
en skådemästares eller i åldermannens värkstad , liksom väl äfven 
styckenas vidare förfärdigande. Afslutades insmidningen icke på de 
bestämda timmarna, bötfäldes klensmeds- och svärdsfäjare- samt för
modligen äfven andra ge äller till 2 � för hvarje öfverskjutande 
timme. Upptäkte skådemästarene fel på det smidda, kostade hvarj e  
sådant 3 :ij.. S kedde uppvisningen icke inom stadgad tid, erlades 
i böter en tunna öl. I mästareafgift kulle förutom måltiden beta
las 48 -ti- Ogillades en hofslagares stycken, dömdes han att böta 
80 �- Åt  mästarebarn och enkor voro sär ·kilda undantagsförmå
ner medgifna. Afl d en mä tare efterlämnande son, som egnat sig 
åt samma yrke, skull d nn inträda i fadre11 rätt och för vinnande 
af burskap endast erlägga 30 * till lådan och tillställa mästare
måltid. :l\Iästareson, som icke befann sig i detta läge, skulle, om 
han äktade en sin ämbetsbrodor. dotter, erlägga 48 1l!Ji. i mästare
afgift samt traktera mäsbarene på öfligt sätt, men vara fri från ut
förande af mästarestycket. Hvarje  annan mäster.sven, som tog en 

1) Antagligen från tyska dialektorden Pack = Biindol, knippa och kocko 
= Haufe, hop (Grimm). 

2) Insmidningen skulle ske på en dag, men för klockslagen finnes tomrum 
i de tvänne äldre afskrifter af skrået som påträffats. 
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mästares dotter eller enka. , frikalla
des från mästareafgiften, men var 
skyldig att underkasta sig mästare
profvet och mästaremåltiden 1 ) .  

Så lydde föreskrifterna i krået. 
I hufvudsak ha de nog till lämpats 
1 praktiken, men icke utan afvikel
ser. Vid genomläsningen af proto
kollen från seklets slut fästes upp
märksamheten specielt vid den för
sumlighet styckmästarene ådagalade 
i afseende å de utsatta terminernas 

Klensmodsämbetets: sigill af 1 748. iakttagande . Den vanliga coutumen 
8tampen i hist. museum i Åbo. var, att när gesällen tvänne gånger 

äskat ämbetet, faststälde ämbet rätten 

för den första akten , ,,insmidningen" ,  en ofta nog långt framskjuten 

dag, intill hvilken speciminanten var berättigad att arbeta åt al l
mänheten samt att ytterligare förbereda  sig till profvet. Var ge
sällen icke fullt pålitlig, kunde ämbetet, för att auvera sig själft, 
fordra af honom kaution för det arbete han under tiden komme att 
utföra för allmänhetens räkning. Vanligen be tämdes på amma 
gång dagen för styckenas uppvisande - då ämbetet ä ·kades tredje 
gången - och för säkerhets skull prolongerades fatalietiden ofta 

1 ) Detta är den enda förnuftiga tydning jag kunnat gifva åt resp . bestäm
n ingar, hvilka i båda a fskrifterna förekomma i en korrumperad form. Afskrif
ten i historiska museet i Åbo, hvars r iktighet bestyrkts med stadens sigill, har 
följiwde lydelse : 

� 42. H wilckenn embotzman af thotta ombetedb, som efter igh någonn 
sonn hafwer och hann widh sammo embetho b lifwa will , tbå skall hann thett 
niutha som fatlren hanss för honom haflt hafwer och thc nn rätighoLt sielff om
b tädt parer r, så att när l iann till �ifftormåll kommer och äbr s ijnn cgen n man 
word n, tå ähr han eij plicbtigh till n:\gre vthskulder ller omkos når som andre 
plägar göra, vtbann 1 t :a öl l m. måll och t ill lådhan 30 *' sodann ·winna bor
garskap vpå rådthusott. 

§ 44. Hwilckons swen ens mans dothcr j embetädt tager t ill hustru och 
wi l l  hann samme embetho brucl a, m:sonn hann skal l gifwa 48 * och kost och 
jngenn m:stycke göra, ähr thett oenn m:dother el ler onckia, skall niutba frij 
sinne pening:r, men m:stycko och m:måll skolle the göra . 

.t\r  1684 ansökte en pistolmakaregesäll, son til l  en mästare och bi ittare i 
ämbetet, om mästaregratl utan prof, ,,emedan specialskrån sådant medgifver och 
hans sal. fader i lifstiden det samma berättat". Men ämbetsrätten tillbakavisade 
denna begäran under förklaring ,,att ingen af do förra mästaresöner är vorden 
utan mästerstycke intagin: med mindre de bafva gjort de l indrigast varit". 
(Smedsprot. 1 1/1 I G84). 
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utöfver elen i skrået angifna terminen . Granskningen af de in
smi dda styckena tillkom vanligen skC:1domä8t,arene, men stundom 
har ämbetet förbehållit ig äfven denna pröfning, i hvilket fall da
gen för mästerstyckenas slutliga nppvi8ande bPstämts först efter 
denna preliminära under::;ökning. 

Huru liberalt ämbetsrätten än utmätte terminerna, kunde chm 
dock icke hindra, att styckmä 'tarene set godt som i regeln anhöllo om 
förlängning och om ytterligare förlängning. Då ämbetet sällan af
slog en sådan ansökan om ,,dilation" , som vanligen motiverades af 
ekonomi. ka svårigheter, kunde det lyckas n gesäll att i åratal nppe
h�dla ämb tet och därunder förtjäna sin bärgning utan att det slut
ligen bl f något af de m{rngomtalade mästerstyckena. Af de J G  
�peciminanter, som omnämna · i smedsämbet ts protokoll åren 1 G79 
-89, fullföljde endast G sina prof. ågra xempel må anföras till 
b lysande af tillgången. 

En klensmeclsgesäll Severin l\fårtens on, som anmälde s ig i 
jan. J G  2, tilläts att utöfva medsyrke til l  den 9 juni, då han skulle 
,,insmicla" ; uppvisningen kulle ske på julkvartalet ; uppskof bevil
j ades gång efter annan, slutligen till september 1 684 , hvarpå ämbe
tet slutligen förlorade tålamodet och lät igen ··pika hans värkstad. 
Då klensmedsgesällen, sedermera åldermannen Cort Philip anmälde 
sig den 20 april 1 683, utsattes insmidningen till den 27 april och 
uppvisningen til l  midsommarkvartalet, s� luncla kortare termin än 
'krået medgaf ; när tiden utgått, erhöll Philip ,  för att han gift sig 
med en bisittareenka, diJ a,tion fön;t till nov mber, så till fastlags
tiden ; uppvisningen skedde först i maj 1 G84, ett å r  efter anmälan. 
För en pistol med Anders Lang, som äskad samtidigt; med Philip, 
bestämde · insmidningen till 1 2  nov. och uppvisningen till påsken 
följande år. En annan pi ·tolsmed, edermera bi ittaren Johan Ja
kobs on Cojander, som anmälde ig elen 1 4  jan. 1 703, tillsades att 
insmida itt , ,grofmästarc · t  , lrn" till d n 26 :b br. ,  då han kulle upp
vi "c1 d t utsmidda ; cl n 2 febr. uppvi ac1es .. tyckena och befunno 
af mä tarE'lne vara väl ulsmidda, hvarpå s ista uppvisningen utsattes 
till J ohannetid, men ägde rum för t i sept mb r. En sporrmakar -
gesäll, 'Om specimiuerad l G , ålades att in ·mida nyår:::;tiden o h 
uppvisa arbetet vid fastlagen 1) . 

.
. 
fven i afse ncle å be kaffenheten af de förelagda profvcn 

kilc1e  sig praxis stundom från skrået utsaga. Om mästaresty ken, 
aflagda inom urrnakarene , svär<lsfäj ar nes och bössmakarenes fack, 

1 )  Prot. 4/1 1682, 1 31\, 20;4, 21;
1

, 30/10 1683, a;6, 3/1 , i u/
1 

16S4, 2 1/1 0 1688, u/1 

28/
2

, 1 8/o, 25/o, 1 s/1 2 1703 m. fl. st.  
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nämna protokol len intet. ]'ör pistolmakare lydde uppgiften : ,,ett 
par gode smerglade pistoler" . För nys nämde Coj and er specJicera
des uppgiften sålunda : ,,er1t par goda halfspännare ell r flint-pistol
lås med kapp ar och piporne samt ett hjullås til l karbin utan pipa" ,  

· hvarförutom G. påmindes • att . ,,arbeta väl ut  med stål öfver axeln 
och alle låsen härligen utstoffera" . En sporrmakaregesäll fick sig 
år 1688 förelagda ,, l par stänger och 1 par stegbyglar" .  Grofäme
dernas prof hade vid samma tid inskränkts till en hästsko, gjord 
enligt skråets anvisning. E tt stugulås och ett hänglås eller taske
lås, hvilkas växlande konstruktion hvarje gång närmare bestämdes, 
uppgifvas vid seklets slut såsom klensmedernas traditionella mäster
stycken" 1 ) .  

Några fall  omtalas i protokollen, då styckmästaren, inseende 
sin svaghet, af: tått från profvets fullfölj ande och åtnöj t sig med 
halfmästaregraden , hvilken kostade 1 0  daler och, såsom redan anförts, 
berättigade honom att hålla egen värk:stad och där betjäua sig af 
dräng, men icke af gesäll eller lärpojke. Hade speciminanten åter 
energi att ful lfölja sin uppgift till slutet, synes han jämförelsevis 
sällan blifvit tillbakavisad, äfven om de förfärdigade styckena icke 
voro alldeles målfyl liga. Befunnos fel ,  åtnöjde sig ämbetet vanli
gen med att förmana gesällen att rätta desamma och att framde
les förkofra sig i sin konst, på det hvarken han eller ämbetet skulle 
utsättas för anmärkningar. År 1 G97 godkände ämbetet några under 
vanliga förhållanden undermåliga mästenstycken af en pistolsmed, 
emedan förutom honom endast en pi tolmakaremästare fans i sta
den och han förband sig att erlägga 1 00 dal. k. m. till assan. 
Fyra år senare tilldelades brödraskap utan nfLgot prof, men mot n 
afgift af 1 00 dal. , åt en gesäll, som af magi. trat n i Nystad kallats 
att bosätta sig därstädes, men icke ,,uti en sådan hast" kunde un
dergå. de föreskrifna formalitet rna. I afseende å fordran på l äro-

1 ) Följande anvisningar angående klensmedsprofven må har omnämnes. 
År 16!:18 tillsades en gesäl l att smida ,,ett stort vthan låås eller Saltzmas, ett st. 
kistlåås ; en nyckel med ett klöfwerbladh meclh 4 slölJrigler medh torhål 
uppå och sielf bläcket rätt tiockt ; en nyckel medh twå stiernor, en dubbel och 
ett kårs".  För en gesäll preciserades uppgiften år 1703 sålunda : 11 1 :o Låuten slåss 
[= lås] medh twå riglar och en klincka medh trycket [trycke ?] innan och utan, medh 
uphålning och omswäfning uthsmedia af ett stycke medh hall j ngericht medh tree 
richtskifwer och medh stråhlar, alt meclh skrufwar att man kan skrufwa särde
les om hvaran ; 2 :o een stugulåås medh twå geradhe riglar, en fallandh tryckel 
medh tree richtskifwer och twå hållbårdar och en crantz och en m edh ufwudh 
på j ngerichten, förstäl medh lapp, låsen medh zirat utharbetat". Prot. 4/2 1 680, 
20/1 1 683, 1 2/1 0  rn86, 23/ 1 0  1 68 , 1 8/3 1698, U/3 1 700, 23/9 1 703 m. ID, 
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och bördsbrefs uppvisande före mästa.regraclen� vinnande visades så 
stor efterlåtenhet, att en och annan mä�tare fullgjorde detta vilkor 
fornt flera år efter det han vunnit inträde i brödraskapet 1 ) .  

:!: * ::� 

Jämför man de uppgifter öfver smeder af olika brancher, som 
handlingarna omnämna, finner man , såsom äfven redan af det före
gående framgått, att klensmeclsyrkct var starkast representeradt. 
Bland dess utöfvare förmärkes mången fr.1n Sverige eller från ut
landet i nkommen man, men det öfvervägande flertalet synes dock 
ständigt varit af inhemsk börd. Förutom de klensmedsmästare, 
hvilka redan omnämts i egenskap af åldermän eller bisittare, må 
ytterligare ur hopen framhållas följande : Hans Black (erhöll år 
1 602 monopol på tillvärkningen af be. man i Finland), Bengt Klen
smed ( 1 G09-23), JYiårten Tysksmed (= Notrer ?, 1 632) , Jakob En
gclsmed ( 1 G24-33), Kristofer Hoffman (+ 1 GG9) , Siwert Smed 
(+ 1 667),  Henrik Berendtsson (+ l G  0), Axel Berendtsson (+ 1 G8G), 
Mårten Mytheri (+ 1 687) ,  Thoma Söfringh ( 1 704- 1 706), Henrik 
Backman ( 1 704-1 2) m. fl. 

Fåtaliga voro däremot hofslagrtl 'ene eller .91 rofi rnede1·ne, bland 
hvilka af mig antecknats Michel Hofslagare (+ 1 6 1 5), Michel Hirs
feltt (1 623-24), Jöran ( 1 624) , Jakob (+ 1 628) och Mårten Hofsla
gare ( 1 643-49), Bertil Tiuru (1 643-44), Anders I(unckell ( 1 674) , 
Sven Olofsson ( 1 679- 1 7 10), Zacharias Henriksson ( 1 679-82), Hen
rik Jöransson (+ Hi79), Erasmus Thomasson (n . 1 686, + 1 693), 
Petter Lindberg ( 1 697) ,  Erik Svensson ( 1 7 1 0- 1 2). 

Af de likaledes fåtaliga knif:-nu:derne ha anträffats : Henrik 
Bergh ( 1 G 1 6-4G), Simon 1imonsson (kom fn\n Örebro 1 645), ils 
Åkesson ( 1 66 1 ,  1 G64 bo. att i Nådendal), Lorenz 1. Lars B yer 
( 1 6G7-92, + 1 692), Johan Blomberg ( 1 G96-1 7 1 2), Johan Keekonen 
( 1 704- 1 0). 

åsom spo1Tmrrkare förekomma :  Jöns Jonsson ( 1 643-G3, må
hända + 1 6GR) , Jonas J ona son Höök ( 1 GG9- l 7 10), Johan Höök 
( 1 7  I 2), Erik Erik son (n. 1 658, + l G  2) , samt imon ( 1 G79-96), 
Thomas ( 1 683-87) och jgfrid Larsson porrmakare ( 1 684-92, 
+ 1 692). 

Sviil'd fäjareyrlcet bedrefs af Jochim Turow ( 1 63 1-55, + 1 655), 
Sal omon Ludvig _Ståhl ( 1 64 1  mästersven ho föregående, mästare 

1 ) Prot. 22/7 1679, 27/1 0 16 82, 1 3/,, 27/7, 30/10 1683, 1¼, 1684, 1 8/61 1 2/1 0  1686, 21/7 
1697, 10/1 2  1 701, 1/8_ 1702, 18/0 1 703, 1½, 17/1 1  1704. 23/1 1 1706 m. m. 
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redan 1 645, + som. å lderman 1 679), Hans Ståhl (son t. föreg. , nämd 
1 GG4, bisittare, +1687), Klas Bergh (från Pargas, bosatte sig 1 64, + 
som ålderman J 685), Mårten Mårtensson (n. 1 68G, + 1 G92), David 
Busch (Bosk, Boske, 1 694- 1 704, var död 1 7 10) ,  Lars Lindh ( 1 7 1 2) 
samt en till namnet i cke angifven svärdsfäjare, som afled 167 1 .  

Bössm,akare el ler rörsrnecler omnämnas stundom under 1 500-
talet ; så t. ex. Staffan von Byren och Henrik, hvilka arbEtacle i 
den af hertig Johan i slottet inrättade rörsmedjan, samt Pe:- Rör
smed , som år 1 590 utförde järnarbetet t.ill Nykoret i domkyrkan. 
Under följande sekel omtalas flere rörsmeder i Viborg , men i iibo 
allenast  tvänne : Hans och Bertel ICL1nckell , hvilka år 1 633 erh5l lo af 
magistraten pass til l Sverige 1 ) .  Däremot anträffas fr. o. m. 1 630-
talet en mängd pi�tolsniecler eller pi tolmakare, de flesta till börden 
tyskar, hvilka mest arbetade för armens räkning och äfven sysslade 
med reparation af bössor. Såvidt mina anteckningar utvisa, voro 
de fö lj ande : 

Hans Netler (Netker, 1 G33-36, återvände till rryskland), Anders 
Andersson ( 1633--73, möjligen tvänne med namnet Anders), Petter 
Somar ( 1 636 -GG, antagligen identisk med den ,, l ånga Peder Pistol
makare" ,  som nämnes 1 646-47) ,  Jöran Urbansson ( IG4G-69 1 , Len
nart Frölich (Fröllig, 1 653-66 ,+ 1 GG6), Ambro. ius Pistolmakare ( I G5G 
-65), sal. pistolsmed Swäben nämd 1658, David F'ågelsång (gesäll ,  
1 664), Petter Ander son Langh ( 1 666-82, då  han dog som bisittare) , 
Jakob Audersson (var gesäll 1 67 1 ,  blef halfmästare 1 683, + 1 G9 1 ), 
Erik igfridason (gesäl l ,  til läts på grund ,, af en högre hand" att 
arbeta under krig tiden på 1 670-talet, til l ades att upphöra 1679), 
Jöran J akobsson (regementspistolsmed,  nämd redan 1 683 , + 1 G97), 
An<lers Eriksson Langh (från . orrte]je, styckmäst. 1 683-8-1) ,  Jö
ran I{ohl bärgh (styckmäst. 1 6  3) , Nils  Böhr (antagl. endast gesäll , 
1 G8G) , Jöran Bäfwert ( Bever, 1 G86- l 7 l l ,  vann mäster kap och lJur
skap 1 G9 l  ), MattiR Jöran on 1 angar (bl f mä tar 1 697 ,  + 1 7 10) ,  
Johan J akobsson Cojander (från Loimijoki, blef mästare 1 703, bi
sittare 1 723, + 1 747 ,  [Elias Pistolmakares hustru nämd 1 6  7 o h 
Michel Erssons d:o 1 7 1 0j. 

I ammanhang med pistolsmederna kunna omnämnas lådnia
karene Jakob Kun kel l  ( 1 635--63) och Mattis Johansson ( 1 653-55), 
hvilka förfärdigade stockar till pistoler och musköter ; den förre leve
rerade 1 657 til l  kronan 20 muskötstockar a 3 :1l!Ji stycket. 

1 ) J. R. Aspelin, Muistoonpanoja aseteollisuudcsta Suomessa i Rist. Ark. 
VIII : 326-330, hvarest äfven strödda uppgifter om pistolsmeder i Åbo före
komma ; Bidrag t. Åbo h ist. 1 : sta ser. I: 50, VI :  47. 
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Något it-Ymalcctrnhandtvärk förekom strängt taget icke i staclen. 
Väl omnämnas ett tiotal urmakare eller säj aremakare, men de voro 
så godt som al la ambulatoriska eller annanstädes bosatta yrkesid
kare, hvilka gästade staden ett e ller par år, i de flesta fal l för att 
upprätta eller reparera domkyrkans säjarevärk. 

Den förste till namnet kände urmakaren i Finland var en mä
ster Hans Säjermästare, som under åren 1 597-1 600 var sysselsatt 
med kyrkans säjarevärk samt med tillhjälp af tvänne smeder i dom
kyrkans smedja omsmidde St. Henriks klockas axel 1 ) .  Efter honom 
omtalas säjermakaren i Viborg Lorenz 1\1:eyer, som vistades i Åbo 
åren 1 627-29 för att förfärdiga en ny säjare til l kyrkan och sist
nämda år mottog en utanordning på 200 daler och 4 t :r spannmål . 
Han återvände år 1 643, då han förband sig att för 200 dal. k. m. 
göra ett säj arevärk til l  rådstugan. Ännu år 1 647 vistades han i 
staden såsom medlem af smedsämbetet, men utförde år 1 649 en pro
cess inför rådstugurätten genom ombud 2) .  Samtida med honom voro 
Aegidius Urmakare ( 1 644) och Johan Säjermakare ( 1 645-47) .  Några 
årtionden senare förekomma urmakarene Herman Ekestädh ( 1 66(5 
-68) , som år 1 667 fråndömdes al la sina urvärk på grund af borger
skapets klagomål , Christ. Rybner, som år 1668 anlände från Sachsen, 
men icke senare omnämnes, Hans Kristofer Pillgram (n. 1 6 72, dräpt 
s. å. ) ,  Erik Hornmoth (Härmodh, Hermodh) från Norge, som år 1 670 
ti l läts bosätta sig i staden och följande år ,,af nyo förfärdigade" kyr
kans urvärk, men redan år 1 672 synes bosatt sig i N arva. Dess
utom omtalas vid samma tid i domkyrkans räkenskaper trenne till 
namnet icke uppgifne urmakare, hvilka begrofvos åren 1 66 -72. 
År 1 7 1 0  nämnes urmakaren m:r Lorenz Bure 3) .  

Den ende som fa,nn det mödan värdt att under en längre tid 
kvarstanna i staden var mäster 1\1:ichel lbert ( 1675--94). Han an
kom år 1 675, utsänd af urmakaren Erik Hornmoth, för att utföra det 
arb te på ,,d t na  gamla ur ts" och cleL år 1 67 l förfärdigade säj are
värk t r paration, som denne åtagit sig för en umma af 2,f>00 dal. 
k. m. men i följd af ögonsjukdom tvungits att af: tå ifrån. Arbe
t t pågick ännu följ  ande år til l  förtret för kyrkorådet, som beslöt 
att in tämma n1äster fiche. l inför domkapitlet såväl för för umlig
het 1 itt uppdrag ,,såsom ock att förnimma, af hvad religion han 

1) Bidrag_l :sta ser. I: 54 , 63. 
2) Bidrag 1 :sta ser. I: 1 18, rådst. prot. 16 juni 1643, - 16±7, 29 okt. 164:9. 
3 )...Råd ·t. prot. 7 dec. 1668, 30 apr. 1670, Åbo läns verifik. böcker, Bidrag 

1:sta sor. V: 3, Morgonbladet 188 l n:o 1 l4 .  Jmfr. s. 1 l 4  noten, där af mjsstag 
uppgifvits, att Michel Albert år Hi7 1 förfärdjgado domkyrkans urvärk. 
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är, emedan han a.ldrig går i kyrkan, ej häller till Herrans högv. 
nattvard, utan sitter alla hälge dagar under gudstjänsten på sin 
värkstad".  År 1 678 påträffas mäster Michel åter sysselsatt med 
det ,,stora säj arvärkets" reparation ; till slottet, hvarest han 1ingsta 

· tiden bodde, levererade · han · år  1 683 ett urvärk och med magistra
ten ackorderade han år 1 688 om reparerande och vidmakth'llande 
af rådstuguuret, för hvilket arbete han enligt magistratens nening 
blef så väl honorerad att han år 1 693 ålades att gratis förfärdiga 
en visare til l rådstugutornet. Enligt gammal sed befri ades �äster 
1\Iichel af magistraten från borgerlig tunga och detta privi:egium 
förnyades, då det år 1 682 utlöpte, af landshöfding Oxe. Af kyrko
rådet erbjöds åt honom befattningen som domkyrkans klo kstäl
lare, men anbudet blef af honom afslaget 1) .  

Förutom af desse specialister i facket utfördes urmaka:earbe
ten af stadens klensmeder. Med reparation af kyrkans säj arevärk 
voro åren 1 609 och 1615  Bengt Klensmed, år 1 628 Jakob Smed, år 
1 G8 1  kyrkosmeden Erik Sigfridsson, år 1687  klensmeclen Pettvr Ert
man sysselsatta 2) .  

Svagt representerade voro kopparsla,9cwene, hvilka här:.fördes 
till smedsämbetet, ehuru de icke omnämdes i specialskrået, ic e häl
ler i 1 622 års allmänna smedsskrå. Liksom urma,karene anlände 
några bland dem till staden på  särskild rekvisition af kyrk rådet. 
Handlingarna omnämna följ ande : m:r Henrik Koppar lagare ( 1 609 
- 24), Sigfrid ( 1 608- 1 4, + 1 0 1 4), Mårten ( 1 630), Ingelbrekt arttel 
(Bertil sson, Bartels, vann burskap 1 632, -t- ] 655, ålderman) Henrik 
Pijll (gesäll fr. Reval, täkte 1644 don1kyrkan), Clas v. Dahlen (mä
stersven hos Ingelbrekt Barttel, mottog år 1654 dennes går · ,,med 
värkstad amt hammarsmedja med alla de. s tillhörige värkty " mot 
skyldighet att betala en årlig pension af 50 riksd. och att heder-
1.igen begrafva honom ; täkte 1 66 1  med koppar taket öfve dom
kapitl t och b log 1 674 med bly kyrktorn gaflarna, + 1 67 8), Erik 
Auder son (1 659), Simon Kopparslagare (vigdes 1 67 7), enrik 
Thomasson (nämd 1 6  1-94, beslog torn petsen 1 688), Clas Y. Dah
len d. y. ( 1 685-87), Lars Carl son yman (täkte 1692-93 och 1 695 

. -9G tornspetsen), Kaspar Stenberg (nämd 1 695-1 '700, var död 1 7 10) 
samt kyrkotäckaren Jöran ( 1 606). 

P låtslagare, hvilka i 1622 år allmänna smeds krå räknades till 
smedsämbetet och ägde att som mästerstycken förfärdiga ,,en kyritz 

1 ) Bidrag 1 :sta sor. V: 1-G, 27, 30 ; rådst. prot. 3 okt. Hi88, 24 ap -. 1693 ; 
Morgonbladet 1881 n :o 1 1 4 ; 

0 

bo o ,  B:borgs Hi.ns veri:fik. bok 1G82 f. 25G,1. 
2) Bidrag 1:sta, ser. I: 69, 84, 114, V: 44, 52. 
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[=-= kyrass] medh try treck stycker och en hä tstiärna'\ omnämnas 
icke i staden sedan medlet af 1500-talet. Däremot omtalas i slutet 
af 1 600-talet första gången tvänne u leckslagare eller bleckmakare : 
Hans Fers ( 1 679) och Daniel Bruhn ( 1 686-94). 

Till smedsämbetet känfördes, enligt en uppgift i rådstugnpro
tokollen, äfven grytgjutarC'ne. :Mig veterligen förstärktes ämbetet 
p.1 detta sätt endast med två medlemmar, näml. Jakob Mattsson Paturi, 
(nämd 1 679-97, förfärdigade åren 168 1 -82 några skifvor till kyr
kans urvärk och omgöt lilla klockan) samt en till namnet icke 
känd, som påträffas år 1 636. I början af seklet nämnes grytgjuta
ren Bertil (1 6 1 6 - 1 9). 

På gränsen mellan smeds- och det i nästföljande kapitel be
handlade snickareämbetet stodo va9nrnakarene, hvilka först år 1 7 78 
bildade eget ämbete och då tillätos att begagna samma samlingslo
kal och ämbetslåda som hof- och grofsmederna, dels på grund af 
sitt ringa antal, dels emedan ,,deras arbete å ömse sidor äger någon 
gemenskap samt följer det ena på det andra" 1) .  Den förste i sitt 
yrke var en Jon 1. Jonas Svensson Medel plan, som nämnes 1 656 
-97); senare förekomma Johan l\1edelplan (son till föreg., i hvars 
tjänst han anträffas 1 66 1 -67 ; sin egen 1 667-94) och Johan An
dersson (svensk till börden, som til läts nedslå sig år l 699 och 
möjligen är identisk med den vagnmakare Johan Friberg, som näm
nes i mantalslängderna för 1 7 1 0-1 2) .  

1 ) Magistratens utslag J .  1 6  nov. 1778 i hist. m useet i Åbo. Fö�j ande år 
förenade sig grofsmeds- och vagnmakaregesällerne ti l l  gemensamt gil le. 



I X. 

Sk r äddareämbete t. 

11m��· lm tillgången vid ämbetets konstituerande förtälja h ndlin-
11\�JI I garna intet. annat än att skrået utfärdades af borgmästare 
� och råd den 22 sept. 1 625 och publicerades på råclstugu-

dag en månad senare. Det konfirmerades sedermera af 
Nils Bjelke år 1 628 samt fortfor att tillämpas i vissa delar ä:inu ef
ter det S. 0. 1 669 sett dagen . Visserligen beslöt ämbetet. år 1 669 
att framdeles följa den nya skråordningen såsom enda rät snöre, 
men redan året därpå kom man ,,för särdeles orsaker" öfver ns om 
att i afseende å lärpojkars in- och utskrifning följa det gamla skrået. 
I praktiken gjordes en tid framåt liknande undantag äfven i några 
andra fall, såsom i fråga om utgifter för mästaregraden oc'. pröf
votiden före speciminationen, i afseende å gesällers giftermål m. m. 1 ) . 
År 1 680 ansökte ämbetet hos magistraten om stadfästelse å sina 
gamla privilegier, hvarvid såsom käl anfördes, att skräddar ämbe
tet i Stockholm undfätt samma förmån, men d nna begäran afrl gs och 
skräddaren t illhöllos att stricte hålla sig till det allmänna skrået. 
Dock medgafs ämbetet rätt ,,att prakti. era d n gamla pe ·ia,lskråu 
uti de punkter och ·lausuler, om emot den allgemene kråord
ningen icke ontrariera och strida" 2) .  

är en pojke in krefs i läran, skull han nligt pe ialskrået 
gifva 1 � i krifgeld o h 1 dal. till lådan samt sedan lära i tre år. 
· · nnu vid seklets slut och i början af 1 700-talet var läroti l n i re
geln densamma, men ut'träktes någon gång ända till fem år, då 
gossen icke hade råd att, erlägga den sed vanliga läropenningen. 
Denna torde i de flesta fall belöpt sig till 30 a 40 dal . k. m . ,  men 

1) kräddareämbetets protokoll 1669-1693 i h istoriska museum i Åbo. 
2) Rådst. prot. 18 maj l(j80. 



SKHÅET. 

s.t grades understundom ända till 90 dal. 
r 1 672 bestämde ämbetet, att ingen mä

stare skulle få taga ny l ärogosse innan 
den tidigare antagna lärt i två år 1 ) .  Un
der åren 1 65 1-1 700 inskrefvos i ämbetet 
270 lärgossar, således i medeltal 5 a 6 
årligen 2) .  

Om gesälls tjänstetid stadgade äm
betsskrået intet annat än att utländsk 
gesäll skulle tjäna på orten i tu och in
hemsk gesäll  i ett år, innan han til läts 

633 

Skräddarcämbetets sigi l l .  

undergå mästareprofvet. Samma skrå :fixerade veckolönen till 1 2  
öre för mästersven och 6 öre s. m. för löndräng. Gesällernes eget 
skrå bestämde, att den mästersven, som arbetade ,,på :flickvärk", 
skulle bekomma 5 öre i veckan och sitta i värkstaden från 5 pä 
morgonen till 8 på aftonen ; år 1 G86 uppgafs 6 * k. m. vara den 
lagliga veckolönen 3) .  Vanclretiderna utsattes til l  påska, midsommar, 
Mikaeli och jul . I fjorton dagar :fick gesällen uppehålla sig i sta
den under spaning efter plats. Enligt gesällskrået skulle den ge
säll, hvilken vistats i staden i 8 dagar utan att ha lyckats få en 
arbetsgifvare och utan att ha tagit in på härbärget, betraktas som 
bönhås. 

Mästerstyckena skulle enligt 1 625 års specialskrå vara till an
talet fyra. Under seklets sista årtionden tillsades en mängd gesäller 
att förfärdiga en kvinfolkskasjacka (öfvertröj a), en kvinfolkströja, 
manskofta och byxor samt ett par strumpor med 4 svicklor. Åt en ge
säll bestämdes 1 69 1  til l  mästerstycken en manfolkskappa af parkum, en 
manfolksj acka  af kläde, manfolksbyxor, en kvinfolkströja samt ett 
par lärftsstrumpor. En annan förfärdigade följande år en prästkappa, 
en man jacka, ett par skinnbyxor, kvinfolkströja , amt 4 strumpor m d 
svicklor. Mått n på p lagg n voro mycket noga b stämda, l ikasom 
alntal t på det tyg, som :fick åtgå. Till kostymen användes i r geln 
kläd , i undantagsfal l  billigare material ; till strumporna lärft. edan 
styckena blifvit faststälda, kuros de af ge;:;ällen än i närvaro af 
h la ämbetet, än under kontrol l  af skådemästarene. Fatalietiden för 

1) Prot. 5 sept. 1672. 
2) Ämbetets inskrifningsbok 1645- 1731 i bist. museum i Åbo. 
3 ) krädd. prot. 25 okt. 1686. 
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sömnad ns utförande varierade vanligen m l l an 3 och 5 Y c �or, 
men kunde tundom begrän as ti l l en vecka. Antalet kontrollanter sy
nes g menlig n varit två. Åt en gesäl l ,  som sömmade sina stycken 
1 GQ 1 ,  utsåg ä1nbetet tv änne skådemästare, hvi lka skulle närv ra vid 

til lskärningen, amt tv änne andr- , hvil
ka tu gånger om dagen skulle e�öka 
speciminanten för att följ a med arbe
tets förlopp. I mästareafgift kulle 
enligt special krå t erläbgas, fc rut01n 
kost och en tunna öl , af utl änding 
20, af inhemsk g äll 1 5  o ·h J,f mä-

Sköl<l. till skräddar ämbot ts vM
komma. 

tare on  1 0  daler. För :B 1 i "'ty -
k na b talan. böt r fter ämbetet 
godtfiunand . Mäktad ge äll n icke 
ful lfölj a  profv t, m dd l ad tnn om 

kräddar ämb tct. välkomma af halfmä ·tare kap, huru ämb tet vid 
silfver fr. 16O0-talct. li'örvaras i par tillfäll n erkänd , att ett å ant 

historiska museet i Åbo. m dgifvande icke hade töd i gäl-
lande skrå. f en halfmä tare betalades år 1 669 30 dal. k. m.; en 
annan gång gaf: ett fat öl . 

ntal t mä tare, som samtidigt till ätos arbeta i facket, fixera
des i skr et til l  20. År 1 637 uppgafs dock antal t till 25 ; i 
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mantah, längden för år 1 66G titL1 leras 28 personer skräddare ; 
1 686 erlades till lådan kvartalspenningar af 25 mä tar , 1 69 1  af 22 
mästare och 3 halfmästare ; år 1 G9G upptog mantalslängd n 22 
skräddare. 

Ordinarie kvartal utsattes i skrået till Valburgi och Bartho
lomffii dagar. Vårkvartalet synes ock regelbundet hållits i maj må
nad, men höstkvartalet hade redan på 1 670-talet framskjutits till 
Michelsmässotiden. År  1G92 beslöts, att kvartal framdeles skulle 
hållas 4 gånger i året. Såframt mötena under detta och följande 
år få läggas til l grund för en allmän slutsats, skulle kvartalsti
derna hädanefter ha varit nyårstid, maj månad, midsommartid och 
oktober. För att öka frekyensen vid sammankomsterna fördubbla
des ] 676 det i skrået utsatta vitet för förfal lolöst uteblifyande. 1 689 
beslöts, att sessionerna skulle vidtaga på 
slaget 1 2  1 ) .  

Um kvartalspenningarna uppgifves 
det, att de afskaffades år 1 669 och åter
infördes 1 675, då de bestämdes till 1 6  öre 
för gången eller 1 dal. k. m. i året, men 
mästarene frikallades från äskepenningar ; 
1 G92, då kvartalen fördubblades, sänktes 
afgiften till 1 2  öre k. m. för gången. Fria 
från skatten voro åldermannen o ·h ung_ 
mästaren. Det me ta af inkomst n gick 

0 ' 

såsom tidigare anmärkts, till friölet. At 
åldermannen betalades i hushyra före 1 692 
G dal. , senare 1 0  dal . s. m. Åt hustrun 
erlades vanligen några daler för h nnes 
omak af mötena. Notariens arvode -
accidentierna undantagna - bestämdes 
1 672  ti l l  4 och 1 679  till ö dal. s . m. In-

Si lfverbägare tillhörig skräd
dareämbetet ; förfärdigad år 
1673. Förvaras i historiskt
otnogra:fiska museet i Hol

singfors. 

kommand passpenningar o h afgifter för lär bref förd lades enligt 
år 1 6G9 fattad b slut mellan åldermannen och bi ittar ne 2) .  Lån gåf
vå · ofta, egentlig nödhjälp åt ämb r, medlemmar jämför lsevis säl
lan. Behållningen i kas an synes, trot m dlemmarna tal rikhet, 
vid årsredovisningen icke öfver tigit par hundra daler. Vid kas a
revi::;ion n 1 649 anträffades i lådan 40 dal. k. m. ; revisionen år 1 670 
utvisade inkom ter under det löpande året 1 67 dal. ,  utgifter 95 

1
1 Prot. 28 okt. 1 676, 1 7  okt. 1689, �4  ju li 1692 . 

�) Prot.. 6 aug. 1669, 5 sept. 1 6 72 ,  1 3  maj 1679. 
8 1  
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dal., behål lning 1 35 dal. kontant och J 96 dal. k. m. utlånade me
del. Förnämsta dyrbarheten i lådan var välkomman af silf,er, till 
hvilken åldermannen år 1 670 skänkte en silfverfana och 1 0  nästare 
lofvade hvar sin silfversköld. År 1 672 lät ämbetet af i des' värjo  
befintligt silfver smida en bägare till skänk åt ämbetsborgmistarBn 
och år 1 673 för egen räkning tre bägare, den största, som var ,, 1rifven 
med blommor" , vägande 33 lod, de två öfriga af 25 lods vfrt 1) . 

Ledningen af ämbetet innehades städse af endast en ål erman. 
Bisittarenes antal steg åren 1 67 1 -- 86 till fyra, senare til l ke. Af 
dessa funktionärer påträffas i urkunderna följ ande :  

Åldermän i skräddareämbetet. 

Olof Börilsson, utnämd 1 625, afgick 1 629 i följd af tvist me:l bröd
raskapet, rådman 1 632 . 

.Jakob .J_liattsson, utnämdes 1 629 bland fyra i valet stälde mästarE: ehuru 
han ,,sig hårdt förvägrade och sade kort nej " � förebärande sjn 
okunnighet i skrif- och läskonsten. Nämnes dock ålilerman 
1 633 .  

Hans 8k1·äclclare (Brinck ?) , nämnes ålderman 1 63 1 . 
J(nu t Thornasson T Viisas 1 G35-6G, + 16G6. 
Thomas An(leYsson, utnämd 1 66G, + 1 668. 
Jochurn (Jochim) Banclemann, utn. 1 669, + 1 680 . 
. Johan Henriksson Sieu;o (Seflco), utn. 1 680, + 1 694. 
Han },Iä1·ten son Bock, 1 694-åtm. 1 703. 
Zacharias Jung, nämd 1 706 -1 1 .  

Bisittare i skräddareämbetet. 

f Jakob Johan. on och Hans Daniels::;on 1 648 . ] 
Ilenrik Simonsson, utn. 1 6G9, + 1 G7 1 .  
Jnkob Bolm, utn. 1 G69, + 1 67 7 .  
T V ilhelm, Funck, utn. 1 669, afgick 1 674. 
Johan ril" on, utn. 1 67 1 ,  + 1 67 7. 
Johan Hen1'ik ·on iewo, utn. 1 G7 1 ,  ålderman 1 6< 0. 
]Ians ..1.liärten son Bock, utn. 1 674, åltl rman 1 694. 
Sigf'ricl Simon on ,  utn. 1 67 7. 
Simon IIenrik 'On 1 678-91 .  
Detlef Bar. 1 680-83, + 1683 . 

2) Af dessa bägare finnas ännu 2 i behåll, den ena i histori kt-etnogra
fi ka museet i Helsingfors (se afb. s. G35) den n.ndra i h istoriska musce� i Åbo. 
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Henrik HcnJ"ik on 1 680- \J, + 1 G  9 .  
Jcikob I(lemets on Hun·i 1 683 - 86. 
Zachris Jung 1 690-93. 
Jonas Bergman 169 1-1704. 

imon Sigfrid son 1 6U9-l 7u6. 
;..lfathias Hulkio 1 699- 1 706 . 
.. Anders 3-,fellenberg, utn .  1 706, nämd ännu 1 707 . 
Bertil Palman 1 708-- 1 7 1 5 . 
Niclis Garberg 1 7 1 3-1 7 1 4 .  

63 7 

Bland öfriga mästare må nämnas : Kristofer En kell ( 1 633) , 
Petter Spentz ( 1 636-57), Hans Kij hlman ( 1 65 1 -56), Petter Munck 
( 1 669--72), Jonas Bergman ( 1 681-96), Ulrik Törnroth (+ 1 704) , 
Jakob Biörbeck (+ 1694) m. fl .  

* 
Gesällgil let eller ,,mästersvenners och l önedrängars gil le" exi

sterade måhända redan år 1 648, men synes erhållit sin egentljga orga
nisation först år 1 660. Detta år anlände, förtäljes det, mäster Anders . h ,  

Forsman (+ 1 662) från Sverige medförande ,,efter denne stad ens 
lofl. magistrats och ämbetene begäran" en trykt afakrift af tock
ho]ms skräddarege ällers artiklar, hvi lka framdeles skulle  lända yr
kesbröderne i Åbo till efterrättelse 1 ) .  Följ ande år anskaffades för 
44 dal. en gille�skyl t  af koppar för härbärgets räkning och något 
senare inlö tes öfriga under gillesvärksamheten behöfl iga uten i l ier. 

Såsom titeln på skrået redan antyder och äfven i det före
gående f ramhållit , gj ordes bestämd åt kilnad mel lan mästersven
n rne, gi llets senior s, och löndrängarna, gil l t noviti r. Huru 
lång  tid som i reg l n  åtgi k innan den från l äran ut ·krifne och i 
gill ts bok så  ·om lönd.räng immatrikulerade skräddaren kunde inför 
öppen låda på 1 rogen hälsas såsom mästersven el ler fick ,,dri ka 
s itt ärliga välkommi för en g �äl l" ,  kan vårl ig  n nännar angifvas. 

ågon gång varad det ncla� t ett år, men i d e  fi ta fal l  timade 
upphöj lsen först nagra år s narc, 8edan löndräng n fin kortare el ler 
längra tid uppehållit sig på andra orter, hvare t mången redan hun
nit blifva erkän l om fullfärdig mäster. ·ven, när han återvände till 
hemstaden. Under {Lren 1 G70- 1 700 intogos enl igt gesäl l ernes in
skrifningsbok i gillet 1 54 l öndrängar och 1 45 gesäller, bland dem 

1) ,, .  ' krädaro Mo. terswenners och Lönodrängars 1\ rtijklar som aff gammal 
sodwano warit baf, r, vtbgifne i tockholm don 20 M:aji  anno 1660 ord ifrån 
ord lijka lydandes". Dot onda exemplar jag kunnat finna förvaras i historiska 
museet i Abo ; §§ 29-38 äro bortrifna. 
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somliga intagna pa.r gånger. l\ [aximum af in 1:r ifne 
under ett år steg inom båda kategorierna till 1 1 . 

Enligt skrået skull e  mästersvennerne och 
löndrängarne årligen välja tvänne altknektE,r, en 
tysk och en svensk: den ena om påsken och den 
andra Mikaelitid. Den i tjänsten äldre skulle föra 
ordet i gil let samt ,,underrätta den yngre orr. alla
danda l ägenhet" . Denna efter nationalitet :f" rhål
landena bland Stockholms skräddare lämpa e be
stämning iakttogs dock icke i Åbo, där veterli
gen endast en altknekt förestod gesällgillet. rjän
stetiden varade sällan öfver ett år. Vid orrbyte 
af lådmästare, hvilka vanligen ,,uppvaktade" i 
tvänne år, iakttogs såvidt möj ligt den pl�gsed, 
att hvarje gång endast den ene afgick medan. den 
andra kvarstod ännu ett år såsom ,, äldre bisit
tare". Någon bestämd tidpunkt för ombytet torde 
väl icke funnits angifven, men i de flesta f 11 in
togo i början af 1 700-talet såväl biöittarenE som 
altgesällen sina platser på midsommarkvartalet . 
Af gesällerne mottogos de vanligen med högtid
lig tillönskan om ,,lycka och Guds välsigLelse" 
och aftackades efter tjänstetidens utgång på sa,mma 
sätt. I regeln vederfors samma goda bemöc;ande 
krogfadren. Under åren 1 G69 - 94 omnämn&.s en
dast tvänne fall ,  då gesällerne anhållit ho mästa
regil let om lådans förflyttning till annan mä" tare. 

Ordinarie stämma höl ls tämligen fUn �t1igt 
annandag påsk, J ohannis och Mikaeli dagar samt 
annandag jul, sålunda vid samma tid som enligt 
mästarenes skrå ge. äl l vaudring tid r i1.föl lo .  
Krogdagar höllos i m d ltal en gång i må aden. 
Enl igt gesäll krået skulle möt t öppnas kl. 1 p. d. 
och skulle hvarje  gång en mäster:ven in ·itta i 
lådan 4 och en löndräng 2 öre. id denna kat
teuppbörd skulle iaktta.gas, att ,,ålderknekten kall 
först upp tå och gå för bordet med sin kappa 
uppå båda: axlarna och lägga först sina tämmo-
--- ----------- ----------

Skräddareämbotets spira af silfver förfärdigad 1G72. För
varas i historiska museet i 

O 

bo. 
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penningar på den orten, där de bör vara, och de andre. mästersven
ner och löndrängar därefter såsom deras mä-· tare blifver uppropad". 
År 1 703 bestämdes krogpenningarna till 2 öre s. m. för ge. äll och 
1 öre för lön dräng. Inskrifnjngsafgiften ti l l  lådan utgjorde enljgt 
skrået 4 öre , men höjdes år 1 67 1  med 1 dal. k. m. för gesäller och 
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Skräddar gesällcrnes gil les1åua :Förvaras i hi toriska mu cet i Åbo. 

½ dal . för löndrängar ; år 1 690 b slöts, att lärpojkarna skulle be-
tala 5 dal . , då de  firn.de sitt intao·ande i gillet. f de infiytand 
medlen an logs år 1 6  D åt ,,krog krifvaren" G dal. k . m. i året ; åt 
,,kro amodren" betalades två till fl.ere gånger om år .. t ,, kopennin
gar" 3 daler. Revi ion af ka san timade vid hvarj e ombyte af 
krogfader, bi ittare och altknekt. År 1 670 utvisade bokslutet kon
tant behållning 40 dal. , år 1 700 70 dal. k. m. 
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Skräddaregesällernes sig
net 9f år 1 731. Stampen 

i bist. museum i Åbo. 
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Af gillets jordiska egodelar må näm
nas lådan, som skänktes till gillet år 1 660 
af skräddaren Anders Forsman, en arm össa 
köpt 1 6G7 för 3 dal. 1 en välkomma ::.f en
gelskt tenn inlöst år Hi65 för 3 1  .dal och 
några år senare försedd med ett tiota� silf
versköldar, vidare ett ,, regemente" d. v. s. 
en välkomma af silfver, utfördt. af gul sme
den Hugo Persson lVIörman och upp-.rägdt. 
till 32 lod, samt en förgyld välkomrna om 
5 1  lods vikt, som år 1 693 inköptes från guld
srneden Miche] Biörman för 200 dal. k. m. 1) .  

1 ) Gesällernes ,,Inkomst, och Vthgifftz Book" 1 660-17 26 i historiska mu
seum i Åbo. 
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Snick are- m ålare- och glasareämbetet. 
Tunnbindare och timmermän. 

I :I lhået undertecknades af magistraten den JO  april 1 633 och 
förkunnades på allmän rådstugudag en månad senare. Det 

I f}, I utsatte för ämbetet tvänne ordinarie sammankomster, som 
skulle hål las Valburgi och Lucas' dagar. Enka ti lläts 

fortsätta mannens rörelse i tre år med på vanligt sätt utsedd värk.
gesäl l. Lärodräng erlade vid inskrifningen 4 ti, till lådan och 2 � 
åt krifvaren samt förpliktades att tjäna i fyra år. Rymde han tidi
gare ur läran, skulle hans borgesmän betala 40 � såväl til l  lådan 
som åt l äromästaren. För gesällvandring ,n fans intet ' tidsmått 
utsatt. När gesällen anmälde sig till vinnande af mä taregrad, skulle 
han äska ämbetet tvänne gånger och sedan underkasta sig-det van
l iga årsarbetet, såframt han icke ville lösa sig från detta genom 
erläggande af 40 �- När årsarb tet var öfver, til l  ade en snickare
gesäll att förfärdiga hos åldermannen ett bord, som 1 undo utdra
ga och inskj uta , ett brädspel och en kista. edan det gröfrta ar
bet t var öfver, underkastades tyckena en förb redand granskning 
i ämbetet, som, i fall fel upptäkte , kund bötfälla gesäl len 11 r 
ålägga h nom att utföra arbetet ånyo. För arbetet afslutande ut
satte" i skrå t ingen be tämd termin. En målareg ä l l  · rnä t rstyc
ken skulle bestämmas af åldermannen och skulle de utgöras af 
,, landskap eller historier" .  Iot er1äggandet af 40 � kunde prof
vet, om det misslyckats, förnya . En glasmästaregesäll skulle så-
om mä terstycke förfärdiga ett fönster med 33 G-kanterutor samt 

en lykta med 8 kanter ,, af idel glas och bly med:en spets" .  Ru
torna  skulle vara ,, väl komponerade med hvar annan, att det väl 
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pa. ::;era kan", och när de voro fär
diga, skulle å ldermannen exami
nera gesällen, ,,huru många 4-hörne
rutor där komme uti ;" sade han 
öfver eller . under . 6 , bötade han . 
6 :iiffi.. Sedan frågade åldermannen, 
huru många 3-kanterutor. Sva
rade ge ·ällen då mer eller mindre 
än 1 4 , erlade han 1 2  � för miss
t aget. För otillåten hjälp af an
dra betalades 40 �- Sedan resp. 

Snickare-, målare- och glasareämbetets styckmästare fullfölj t sina uppgif-
sigill. h . b dk ter oc vunnit äm etets go ·än-

nande, skulle han erlägga i mästareafgift 40 �' om han var mästa
reson, men eljest GO *· Giftermål med mästares enka eller dot
ter nedprutade utgiften för mästare öner till ½ tuuua öl oc:h fö:c 
andra gesäller till 30 �-

I ett halft sekel stoclo snickarene, målarene och glasmästarene äf
vensom svarfvarenc, hvilka senare an:::ilöto sig till ämbetet, under ge
mensam ledning. I skrået ålades de att med saktmod och utan att 
förakta och såra den ene den auclre, underkasta sig denna förening, 
enär intet yrke ensamt för ig var nog starkt representeradt att t.åla 
upprättandet af ett specialgille. Om några skilsmässoplaner talas :cke 
häller förr än år 1 685, då snickarene anmälde, att de ville bild ett 
eg t gille, enär deras autal redan teg till tio och deras gesäller icke 
vil le rätt sämja · med gesällerna inom öfriga yrken. Ansökningen 
godkäindes af magi traten, om på samma gäng lämnade öfriga med
lemmar inom ämbetet fritt att följa snickar ne exempel eller ock 
att öfverenskomma 01n andra mått 00h steg 1 ) .  För målaren , glas
mä"tarene och svarfvarene hade detfa, ·ni0k:1rcnes utträde samma 
följder om kl .n ·m clernas skil ·mäs ·a från sina ämbetsbröd r. D 
för ·attes i samma läg som en mäng l andra i · taden bosatt ha dt
värksmän, hvilka icke mäktade med de utgifter upprättandet ai ett 
eget gill kräfJ och hvilka därför fingo åtnöj a sig med d t S\:aga 
skydd generalgillet kunde lämna. Ett varfvareämbet tillkom först 
år 1 73 , ett gla rnästareämbete år 1 7  2 och ett målareämbete två 
år senare. 

Af snickare-, målare-, gla, are- och svarfvareämbetets ålder:::nän 
omnämna handlingarna allenast snickaren Jöran J(ijhn 1 647, Berndt 

1) Rå.dst. prot .  31 okt .  1 G85. 
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Olasmd.�·frtre 1 649, 8i_r;fi·id lrt rsson  l GG 1 -68 och konterfäj aren AlJ l"a
lutm 1llyra 1 68 1-84. f-iåsom ålderman för snickareämbetet näm
nes åren 1 686-- 1 700 mäster Jfrnrik .1ll r t tt.�·son lA'l?W och 1 7 1 0  .Tohr tn 
lfr tcld. amnen på bisittarene ha fullständigt hemfallit åt glömskan. 

Ett gesällgille förntsattes i skn°Let, som nämcle om gesällerne. 
,,skaffare" eller altknekt samt om böter till gesällåclan. .F'örmodli
gen har ett sådant äf-ven kommit till stånd, ehuru alla uppgifter 
därom gått förlorade . 

. ilf ålaren e oc.:h de med dem nära på liktydige konterfäjarene 
voro i allmänhet j ämförelsevis fåtalige. Sällan torde antalet öfver
stigit 2 å 3. Först vid seklets slut anträffas samtidigt ända till 5 
mästare. De märkligaste skola ·omnämnas i nästa kapitel. 

Antalet snickm·('mä tare nppgifves år 1 637 bll 7, år 1 685 till 
1 0  och 1 696 till 9. I domkyrkans räkenskaper omnämnas mycket 
ofta såväl domkyrkosnickare som andra af stadens snickare sy"sel
satta med inredningens förbättrande. År 1 587 förfärdigade och 
,,nppströk" en snickare krucifixet i kyrkan. Åren 1 !)90-' 9 1  ,,till
py11ta<le" en annan sniekare jämte en svarfvare ny koret i kyrkan ; 
1 624 nämnes Lasse Snidkare, ·om förfärdigade bänkar och stolar till 
kapitlets sessionsrum, och Hans Snidkare,  som gjorde ett skrin för 
pungpenningarna, 1 6 1 7  lVIatts Bnickare, som arbetade på prediksto
len i sakristian, 1 682 J öran Snickare, som reparerade frubänken i 
kyrkan, och Johan Eriksson Snickare, som bekom 1 0  daler för stads
vapnets och St .  Henriks belätes utsnidande, ären 1 685 -89 Anders 
B roman (lefde ännu 1 701 ) o 1h låns l\Iiödh ( + 1 G�2), hvilka bygde 
orgelläktaren och för . 450 dal. k .  m. åtogo sig att förfärdiga och 
viJ främsta pelaren uppsätta konungens och droUningens stolar. 
S,tsom akademiesnic-kar anträffas Jörau K�jl m (antagen 1 653, + 1 660) 
oc · h  Henrik Syrach (antagen l GG l ,  + 1 69�) , om hvil ken si. tnämde 
c let-. nppgafs , att han kund göra ,, skato 1 1er o < 'h mu. ikaliska inst.rn
n1ent •r' . Bland öfriga snickar m,L nämnas Hans H in ( 1 65 ) ,  Erj k 
\ innan ( 1 682-94 ) ,  Johan Ost ( 1 685 - 94-) , Johan Holm (+ 1 684) 
m. fi . År  1 656 omnämnes en lästmakare O<'h 1 660 en Blasius 
Stolmakare 1 ) .  

l sammanhang med ni ·karrne mf1 nämnas o r_qel!Jyq_r;orr> 1U' .  
Den fö rste kände org lbyggareu var mäster Anders Brus ... , som an
t riiffas i staden åren 1645-55 ( 1 GG 1 '?) och flera ar å rad var sys-

1 ) Bi<lr. I: � G, lOG, V: G ! -7:3, vl'ri f. börkcrnn., hlorgonb ln.det l88 L  1 1 :0  1 33, 
C 'ons. Acn.<l. proL I I .  
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selsatt med arbeten å _orgelvärket i domkyrkan .'amt äfven använ
des såsom organist. Ar I 65 1 jngick han med magistraten ett kon
trakt, hvari han förband sig att til l  följande sommar förfäril1ga or
gelvärket och att sedermera ,,med egen bekostnad hålla värket vid 
makt och hvad fel och olag däri kan komma alltid med egna rna
terialier reparera" . I ersättning skul le han bekomma 200 dal. k. 1n. 
jämte rättighet att idka vanligt snickareyrke ; dessutom tilläts ho1101n 
att hålla ,,skänkeri" af finskt o ·h svenskt öl sa1nt brännvin Ifven
som att, om han faun för godt. inrätta ett s. k. ,,gårkiöierij 1' ,  

d. v. s. matservering. Samtida med Ander.s Bruse var mäster Klas 
Fransson Zander, som uppträder i mantablängderna år  1 650 
och a-fied i Åbo 1 676. Åren 1 6G4-66 var han syssol ·att med repa
ration af båda orgelvärken i domkyrkan. Efter Zanders död öfver
togs hans arbete och äfven hans arbetsvärktyg af Jakob :Mattsson 
Kingiläinen, som år 1 683 säges ha  rymt från ta.den. Sedan på
träffas icke mera någon orgelbyggare ex profes.so, utan utför les de 
reparationer af orgelvärken, som ansågos nödiga, af orgelni ·ten i 
församlingen monsieur Kristian Kölner. Af  kyrkorådet mottog han 
år 1 688 löfte om godtgörel ·e för de 500 dal. k .  m. han af egua 
medel nedlagt på stora orgvärket. :E'ör sitt eget ,,omak och hafäe  
besvär" begärde han ingen ersättning, hvilken ,,höflighet" erkändes 
af kyrkorådet såsom synnerlig lofvärd och för kyrkokassan under 
dess uåvarande betryck ytterst välkommen 1 ) . 

I likhet med snickarene mottogo !Jlr1 .,mu'i.-darene t1dt oc o ft a  
be · täl lningar a f  domkyrkorådet. Å r  1 GOO nämnes en Erik (i htH
mäHtare och aren 1 6 1 3-- 1 4  :IY1atts och Olof Glasmästare y :3el atta 
i domkyrkan. Den sistnämde presenterad år Hi l 5  en räkning på 
81 daler för inal les 1 G6 ,,taflor" och 580 rutor, som af honom in
satts, däraf i kon,koreL 92 rutor samt i ny kor ts sex fönster 32 ta l� 
lur  och 284 rutor 2) .  TTnder snkleh; senare hä.lft, omnämna.:..; -lc.LH< m 
ftitigL anlitad Jomkyrkog lasmii ·tare l l enrik U la.-mfr · Lar ( J  643-f> l ) .  
Berndt Rees d .  ä. (+ 1 660) , B rnclt H,ee e d .  y. ( 1 6 '2-VG ) ,  An
den; Oappelman ( 1 675-U l ) ,  Johan Sp rling ( 1 6  5-94),  Sigfrid Eriks
son (+ 1 689) m.  fi . Inalles har jag för hela seklet upptecknat <: . 
25 glasmästare, hvilkeL .'.'tdagalägger, att yrket ständigt var tämligen 
väl repr senteradt. 

Pataligare voro srrll'/ i -arene. Under sextond arhundra<le� sista 
årtionden har j ag icke anträffat mera än 4 svarfvare od1 under elen 

1) Bidrag V: 1 7, 3 1 ,  56, G2, Morgonbladet 188 1  n:o 133, verif. böcker, råd.st. 
prot. 22 okt. 1651 m. fi. dagar. 

2) Bidrag l :sta ser. I: 631 7 7, 8 1 .  
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fö lj ande tiden inti l l  sLora ofreden i cko  Here än c. 1 5. Näm1 u -1,s må 
Erik Svarfvare ( + 1 62 1  ) ,  Hans :Thfeyer ( 1 686 -97), Biri l  �varfvare 
( 1679-97) ,  Nils Hjelt ( 1 7 1 0- 1 2) ,  Henrik "\\Tandelius ( 1 7 1 0) .  I mä
::;tarestycke förfärdigaclrn, å r  1 748 en :-;pinnroc-k 1 ) .  

T1, n nl1indrl/"1'iiml,efo t  omnämnes i 1 637 f1rs förLeckn ing öfver sta
dens lrnndtvärkare ,  m n n ttgon närmare uppgifL om dess organi :•m
tion har icke kunnat anträffas, hvarfö r  Li l l varon af ett ordnacH gille 
med största fog kan i frågasätt as. 'l'i l l  antal voro tunnbindarene 
dock icke så alldele� fåta l i ge : 1 GOD nämnaH (:i tunn  b in  larc, 1 637 5, 
1 G56 åtm .  5, men 160G a l lenast 2. 

En l1 ankmakare . J ohan a nLräffas 1 G58 . 
Rätt. ta l rika voro timm l 'rnuht1u· 1 1 , hvil k a  duvk idrn ::;yna::; asso

c.;ieraL sig til l  ett gil le .  Til l  domkyrkan anLogs år 1 678 förutom de11 
ordinarie kyrkotimmermannen en extra o rdinarie, som i:;kulle ,,upp
vakta" vid förefallande hehof 2) .  Äfven by,r;_rpndsf({re omnämnas täm
ligen regelbundet, om ocksa, idi::e till nagot större antal (se vidare 
kap XII) . Vid par ti l l fällen omnämna handl ingarna kcarnl1upgrtrr. 

1 ) Svarfvareämb. prot. i .Abo hi;:;L museum. 
2) Bidrag V: 2 1. Då timmermännen efter 1G8 1  års brand öfvorhöfvan 

stegrade sina fordringar, bestämde magistraten dagslönen till 3 � och 1 stop öl. 
Samtidigt utlofvade kyrkorådet åt 40 gemene timmermän 28 öre, åt 3 ,,princi 
paler" ibland timmermännen 5 � samt åL arbetsledaren 3 <lal . om dagen .  



X I. 

Belätsn idare och k onterfäj are. 

I 6j ' ;�� I 
' � l\ � lå de bildande kon ternas idkare och vänner til ]gifva mig, 
, � \t [� � att jag, . midt inne i_ f

ram�tällningen 0111 handtvärk� , upp-

11 __ _ , tager til l  behandl mg tidens konstnärer : beläknHlarene 
och konterfäj areno. Att omnämna clen1 i sammanl 1 ·  1 1g 

med framstäl lningen om den andl iga odlingen i sLarlcn, vcre alL 
ytterligare markera den låga invå, hvarpå vårt l ands kou""t vi d 
( lenna tid befann sig. Beläthnggarene, belätsnidarene och s ta�na
rierne, åsom ticlons skulptörer med växlande namn ka1lader- yoro 
int t annat än special ister inom sni0karefacket. När d t var nn nc 
på bestäl l n i ngar å bildsniderier och audra t i l l  dcra: konsL hörande 
arbeLen, funno de s ig på intet l:lätt luänkkt i sin k<Jn�tnärshc ler nJ 
att utföra vanligt sniekarearbetc - en fordomsfrih t, som clock l i c l t  
oeh ofta bragt dem i kol l ision 1ned de  egentliga yrkessnic:kanme. 
A au lra sidan anträffas ofta va11liga sniukaremästar upptagna af 
arb t en i nom träsknlpLur. Ä nnu Lycl ligarc fnm1lrä,der kouLorfi\jarc
nos c1lcr kun � Lma lar u s samnrnuhörighet m d s l iL l malarc'n ·· \ ' id  
snickar - ,  ma.larc- ueh gl asareämb • tots iu 'tiftaudc 1 600 onro lc rades 
konlerfäj ar  nc uttryddigcn i ämbet t ouh pi't 1 G O-lalet anträffa ' 
konterfäjar n Abraham .... Iyra så 'Om ämbet ts ,Hel rnrnu. E l igt 
'krået skulle u vanlig målares mä t r 'tyck n ntfönl · pit hi ·tc.,ri -
och l and -kap mal  ri ts g bit. Fl r kont r fö,j ctrc titul ras of c1, i 
hancllinga,rna riHL o ·h  slätt målare . De ,u-Lctcn. sum af d m nl 
for<le.', vitna bäst  om arten af deras yrke. Samma kouLcrfäjare, -.;um 
i:tfbildade i olja och färg ädlingars, univer ·itetsprofe · . ·orer: och �lor
borgare porträtt, faun d et ful lt honn tt att. ma la 111öblemanget i 
kunclens hem. Ofta anträffas konterfäjare sys�elsatta me<l att be
stryka bänkar, dörrar och -predikstol i den kyrka, hvars väggar de  
förut prydt med ta.flor ur den heliga hisLorieu. 
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Finlands konst var ännn uurl.er sj ntLondo seklel ::;å  godL som 
uLcslntande kyrklig. ästan alt arbete, som af en öfverseende kri-
tik kan hänföras till denna kategori, utförclm; för kyrkornas räkning 
afäåg att bryta enformigheten i c le  kala kyrkomurarna oller aU 
draga uppmärksamheten till de i kyrkans sköte anlagda familjegraf
varna. Den aristokraLi, som fans i landet, har synbarligen icke i 
nf1gon nämnvärd mån gynnat konsten genom att med dess alster 
·mycka sina bostäder och hos städernas köpmän och borgare var 
konstsinnet ännu mindre utveckladt. är någon gång ott konstvärk 
omtalas, som utförts på beställning af enski ld  man, afsåg det i re
gel u  att pryda Herrans hns. Så kom det s ig, att de belätsn idare 
ouh konlerfäj are, hvilka antri:i.ffa::; i Abo, nästan undantagslöst om
nämnas i ammanhang med något i domkyrkan utfördt arbete. 

Skulpturen var en fullkomligt exotisk planta. De monument 
af marmor och sandsten , hvilka utgjorde .t\bo domkyrkas förnämsta 
prydnader och dem lä:aren känner från fornta afdelningen, voro 
iuko all enast utförda af utländska mästare, uLan äfven förfärdigade 
uLomland:-; . Endast träskulpturen kunde uppvi::;a alster, som till
värkats inom landet, men det mesta ouh bästa cläraf var utfördt af 
konstförfarne utländingar, hvilka kallats att tillfredsställa det befi'of 
af konstnjutniug och prakt, som icko kunde fyl la:-; af egna män -
konstnomader, hvi lka sällau ::;tanuac le nrnnga, ar pfi, orten ,  utan efter 
f'ullgjorc l t  uppdrag styrde ko::;a,n t ill en mman :-;tad eJler återvände 
t i l l  s i LL land igen. nder meclelLid n had , importen oe;h tillvärk-
11 i ngcu af helgonbilder och a l tarskftp varit anmärkningsvärd; nu
mera, eftor e len reformenHle lä.rans segl'r, fingo träsuidarcno visa 
:s i 1 1  Lalang i ut irandet af pre(likstolar, lju:-;a,nnar, Länkar o ·h kouung:
stolar, adliga vapen ·köld ar m. m.  

Den för::; lo LriisknlpLiir, som möt r uss  i lwndlingarua, är n t ill 
1 wm 110t okänd Lildsni clarn, som j timt · 1 1  l ikaJedos ukäud mälaro 
ar 1 ( >:2:d under tvänn ve<:kor upp 'nUo d n nya predikstolen oeh 
:-;edan re te 'ina färd 1 ) .  Par d0<:ennicr "Pnan omtala · H - r  1 · Billc
snulnro ( 1643) och :l\fag ' l l. l. �fans Lar:sun Bi ldhuggar ( l li45-55). 
I )eu ::;i, tnämde v,1r m,1,li i:inda e1 1gageracl i och för uppställanc l  L af 
den predikstol Henrik Fleming ar l GnO du 1 1 t •rade till kyrkan (se 
sid . ' ). ...\ r 1G48 k ] ag,Hlo �nickan •ne i slad 1 •1 1 , atL �Iågern; arb -
t.ade dem til l  förfäng ut på landsbygd n o<:h ·aluncla ,, Log dera , 
näring ur munnen", i följd hvaraf l\Ir1.gen:-; ä lad s af magi traten att 

1 J Bidrag l :sta ser. I :  ! )7. 
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in skränka sin värksamhei 1 ) .  Enligt Aspelin skall :;Lacleu ungefä r 
samtidigt ha gästats af franske bolätsnidaren fichel Balt, inkallad , 
enligt uppgift, af kyrkorådet i och för uppsättan<let af nyss-
1 1 ämrla predikstol, som möjligen t. u. m. förfänl igatR af honom själf. 
Sedernie i�a hOsaLtö s ig  BalL i T Jeaborg, hv�tresL han länge lefrle uch 
snid ade jämte sin b kal ienämde son , fö rseende hnfvud:mkligasL C):-ter
bottens kyrkor med predikstolar 2) .  År 1 662 meddelade magistr ten 
i Åbo åt en sten- och b i ldhuggarc Daniel Hud rovius til l8tånd att 
bosätta sig i sLaclen. I slutet af samma år begärde och erhöll de n e  
magistra Lem; skydd emot stadens snidrnremästarc, hvilka ville hi:r:dra 
hunum från att uLi'öra sni ukarearbeteL på pr dikstolen i HL. l\hrie 
kyrka,. Han  omnärnncs ännu år I öG6 3 ) .  A rcL  före Bndrovius på
Lräffas boläthuggaren }\[atts ( + erdtsson, som antagligen är identisk 
med den bi ldhuggare .:\Iathias Remas, som på 1 670- och 1 680-talen 
utförde är�ki]da arbeten för domkyrkans räkning och afled i .,.\.bo 
1 6  4. I så fall va1· han mahända den �amrne bel ätsnidare, ·om 
l 6G-! moL ett honorar af 40 daler gj orde ,,skilL rne under armarna 
på pela rna i kyrkan" och 1 66 bekom 22 dalar för några 1jusarruars 
imidandt' .  l G76 gafs åt honom guld och silfver till några bilders 
smy(_' lrnnde ; 1 ( )82 utanordnades åt honon1 70 dal . för arbete på vi 
�mroiaJJ a n  4) .  .,\. r 1 68 1  uppträder första gången bcl�thnggar n ouh 
staLnarien mäster .Johan U l rik Benrlc, som af domkyrkorådet Jm
hol rvddes med flera maktpåliggande npp<lrag. Hans första arheLe 
blcf resLaururingen af r\.lrn rrott ' under 1 G 1 ån; brand ·ka ade 
mannornHm.'olE'.• , för hvilket arb ic domkyrkorådet på grofvinnan 
Kristina Brahes Y�ignar  utanordnade år 1 68 1  1 60 dal .  och år l G  5 
1 80 dal . k. m. Ramtidigt ingiek kyrkorådet 1ned Beurle aftal om 
förfän lign,ndet af don preclik. · Lol PoLLor rrhorvöst aum�il L som gc1.fva 
U l l  domkyrkan och ·om l äsaren redan känner från första  afdel. t i n
gen (s .  R!J) . Ar l ö  5 säges Heurle en tid variL biträdd af oU fö lj e  
pa n p rsoner. ä r  arbetet tre år  ·enare af�lutacles, tilklel · de 
Beurl utöfver de 5 ,500 daler k. m. kontraktet ut atte yLterligare 
1 ,500 dal . ,  ,,mera - såsom det hette - af commiseration äu att han 
meriteraL" . I gengälcl för denna frikostighet lofvadc Beurl 1 ve
rera en ritning till konungens och drutt11ingens sLolar, hvilka' t,Lfö-

1) Rådst. prot. 19 aug. 1648. Enl. J. R. Aspelin, Muistiinpanoja tait0ili
joista Suomessa ennen aikaan (Hist. Ark. VIII: 73-103) anträffas Grels år 1 662 
i Ekenäs och Mågens åren 1646-4-7 i Pargas. 

2) Morgonbladet 1 8 1 ,  n:o 134. 
3) Rådst. prot. 14 jan .  o. 8 dec. 1G62 ; verif. böck. 
') Vorif. böcker, Morgonbl. 1881 , n:o 133. 
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rande anförtroddes åt  �nickarene Broman och Miödh .  Det  tredj e 
stora arbetet, hvarmed Beurle prydde domky rkan, var ett stort cru
ci:fix, doneradt af hand landen Johau Nchnlb: .  Efter år 1 688 näm
nes han icke mera ; n1åhända bosatte han sig i Stockholm, där han 
l G84 äktat en dotter ti l l  kongl. kon terfäj aren U eorg \Valdau 1 ) I 
förbigaencle 01nnämnes år  1 GR4 en Lelätsnidare J akok Schwartz och 
1 G8!J träffa vi på bel i:itJrnggaren Hans H osenstoen 1 .  RosensLern, som 
afle<l i Åbo 1 693. Om dennes värksamhet ki:inner 1nan knapi:, annat 
än att han utsirade de nyssnämda kungliga stolarna 2) .  

Ti l l  träsnidarene ha  v i  ännu att hänföra de för akademiens 
vetenskapliga produktioner engagerade :fignrstickarene eller form
skärarene.  År 1 675 ti l ldelade det akademiska konsistoriet en student 
J acobns J ohannis Liebeuk (+ som kapel lan i Pyhäj ärvi 1 G93) ett 
stipendium såsom be löning för att han ,, skurit en hop 8chemata i 
trä" til l  akademiska disputationer. Den förste ordiuarie figursticka
ren var Daniel J oensson l\riedelplan, som antog� år 1 678 under alrn
c lemiens försvar och årligen uppbar ur fi ens � t :r  spannmål. Nio 
år senare anhöl l  han att få sig ombetrodd gjutningen af stilar t i l l  det 
akademiska boktryckeriet, men erhöll ett undvikande svar ;  1 688 el ler 
1 689 lämnade han staden, synbarligen för att öfvertaga det samti
d igt privilegierade boktryckeriet i Viborg. I hans ställ e  antogs 
figurstickaren Gustaf Eriksson H agner, som måhända redan år 1 G9 1  
ansökte o m  fast aflöning, men först tre år senar til ldelade. <lenna 
förmån, cU han förpl iktades ,, att fiitigt uppvakta efter herr reetoris  
och samtl. lur profe sorum or< lres ut i  det af honom i han tj äiust 
fordras, alltid så lagandes, att han sina förmän 1ned höflighet och 
skyldig lydno går t i l l  handa" . Såsom binäring idkade han ,,pitzier
stickning" el ler sigi l lgravering. .A r 1 707 levererade han ti lJ altartaf� 
] au i �ä.äksmäki en ram, för hv i l kt>n kan lit1 lrnm G5 d ,ll . k. m .  Han 
1 1 änu1es ännu i.i r 1 7 1 2 3) .  

* 

1) Biurag 1 :sta s r. V: 44- 49, 5�). GO, G3, U4 ; dolllk. räkonsk. ,  Aspoliu, n. st., 
8vonska autografsällskapets tidskr. 11: 1 6:l. 

2) Bidr. V: 73 ; domk. räk. 
3 J F. W. Pipping, Hist. undersökn. om Loktryckoriot i F'inlanu (i Acta 

Sociot. , ci<.'nt. Feun. Il : 7 2�-730, lll : m.l5-ml8;; J . .J. 'l'cngström, Johan Gozoli i 
J. ä.:s minne s. 1 30- 131;  V. Lagus, Åbo itkademis stutlontmatrikcl I :  146 ;  E. 
N( crvandor), Tvenne konstnärer i .Vinland under stora ofredens dagar (j Huf
vudstadsbladet lb7 L n :o 83). 

Af öfriga belätsnidare i landet har jag anträffat on Nils Jonsson, som 
år 11 lG-1.8-57 vistades i Vasa, samt en Hans BclätsuiJare, som år lGGO var bo
satt i .[�kenäs och uppgafs lin. 30 år tidigare loverl'rnt prl'u i ksto l ti ll Pojo kyrkn,. 
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Konterfåj a renes konst framträrl c1e, då den icke användes för 
rent praktiska ändamäl , i fab rikation af porträtt, alta,rtafl or, s .  k .  
votivtaflor samt bibliska målningar kring kyrkoväggarna. :i\Ied slika 
arbeten syss lade kouterfäj aren J ochim Lang, som nämne första 
g:mgen år 1 632 och var bosatt i Åbo intill sin döcl 1 670. · Förutom 
mer e l l er mindre d <: korativa arbeten i domkyrkan -- s,1som mål n ing 
af taflor, stolar, fnnten m. 1n. - må bland hans prestationer näm
nas port,rättering af flera akademiska l ärare, altarskåpets i Sunds 
kyrka ,,uppstrykning" och förseende med en afbildning af den hel . 
nattvarden, förfärdigande af votivLaflor ti l l  västfinska kyrkor samt 
mahända dekorering af Pedersöre kyrka. Om de akademiska fädrens 
porträtt förmäle · det, att de enligt år 1 669 uppgj ord t  aftal skul le  
vara 1 1 /'l. a ln höga och 3 kvarter breda samt betinga sig tt  pri� 
af 1 2  dal. k. m. 1 ) .  Samtida med c1enne .Abo stads förste konter
fäj are voro .Jöran IGi.hn eller Kuhne (nämd 1 6bG, var afiiden 1663) , 
Jfö·an Gente lman (nämd redan 1 öG4, + 1 669) och mäster Abraham 
Eriks�on fyra ( l Jämd första gången 1 G5G, död :åsom å lderman 1 684). 
Den sist11 ämc.le. konstfä rdighet synes i främ:-,ta rummet kommit 
l andskyrkorna ti l l  godo. I Sunds kyrka 1nålade han orgor och läk
tare, ti l l  J{ orpo kyrka levererade han en mängd väggta.flor. Dock 
omnämnas en mängd mindre bestä l l ni llgar af domkyrkorådet. såsom 
uppstrykande af a l tartaflan 1 G8 1 , må lning af urtatlan ouh förgyll
ning af visarene samt årl igen c"d.erkommande rn,Hning a f  ,i nl ljusen . 
Eft r Myra påträffas H ,l ·om konterf'i:ij are mäster Didrik �folrnm 1 ) 

(ticligare bo.-att i 1 metl ,  erhöl l  c\r 1 6  4 ti l l stånd att slå sig ned i 
.A bo, nämcl ännu 1 700) , mon · ieur n c lers lich (n .  1 6  8-n ) ,  J ochim 
Krög r (n. 1 6c 9, + 1 G97), ndern :\ f i ('k ( 1 G88), mä.�tor  Johan Sa l t
lwrgh ( 1 G8O-97 , og ntligen yrke. mrt laro), Lam :\ fyni (Hon ti l l  Abrn.
h am, nämcl  l GD 1 - 1 7 1 0) samt on mahtre vid nm11n Corel ins ( 1 707) .  
l )on l'li rstnämc l o  m[t l ad <' pft s lottet 3 kamrar, för hvi lkeL a, ·buLe han 
erhö l l  1 1 0 d a ler · i domkyrkan ntfön ln ha,n några r pnr, bon r och 
Li l l  BrahesLacl-; kyrka siintl lrnn,  lHl be ·tällning af n ·kil l person , 
en viil utförd , ämm bevarad Yoti vtatl a (fram:Un l aude Kristu · och 
Lnther . amt c1 nators familj ) .  l lich ,, tofferade" 1 6  R den af Beurle 
forfo.nhgad , pr-"c 1 i kstol n ,  hva rfifr han bekom f>50 daler, ;-;amt må
l ad "  1 6U2 för l �O da l .  clc tidig,tn) omnämcla af Rosen Lern ut�inulc 

1) Domk.  räkensk. o_ rnanta, lslällgtl r ;  Consistorii Acad0n1 ici protokol l  
l l : 154, 2'27 ; J .  R.  A . ·pC'li n ,  Muistiinpanoj a  s. 82-83, R Aspel i n ,  , uomalaisen 
taitcc' n  historia s. 37-3 . 

2) Xamnet skr i l'ves äfrcn M ij l lerum, l\fo lrnm,  M1 1 l l r1 1 1n, M ö l lC 'n1 .·, M äh lruum.  
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konnngsstolarua. n ssntom nämnas 1Jln nr1 hans arbeten tt por
trätt af biskop Johan Gezelius d. y . . arr1t tv änne i kyrkan upp
hängda oljemålningar, den ena fram::;tällan e J{:ristus i Getsemane, 
elen anrlra Kristi förklaring. Lars 1\Iyra atnjöt, liksom fadren, pri
vilegiet att må la julljusen och u tförde 1 G93 ritn ingar till kyrkobän
kar. Corelins h vars person fo r <>frigL är ohind .  lever rade år 1 707 
ti ll Sääksmäki kyrka, ett porträtt af Carl .L. � I I, en altartafla samt 
ett crucifix 1) .  

Förutom desse tidens konstmålare omtal s i handlingarna flere 
vanliga målare, hvilkas yrke tämligen nära tangerade konterfäja
renes : Thomas Målare ( + l G  1 1 ), Olof 1\'L (± 1 622, stamfader för 
släkten Pi�orius), Henrik I. (m:dacle l G 1 6  ny koret och prediksto-

. len), Erik l\L ( 1 645 - 63, målacle 1 G0 en kj ortel til l  Kolmodins co
moeclia) , Anders Gilberg ( 1 690-92) m. fl . 

År 1 69 1  talas om en augsburgisk krämare Jöran Allewall , som 
tilläts sälja a llehanda ,,vaxpusi rte beläten" . 

1 J Verif. böcker och rådst. protokol l, J. R. och E. Aspelin ,  anf. arbeten, 
H ufvudstadsbladet 187 1 n:o 83, A. H. Snellman, Turun linnan  rak(lnnusbist. 
aineita s. 106. Såsom värksarnma utanför ..\.bo nämner J. R. Aspelin ytter
ligare följande konstmålare : mäster Kristian (i Saltvik 1650) , Mårton Jo
hansson (på Åland lö5G---85), Petter Dunder (på Åland 1703-1704) ,  Isak Bren
ner (+ som kyrkoh. i Storkyrö 1670), Lars Gn.lleni s ( nämd 1700 i Mäntyha1ju 
bosatte sig 1 7 -12 i Uleåborg); G. Lagus (Vi borg� hi t. )  nä.m uer en konterfäjare 
Valeutiu Betgo bm;att i Viborg c. 1 650. 'l'i l l  u nna  l ista må fogas konter
fä,jaren O lof (påträfiits i Viborg 164 1 ), målaren oeh bil t h uggar n Mat hias Reimer 
( i å.clenual 1G58) samt kontorf. Hans Burckharut (i Brahestad 1608). 

83 
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M urareäm betet. Krukomakare. 

2ri .,- I 
(e�) �[I nli_gt en i det föregående några gånger åben�pacl förteck-

1 , \G()'i' µ, n1ng öfver handtvärkare skulle ämbetet vant upprättadt 
I c I redan år 1 637 ,  och mästarenes stora antal vid samma tid 

gör r iktigheten af denna uppgift mycket sannolik. Men 
å andra s idan är det anmärkningsvärdt, att cle första funktionärerna 
omnämnas så sent som år 1 67 I ,  då en mästare afiade pc°L rådstugan 
ålderman eden och tvänne andra utsågos till biRittare, samt att äm
betets å nästa sida afbi]dade fattigbössa är för edt med . amma 
årtal 1 ) .  Omöjligt är icke, att v i  i dessa, såsom det kunde synas, 
tillfälliga omständigheter äga en antydan om någon reorganisation 
af ämbetet, saframt de icke helt enkelt berättiga os. att förlägga 
ämbetets egentliga grundläggning till nämda år. 

Antal t mästare uppgifv s vid ämb tets för:;ta omnämnande 
till 1 2, hvilken siffra måste betecknas såsom relativt hög, enär den
samma år 1 60 1  be. tämdes till maximum för antalet ledamöter i 
m nraretimL Let i rik ts hnfvudst.1d .  Senare var ämbotd, jiimförelso
vis fataligaro roprcsenteradt. Ar l u  O a,nträ.f fa i 1 0  och l ( H JG f l  
murar . }tör domkyrkans räkl l ing var som oft ast. en s�i.,1' ki l d  mnr
mästar anstäld O(.;h likaså för akad miens. Som al<l rm�i.1 1  pn triciffa 
vi  .Jakob �Iunndstrc re 1G7  L Jöran BNtilsson IlamJwln I G79-U3 och 
Rogisla 1 1s Jlornbor,r; 1 6D8- l 7 1 2 ;  som b i  'i ttare Jöl 'a n 1 lr tmp ula och 
}./ils h'i.r;/i ·irlsso n 1 67 1  samt Jia tts Linrk 1 G87 .  

Om det . pe(.;ia,lskn'\,, som följd s i ämlJeteL, finne::; inga uppgi f� 
ter. I cke häller n1öta vi i tid ns hand l ingar n�tgra. upp]y. ni ngar om 
ämbetets värksamh t,. Enligt hvad en i historiska mu�eeL i A b, 

1 ) Rådst. prot. 2D n.pr., G maj 1 G7 l .  
2) Klemmi ng, Skri'tonl ningn.r H. 88. 
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bevarad sam] ing af mäster
stycken gifver vid handen, 
ålades ända från medlet af 
1 700-talet, och kanhända re
d an mycket t idigare, gesäl
lerne att vid mä ·tarespeci
minationen ådagalägga sina 
fackinsikter genom att pre
stera ritningar till (i de flesta 
fall) tvåvånings stenhus, åt
fö ljda af noggranna ,,mate
r ial förslag" - en uppgift, 
som förefaller något olämp
lig under en tid, då stenhu
sen ännu icke voro synnerl i 
gen talrika, men som douk, 
ehuru med mindre anspråk 
ouh med afprutning af ma
terial försl aget, äfven utdela
des såsom gesällstycke. 

rrill murarenes skrå hänför
des 7,y,r;gmdstaren e, tidens ar
kitekter. Väl uppförde flerta
Lalet af de många personer, 
hvilka nämnas under denna 
titel, endast trähus, hvarför 
de rättel igen höra till tim
mermännens grupp, men i 
afseende å några kunna vi 
sluta till, a,Lt < l.eras speci a l i
t t var up1 förand t af mu
rade byggnader. På 1620-
och 1 630-talen påträffa v i  i 
Åbo 11 igfricl och en C le
meL rrornbyggare same en 
H ans Brede,  kyrkobygg
mästare. A r  1 630 åtogo . ·ig 
tvänne byggmästare Frans 
och Oosmus Reimers för en 
ersättning af 800 daler och 
1 0  t :r spannmål alt det mu-

Muraroämbctets fattigbössa. H istoriska 
mu ·oet i Åbo. 

.Murareämbet0ts: sigi l l .  Stampen i hist. 
etnograf. museet i Helsingfors. 
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rareämbete, s?m för ti l lfället skulle ut.föras 1 domkyrkobyggnads
komplexen . Ar 1 648 nämnes en byggmästare J anas Bode samt på 
1 680-talet Petter Nicolai Regenboga ( 1 687), Jurgen Didrik "\Vägner, 
som engagerades af kyrkorådet år 1 682 mot fri kost och en vecko
l ön af 1 8  daler k. m.  i och för kyrkotornets ombyggnad, men hade · 
o lyckan att följ ande år vådligen on1komma under  arbetet, samt Hans 
Konrad Buchegger 1. Schwartz, som tre år senare genom l andshöf
ding Lor. Creutz ' försorg til lkal lades från Stockholm dels för af:. 
slutandet af tornbyggnadsarbetet, dels för utförandet af reparationer 
på slottet 1 ) .  

Murmästarene nära stående handtvärkare voro · teuhu,r;garene, 
hvilka några gånger omtalas. 

Under 1 500-talet omtalas krukoniakare endast par gånger, men 
uri der loppet af följ an<le sekel påträffas af dem ett tiotal och efter 
stora ofreden erhöl l  yrket en så pass stark anslutning, att kom
merskollegium redan år 1 738 kunde, på. magistratens framställning, 
utfärda skrå åt ett krukomakareämbete. Så godt ··om all a  och må
hända alla krukomakare, hvilka möta oss under sj uttonde seklet, 
voro af tysk börd .  Längsta tiden påträffas Joehim Banicke ( 1 633-5 1 ) ,  
lvlichel Fessel (ankom 1 660 frän Riga osh erhöll 4 års frihet + 1 675) 
samt Erik Rudolph ( I 679-1 70 1 , en af do älste 1 699), hvilken äf\'en 
ti tn l ras lcakelu,r]>iöniakar'e och efterträddes af sina söner J oha,n o ·h 
Rndolph (näm<la 1 7 1 0) .  �Ied de ordinarie krukomakar ne konk ur
rerade ofta gäster från (� efle, h i lka p lägade infinna ·ig ti l l  mark
nad rna, försedda med lager af stenkäril. 

1 ) Billrag b;ta sor. 1: 1 1 7 ,  1 18, I V: 5G, V: 5G--58, H islor. Arkisto Vl l l :  D� 
samt råd.st. prot. och mantalslängder. 
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Linväfvareämbetet. - Texti l industri . 

I �.,....� 
I ?� 2) � f ga;Ilmalt var väfnad ·konshm en my ·ket omtykt heru löjd 

Il 
r,\ � � �bo �tad och dess omnäjd och, . ·åsorr: läsaren känne.�·, 

1 �. • _ mg1ck hnneväfnader uland de artiklar bo borgare pla-
gade utskeppa till to ·kholm. Däremot ägde linneväfve

riet såsom handtvärk ännu i sjuttonde seklets början endast ett 
fåtal idkare. nder de första årtjondeua omnämna handlingarna 
endast en och annan linväfvare och år 1 637 hade antalet mästare 
ännu icke stigit högre än till fem. 

För t vid seklets midt, under P r Brahes g neralgnvernörs id, 
begynner linväfvareyrk t att erhålla en s tön anslutning o ·h ut
v ·klar 'ig edan till n af d me t betydande näringsgr nar i -·ta
den. I ett till rikskauslern Axel Oxen.-Lienn å r  1638 afgifv t be
tänkande om medlen till näringarnas befrämj n,nde i Åbo för±'äki.ac l 
Brahe d n ftsikt, att linväfveriet var j ämto läderberedningeu 011 af 
de handteringar, . om främ t Lor le  1md rstu<la · .  D t fan , m nade 
gr fven. ing n -tad i ril t förutom Riga. hvilk n ·å väl .gnade sig 
för tillvärkning af  ,,damma ·k, drall och lmldan o ·h all handa grant 
och groft lärft" . Ehuru anLcll t linväfvarernä,•Lar var ringa, trocldo 
:ig Brah doek kunna p1t · L rt ,  al t ii J 'v 'r 2 )0 borgar lifnärd ig m cl 
lärft.- väfvande och äljaud .. För�j ä1rnten var em llcrtid obetydlig, 
em dan ,,de unrl rstä sig aLt föcla ig med tt, ämb te, 1 t de intet 
lrnfva lärt, o ·h väfva lärft t å malt, otätt o ·h fullt m l knutar, 
atL d som fråga ft<>r godt lärft Legära int t köpa det" . rr ils vi
dar fan enda 'L 'n linn väfvare, om hvilk n det, kund , sägas a t t 
han vät' l ,, rätt o·odt lärft", men ingen fan', ·om kund väfva. dräll 
eller dRmma:k. Bästa sättet att befordra väfuadsincl ustrin var enligt 
gr f'vens mening att uppmana ty ka mä-· Lare tt himna sitt af olyc
kor hemsökta fädornesJ and och bo. ätta sig i Åbo. Som det mnel
lertid var on känd sak, ,,att största delen af människorna äro där-
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t. ill inclincrade, ,1,Lt de  hiHlre bo och bli fva i si LL fädernesland än 
som draga uti oLt främmande lanr1 där till att blifva och bo" , före
slog Brahc, aLt regeringen måUc låta  s i na i nbjuduingar åtfölj a af 
löfLe1 1, nog fräsLuic le att öfve rvimrn bctänklighetcnrn. AL de främ-

. maurle mä.sLarnnc borde utlofvas Ly;.:;k gud�Ljänsl, friheL.'itr, ödeston1- · 
t er samt lindri ng i tullen ,, ti ll de.-s c 1  komma någorlun la i gång". 
[ anledning af denna hem::ställan förklarade regeringen i rcskript af 
den 29 febr. 1 640, att hon delade Brahes tankar om de nämda yr
kena: betydel se, hvarfö r  Brahe uppmanades att öfverlala några för
mögna borgare i stad en, ,,att de sig uppåtaga vele sådana nyttige 
som nödige och dem sj älfva profi Llige värk att anräLLa, i uförskrif
vandcs i från främmande orter sådant folk och handtvärksmäu, som 
därtill nödige äro och värken fortdrifva kunne" . I ådant fall lof:
va<le regeringen ,, framdeles intet finuas obenägen dem med n.lgra 
särdeles privilegier och hvad mera till värkets befordring kan tj äna 
att förse och benåda" 1 ) .  

Om de måt.t o ·h steg Per Bra,h vidtagi t för den af honom så 
högl; uppskattade väfo.adsindustrins höjande föreligga inga närmare 
uppgifter ; icke häller känner man tjll det ätt, hvarpå regeri ngen 
under tödt företag t. Såvida iubju l n i ngar utgått till väfvar ne i 
rry.,ld an d, ha de a icke rönt synn rl ig  framgång, ty bland de linväfrare 
.'Olll omta las påträffas endast ett fåtal af tysk härkomst. De festa 
munn ådagalägga. att yrket. utöfvar voro hemma från Finland 
<1ll0r , 1 ver ige. HynLarligen lrn på förmånliga yj ! kor Lom ter bhfvit  
fri dem upplåtna i de på Aningais · idan utstakadP nya kvarteren, 
e11är flertalat l inväf,·are bosatte · ig i denna stad."c1 1, där ock ·il, re
dan år Hmö en gata uppkallat.- fter ch m. Från magistratens sida 
har i nvandringen b �fordrats genom det vanliga m dlot : frihet från 
kommunala pålclgor under rle förnla ären. År l G  O erhöllo linväf
varene för s ig h kräftels ft en kommernkollegi i resolutiun d' år 
1 6(.m, som i allmänhet befriad lumdtvärkmä::;tar j ämL c l  n1.: l iträ
cl n från rläggall( l  af båt manspenningar, men ·om i ·k alltid 
i akttagit '  af v dcrbönmdo myndigheter. Privilegi t blef i anlec1u ing 
nf ämb LcLs klagomill öfver lidc n of" rräli förn adl följ and 1r 2) • 

• \ r 1 67D föreslog kommi sarien 1arl Falk nberg på reg ·riugens väg
nar, att, enär tillvärkningen af groft och grant lärfL r dan Yt:nnit 
8tor utveckling, ·taclen vill ylt rl jgare understöda handteri:igen 

1) Tigerst ut, Brcf fr. g n .  guyernörer s. 22:2, IIan<llingar s. 383-3 r .  

2) Råclst. prot. 7 apr. 16 O, 1 ju li 16 1 ;  handl. ang. skomakareämb3tet i 
b i  -t. museum i Åbo. 
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genom att på sin beko tnad i nrätta en stan1p ,.varn, ,,hvarest sedan 
clet finaste lärft såväl här som på främman de orter väfvas och til l
värkas kunde, hvi lket staden kunde föryttra till hvad ort den be
hagar förutan någon tulls afgift och erläggande" . Borgernkapet 
var emellertid icke hågad t att underkasta sig denna uppoffring och 
saken fick förfalla 1 ) .  

Den nitälskan för l inväfvarehandtvärkets höjande, som känne
tecknade regeringens representanter och stad s1nyndigheterna vid sek
lets midt, bar äfven, såsom redan antyddes, god a  frukter.  År 1 656 
räknade yrket c. 10  mästare, år 1 680 hade antalet stigit till 20 och 
i l 696 års mantalslängd upptagas 28 linväfvare, hvilka, enl igt samma 
I ängd , sysselsatte 46 gesäller. 

De raska framsteg l inväfveriet såsom handtvärk sålunda gj orde 
undanträngde ingalunda hemväfveriet. Vid upprepade tillfäl len k la
gade l inväfvaremästarene öfver det förfång borgarehustrur gj orde 
dem genom att göra sig en direkt penningeförtj änst af en färd ig
het, ·om lagligen icke fick lända andra än dein sj älfva och deras 
familj er till godo. På riksdsgen 1 68G förtä ljde de, att medan man
nen satt hemma och clref borgerlig handel plägade hustrun l i fnära 
sig på landsbygden med väfnad. Följ ande år sökte ä1nbetet att 
hos magistraten utvärka förbud mot användandet af s. k. tyska sto
lar i privat bruk, men magistraten resolverade,  att borgarehustrur 
och andra voro fullt berättigade att begagna ig af de tyska väf
sLofa rna så länge de a l lenast ti l lgoclosågo s i tt eget och familj ens 
behof. Däremot synes elen t id igare åtnj utna rättigheten att expor
tera l inneväfnader til l  Stockholm ha beröfvats utanför ämbetet 
�tående personer 2) .  

Ar 1 G37 p.\träffas uttrycket ,, l inväfvareä1nbetet" , men vi f;L af 
dotLa omnämnande ännu i <.: lrn draga den i-, luLs 1,L!=l, atL <le f m lin vi:-U '. 
Y .trPmästaren redan d,°L ernanc ipmaL sig fran s i tt öfverhufvnd i 
8 !  Dek lwlm och bi lt l at egeL gi l le ,  e1 1 i1 1  o t  dd iimbeLc ic:kc behii f 'vt1r 
tagas i annan bemärkelse än yrke i n l hnänl 1 et. För täml igen säke i-t
kau c1uek a,ntaga , att gil let · upprätlaude iigt rum åLmirn-:tone korL 
tid < l är fter och f1 ra år före IG(m, då j ag fö r ta gången fnnniL 
å ldt· rm annen omnämd. Om något spe('i al:krå talas i < -k , hvi l l ·et 
skulle tyda  på, atL ämbet t b hn lpit sig mc·d den a l lmänn a skråonl
ningen , kompleLtera<l mi>j l igen med l iuväfvan•skraeL för Stoc ·.k lwl m. 

1 ) Rfulst. prot. 22 maj 1 67!:.l. 
2) Rådst. prot. 16 mars, 1 8  apr. Hh7, H j u n i .  31 ) j u l i  1 1 iU2, 7 aug. IGD3, 0 

mars I GU5 ; riksu. reso l .  !J nov. 16 t 5  * rn. 
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1 april 1 GG9, en månad efter den allmänna skråordningens utgif
vande, infunno sjg ämbetets ålderman och bisittare för magistraten, 
uppteende ,,en kopia af den skrå, som de från Stockholm förmått 
hafva", d. v. s. förmodligen en afskrift af linväfvareämbetet skrå, 

· och anhållande att blifva därvid n1aintinerade. Därpå resolverade · 
magistraten, ,, att de måtte betänka, att denna orten kan icke j äm
föras med Sto ·kholm, men hvacl bönhå ar vid kommer, så. skola <le 
Llifva adsisterade". Till bönhåsarne skulle dock icke räknas lands
höfdingens lin väfvare samt stadens drällmakare ,, som icke prejudj
cerar dem med sitt handtvärk eller lyder under deras skrå" 1) .  

Af åldermännen i ämbetet känner jag allenast trenne :  Eskil 
1lfattsson (nämd första gången 1 663, + 1 G82) ,  A nders }[enrikswn 
(nämd 1 G87), samt Thom as > rigf'ridsson (nämd 1 692- 1 700), af bisit
tarene endast en : 1llichel Hansson (utnämdes 1 690 af magistraten, 
ehuru en annan kandidat vunnit för sig såväl majoriteten i ämbe
tet som ock ämbetsborgmästaren). 

Gesällerne hade bjldat eget gille eller läda åtm. redan år 1 69 1 , 
då en altgesäll första gången nämnes. Såsom något egendomligt 
får väl anses, att af de 4G gesäller, hvilka upptagas i I GUG års man
ta l .  längd, ungefär 1h inträdt i det äkta ståndet. 

Öfriga inom staden anträffade idkare af textilin<l t1stri tor<le 
lämpliga ·t npptagas i �ammanhang med linväfvareän1betet. 

En driillm rt,kare Michel .lV[i ·hebson anlände år 1 6GB från Rcval 
och erhöll af magistraten 4 års frihet från alla stadens utskyld r. 

En lärft- och kattunstryckrtre ils Olofsson Hellman vann år 
1 70 l burskap efter att ha uppobållit sig i staden i c. 5 år och näm
n s äun u ] 7 1 2. 

En rl l l  knu!lmrr· KriHtian Johansson, äJven kallad 'l 'rtnfmukw·e, 
från NLockholm erhöll år 1 GG4 tillst[m<l Lill nä.ringRi< l lrnndc ,,såframt 
han kunde komma sig här någ t. före;"  han afled i stad n 1 66D. 
• r 1 609 nämna · Erik och .Jöran ·lottsens vantmakare (klädesmakare) . 

En hir/tsblekm·f R rtil J akobsson nämn ' 1 638 samt en Jakob 
Blekare 1663-86. 

År l 6G3 bosatte sig i staden /t'ir,r;m·fn och öfverskiiraren T>aniel 
::\fatts. on, som g na t tilldelades frih t från borgerliga utskylder på be
haglig tid amt år 1 668 en våningsplats för sitt yrkes bedrifvande. 

f hattmakarene tilltalades han 1 669 för att ha stoffl rat och svärtat 
hattar. ren 1 68 l - 1 7  J 2 nämne färgaren och öfversk�irar n Stafhtn 

1 ) Hådst. prot. 28 apr. 166�). 
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Jicunieur (Munieur, l\1eunier). I G93 inflyttade från Stockholm fär
garen icolaus Ditmars. 1 7 10 anträffas färgaren David Thor-1\iyhlen. 

l-Imnpspinnm·p anträffas under seklets hela lopp, ehuru till ett 
ringa antal. ��r 1 609 nämnas tvänne (Jöran och Marcus) , 1 G37 likaså 
två (Johan Karsten och Eskil Hampula1 1 ) ,  1 075-85 fyra ; 1 632 ta
las om tyske hampspinnaren. 

liepslagare och .c::nörmakare uppträda först under seklets seuare 
hälft. Bland de förre har jag anträffat : Anders I{äike ( 1 7 1 2), Jo_ 
han Jakobsson ( 1G69-83) ,  Henrik Hansson ( 1 683), Jakob Henss 
( 1 697 ) , Henrik Ståhl (+ 1 7 1 0) samt Olof Fechter ( 1 69 1 -1 700) , åt 
hvilken sistnämde hampspinnarene i staden tillsades att mot skälig 
ersättning leverera s ina alster. Som snönnakare uppgifva!::i s : r  
Elias Reickenbock ( 1 666) , Jicla:s Klint ( 1 696 - 1 7 1 2) och Johan Oorel l  
( I G97- 1 7 1 :2) . 



X I V. 

Körsnärsämbetet. - Läderindustri . 

■ leredarena af pälsvärk kallades under medeltiden och ända 
in på medl�t af ·jutton�e seklet gemenligeu skinnare ; först 

____ ___,! senare böiJ ade benämnmgen körsnär (kyrsnär, kyrschner, 
kur kner), som tidigare mera sällan användts, att v:nua 

burskap i språket. Då rikedomen på villebråd i landet var 
j ämförelsevi. stor och, såsom läsaren redan funnit i kapitlet om 
utrikes handeln, pälteri pch skinnvaror utgjorde en icke så obetyd
lig post på Åbo stads exportlista, faller det sig helt. naturligt, a:t vi 
ständigt påträffa ett icke ringa antal skinnare bosatta i sta d.en. 
Under 1 500-talet  omnämuas de ofta och under följande sekel har 
jag anträffat ett trettiotal . .Aren 1 57 1 ,  1 609 och 1 624 omn ä:nna 
borgarelängderna 3 skinnare, åren 1 632 och 1 637 5, 1 675 7 el lff 8 ;  
på 1 680- och 1 690-talen arbetade samtidigt 5 a, 6 .  När dessa handt
värkare sammanslöto sig till ett gill e, är icke 1ned äkerhet l äudt,. 
En antydan finnes vi� erligen om, att det skulle .-k tt före 1337, 
men denna uppgift. tillförlitlighet må te ifrågasättas. ':I1roligare är, 
htt skinnare- l ler körsnärsämbetet konstituerades först år 1 675, då 
mä t r .Jlath ias Rcwch (inflyttad 1 664, nämd som ålderman ännu 
1 702) ut åg af magi traten til l  ålderman amt n1ästarene Jfran 
Arckenholt (nämd 1 6G5-92) o h And rs Skogh (nämd 1 G63 - 2) 
blefvo bi ittare. l\1:yc.ket nart råkade dock gil let p[1, förfall, ty år 
1 700 heter det, att kör närsämbetet blef med land höfdingeus till-
tånd ånyo inrättadt, hvarvid Ranch förnyade sin åldermansed och 

mä ter Kri tian Luncll.Jergh ( 1 692- 1 7 1 0) utsågs till bisittare 1) .  Om 
<le specialstadgar som efter gil lets instiftelse möjligen antogo eller 

1 ) Rådst. prot. 22 sept. 1675, 29-31 okt. 1700. Lundbergh blef, fö:- att 
han tillbakavisade bisittareskapet, lagförd. 



S K [ N NA R E. 66 t 

blefvo af myndigheterna utgifna föreligga i nga upplysningar. Vis
serligen afvisades en på  1 686 års riksdag gjord ansökan om åtnju
tande af de Stockbolms skinnare år 1 674 medgifna privilegier oc;h 
skinnarene hänvisades till den allmänna skråordningen, men möjligt 
är, att ämbetet i fackangelägenheter följde n äinda privilAgier eller 
1 G22 års allmänna skinnare krå , , om Yäl i hufvudsak torde baserat 
sig på Stockholms skinnar ämbetes skrå af år 1 589. I detta skrå 
tadgades bl. a. , att eu skinnare kulle förfärdiga till mä ·terstycken 

,,en trångan kvinnokjortel, ett gråskinns foder och en fyrstickad 
skinnkj ortel" 1) ,  

Om förhållandena inom skinnareyrket medrlela käl lorna intet 
annat än att körsnärerne esomoftast besvärade sig öfver intrång 
från obehöriga personers sida. År 1 683 anmäld de för magistraten, att 
åt::;killiga personer understodo ig ,,med bönhåseri att umgå och så
väl hem- som vildpälteri bereda ;"  de ville gärna medgifva dessa 
bönhå ar att bereda får-, hund-, katt- och svinskinn, blott vildpälte
riet blef dem förbehållet. Rätten gaf klagandene rätt och förelade 
svarandene en kort termin för de olo:f:l.iga arbetenas försäljning. I 
besvär, som framlämnades vid riksdagen 1689, riktades klagomål 
i cke allenast mot bönhåsarna, utan äfven mot stadens köpmän, hvilka 
höl lo bönhåsar i ·in tjänst och i sina butiker försålde deras till
värkningar, hvarförutom de gjorde skinnar ne stort förfång genom 
att från utlandet importera mö or och muffar. ] örargliga konkur
renter hade dessuton1 uppstått i de ry k a  köpmän, hvilka mark
nadstiderna besökte staden och försålde dels medförda, dels från 
bönhåsarna uppköpta vargskinnsvantar, mössor m. m. 1ed a,nled
ning af dessa besvär gaf reg ringen land::;höfdingen i uppdrag aLt 
,,förhindra alt det missbruk, som föröfve ' nf bönhå ar mot kongl. 
r solutioner o ·h hancltvärkarn · priYil ,gier, l a tande den allvarligen 
p l ikta, som befinn vara brottslig och itnt.lig h fordra, att godo 
förordningar af ing n öfv rtr�t las i en Pl lt i  annan mätto" . I af 
s ndc å ryssarn ans,lg regeringen sig icke kunna afgifva, någon 
bestämd r solutiou, utan skul 1 o  saken häw;l jutas ti ll lanc lshöfdin
g n, hvilk n ägde att föransta lta undersökning och af kommerskol-
1 6ium in fordra n i.irmare besk cl om de räitigh ter in6[mgna -freds
traktat beviljade ry · arne. I lutet af ä r  t befmne.· 1nagi:traten, 
i anledning af anfördL klagomål ha ntfärdat förbud för köpmän-
11on att för ·älj a utländska skinnarLikl ar och i hörjan af 1 G90 afiät lands
höfcling n en interim resolution, som til l ·tadde rys arne aitt til l::; 

1 ) Klemming, Skråordn i ugar s .  2!J3-278, rr,sol .  f. bo 9 nov. 1686 § 18. 
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nödig utreclning i saken vunnits försälja de handskar och mös or 
cle själfva förfärdigat. Huru det s lutliga ut laget lydde. är okändt ;  
säk rt är dock, att bönhåsarnes kladdande icke upphörde 1) .  

Af de kör närer, som anträffas i staden, må förutom redan om-
. t,dacle tre funktionärer i ämbetet nämnas : Knut Skinnar (1 609-. 
37), Ern t ugustin ( 1624-57,  + 1 657), Han r kenholt (1 632-
6U, + 1 66�)), Jöran Skinnare (tvänne med namnet den ene + 1655, 
<len andre 1682),  Thomas Ander son ( 1 683 8G, en af cl älste), 
l\Iårten Rauch (+ 1 69 1 ) , 1\1:årten Kristersson ( 1 696- 1 7 10) ,  Mathias 
�trengh (1 673-75), J ohan Schröder ( 1 686- 1 7 1 2) ,  amuel Falk ( 1 7 1 0) 
och Staffan Bo man ( 1 7 1 0). 

De olika brancherna inom läderindustrien ha i allmänhet loc
kat till sig ett mycket ringa antal idkare, ehuru såväl r geringen 
som magistraten vid flera tillfällen til lkännagåfvo · in beredvillighet 
1:1 tt befordra d nna näring. I föregående af delning ( s. 44- 1 )  har re
dan anförts, hurusom regeringen tvänne gånger åren 1 668 o ·h 1 675  
afslog borgerskapets i Åbo ansökan om nedsättning i exporttullen 
på hudar och kinn, emedan regeringen hoppades, att de höga tul l
satserna skulle mana innebyggarene att mera än dittills ,,vinnlägga 
sig att bringa samma råvaror i manufakturer". nder drottning 
Kri �tinas mmderårigh .t ifrade regeringen med stor energi för kar
cluan:-, j nft- och annan läderb redning och det m d ådan framgång, 
att den fatt :ig tilldeladt vitsordet att ha i Sverige framkallat denna 
indu8hi 2) .  I Finlancl har Per Brahe ifrat för samma sak. I ett 
till  rikskanslern Axel Oxenstierna afgjfvet betänkande om 111 dleu 
att upphjälpa näringarna i Åbo uttalade han sin ] dsnad öfvcr att 
ko- och oxhudar i stora kvantiteter ut ·keppades til l rrysklarn1 od 
Holland utan att därförinnan L r das. ,, u ville jag gärn::t - för
klarade Drahe - arbeta dci,ruppå, att j itg kund bringa n del af 
borger ·kapet därtill att skaffa s,t mång läcler-, karduan- o ·b 
.:ämiskmakar hit in, som alla de hudar o h skinn, "'Om här 
falla, kund gargöra od1 b r da. å att icke en r'- ox - 11 r ko
hud eller bock kinn kulle utskeppa . Och om n ämb t,sman 
sj älf icke hade de medel att köpa in alla hudar, så ille jag 
gärna p n;vadera somliga borgare därtil l , att cl fournera och för
sträcka den med hudar och skinn så ock med ek bark och chmack 

4) Håd8t. prot. 21 aug. 1683, 9 nov. 1689, 17 febr. 1690, lö91 s. 77, resol .  
f. _1 bo den 18  mars 1689 n : o  I � 18 och II § 1 7. 

2 ) Odbner, Sveriges inre hist. s. 2 0. 
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fdn 'l'yNkland el ler andra orter, efter h ifr intet finnes sådant, oC"h 
med alt annat hvad de hela året till deras arbete behöfva och taga 
åter gara hudar och beredde skinn i betalning af äm�etsrnän. När 
nu detta med flit blifver d rifvet, tviflar j ag intet, att Abo borgarene 
skola  kunna med nytta sälja  fundtleer [� snl l äder], sämisk och kar
duan [för] bättre köp än om de i Dam1,ig eller annorstädes lbe
komma], efter det på de råhudar och skinn här är så godt köp och 
därigenom få en stor aftreck och näring bredevid det att staden 
därigenom märkeligen blifver populerad och causerar mera consum
tion, handel och vandel" 1 ) ·  

På hvad sätt Brahe sökt värka för uppfyllandet af sitt i detta, 
betänkande uttalade program är icke kändt. Efter hans inträde i 
förmyndareregeringen bevi\iades år 1 643 åt magistraten en skvalto
kvarn vid Hallis by mot skyldighet å magi8tratens sida att därstä
dei:; anlägga en god och tjänlig stampekvarn ,,staden till bä ta och 
sämskmakeriet till fortsättande". EEär magi8traten ännu år 1 645 
icke kommit i besittning af kvarnen, förnyades privilegiet samma 
år ; ytterligare konfirmationer gåfvos {lren 1 650, då_ skatten för kvar
nen, tre tunnor mjöl, efterskänktes, och 1668 2) .  Ar 1 6 75 uppgifves 
såsom innehafvare af stampk varnen Simon l\fatt son Sämskmakare 
(nämd 1 652-91) ,  hvars t.il lvärkningar icke .�kola, ländt m ästaren til l 
heder, och år 169 1 mäster Paul Voigt (nämd 1 684-97). :E'örutom desse 
lrn inalles inemot 1 5  idkare af schnskmakl'riet ( eller fäl lberedareyr
ket) blifvit af mig upptecknad (Henrik Sämskmakare + 1 601 , B .r
til 1 609-26, Mårten 1 6 1 6-47 ,  Bengt + 1 6Li5, Paul Hahn 1687 ,  Sa
mnol Steen 1 G94 m. :fl.). 

Synnerligen inskränkt val '  antalet loyar/hu·e- ell r IHt rkarc, 
såsom de oftast kallad s. Under hola, ·ckleL har jag icko kunnat 
kou tatera mera än ett tiotal, bland hvilka G tituleras Larkare och 
5 garfvaro . År 1G4 bosatte . ig i staden gnrfvaren fika l Böhme, 
Lil l  l ivar: handtYärk hiiLLr 1 fordring magistntten lofvad uppHäLla 
en stampkvarn i O(;h för barkens . önderstötm1de. Han uppgafs Yara 
d n förste garfvaren, hvilket iyder p,'\, atL ] 1a1 t  b gagnade sig af "Lt 
i stad n tidigare okä.ndt b r dningssätt. ..\ r l Gc 7 inkallade magi
· traten, på hem tällan af skom::tkareämbcb t, n garfv ,1,remästare fran 
NLo ·kholm, men d nne afsäncl i sitt . lä] l e  garfvaregesäll n And • rs 
Schuldt och lädertågaren Kasper 'teena ker (St inachrie) , hvilka 

1 ) Tigerstedt, Brcf från gcneralgLwernörcr s. i :H- 222. 
2) K. resol. 2 dec. 1 643 § 4, 20 juni 16-15 � 3,  nov. 1650 § 1 1 ,  1 2  okt. 

1 66 § 22 ; Leinberg, Bidrag V: 3 1 . 
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äfven t i l l staddes utöfva garfvareyrket samt befriades från bor
gerlig tunga under 4 år 1 ) .  Den för tnämde synes gan ka snart 
l ämnat orten, men Steenacker kvarstannade ända till l 701 . Kort 
efter honom anträffas garfvarene Johan Michel Ståhl och Kristofer 
Richter, grundläggare af den sedermera så vidlyftiga Richterska garf
veriaffären. Att :fl ere barkare eller garfvare icke etablerade s ig i staden, 
berodde, förutom på konkurrensen af andra specialister inom läder
beredningen, i väsentlig mån därpå ,  att skomakarene tämligen al l
mäint p lägade bereda det läder de använde för sina tillvärkningar 
äfvensom att mången borgare sj älf fylde sitt behof af läder. En
ligt skomakareskået af år 1 629 skulle, såsom läsaren redan känner, 
en skomakaregesäll vid mästerprofvets a:fläggande sj älf bereda den 
hud han använde för sina stycken, och om denna bestämning äf
ven bortföll  ur det senare skrået, så  upphörde därmed ingalunda 
skomakarenes lädertil lvärkning, Med anledning af stridigheter mel
lau skomaka1·e- och logarfvareämbetena i Stockholm resolverade 
kommerskollegium år 1 664, att det stod komakarene fritt att för 
eget behof idka garfveri i deras vanliga garfvarehof, men då det  
härmed afsedda ändamålet, läderprisens fal l ande, icke uppnå ·des, 
återkallades privilegiet och logarfvarene skyldigkändes att efte en 
af magi . traten faststäld taxa t i llhandagå skomakarene med n ·•digt 
kvantum 'ul- och öfverläder 2) .  

l\fycket nära logarfvarebranchen , tod kanlevans- eller kanluan::;
makeriet. Skrået för logarfvareämbetet i Stockholm t illät logarfva
rene att bereda allehanda slags läder med bec;k oc;h grä , men fci r
bj öd dem att bereda kardevan ,, af hvad lag och färga det vara 
kan" . Karclevansmakareue .fingo i c;ke ber da ox- och kohuclar, ,,lvar
k n drifv , kalck , becke el ler passera i d  all  deras l äd r · förlust" 3 ) .  

En ligt 1 622 års allmänna kardevan makareskrå 8kulle mästareprof
vet utgöras af tvänne bo kskinn, d t na "blomekt" ( blommen1 1t  '?) ,  
d t and ra ,, ·nöh itt I å köttsidan" , amt tL kaninskinn, " temp r radt 
.'om fint på köttsidan " .  

D n för. te kardevansmakar n ,  om påträffas i · tad n,  var en 
Jouhim Bä ·k, an länd från Riga och omnämd åren 1 633-37 .  Efter 
honon1 omtala ·  Jakob l{ardevan 'makare ( 1 643-50) , David Si .fver 
( 1 645--G8), H rman Mobach ( 1 654-97 , + 1 697) ,  Dani 1 io' ach 
( 1 675-96, + 1 696) , Frans Fran. on ( I G69-75), nders ( 1 685) och 
David Kardevansmakare ( 1 686- 9) amt Johan Schultz ( 1 706) 

1 ) Rådst. prot, 9 aug. 1648, 21 nov. 1687. 
2) Stockholms besvär i sv. riksark. 
3) D:o saml .  
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Den förste jucht- l. ju/tmakrt i ·r'n möter oss 1 673, då en Hen
rik Thomasson (från Ruovesi), hvilken måh ·· nda i Ryssland lärt sig 
yrket, erhöll magistratens tillstånd att in rätta en värkstad i sta
den. Under seklets sista år anträff.1,s juftmakaren Axel Anders
son, hvilken i 3 ½ år vistats i Ryssland, ,,lärandes sig tillika att 
bereda röda och gula saffianer". På förord af landshöfding Creutz 
samt kammarkollegium upplät regeringen ,\t honom till hans yrkes 
befrämjande ett oindelt hemman i Pöyttis socken, där det fans god 
tillgång på vide och rönnbark, hvarförntom m.äster Axel jämte hans 
bl ifvande arbetare befriades från mantalspenningar ; dessutom med
delade regeringen som lån, hvilket med tid n skulle återbetalas, 30 
dal. s. m., 3 a 4 t :r spannmål, en järngryta, inrymmande 30 kap
par, samt ¼ lisp. bressiliebark och rödkrita 1 ) .  I hvad mån de för
väntningar i afseende å juftläderindu .. trins uppblomstring, som re
ge1�ingen synes fästat vid Axel Andersson, besannade8, är okändt. 
I Abo anträffas mannen ännu år 1 700. 

Till läderarbetarene ha vi att hänföra bältare och sadelma
kare, hvilka tidigare voro tämligen identiska, samt remsnidare och 
si:tmkelmakare. 

Bältcwe omnämnas under 1 7 :de seklet till ett antal af c. 1 5  (Olof 
+ 1 6 1 3, Påvel + 1 628, l\1ichel rrina 1 633-63, Lncas 1 650-69 m. fl). 

Saclelrnalcarenes antal var ungefär lika stort ; 1 696 påträffas sam
tidigt 3 mästare. Bland dem må nämnas Bertil Hansson Sadelmakare 
( 1609-25), Falentin Schwerin ( 1 623-55, + 1 655, ålderman i gene
ralgillet), Gideon Schwergen ( 1 663-8 1 ), Blasius Schwergen ( 1 G59 
-76, + 1 676), Berendt Has� ( 1 658-63), Bertil (+ 1 672), Hans Hä se 
( 1 685-93), Hans Jöransson Ek ( 1 683-97), regements adelmakaren 
Hans Nidas John ( 1 G7G- 1 7  l l , + 1 7 1 1  ), S ohan Lu tig ( + 1 7 1 1 ) 
m. fl. Ett sadelmakareämbete inrättades för"t år 1 762. Följande 
år åladet-: en gesäll att för mästerskap-' innande utföra under lop
p t af 1/.2 år i åldermannens hus ,,en mans adel med sammets säte 
och annat tillbehör (såsom betsel och hölster) samt en skil tbom och 
n husarbom". 

Som rfmsnid(l re förekomma braham Re1nsnidare (äfven kal
lad bältar , 1 629 -45), l\1årt n ilick ( 1 653) och Kristian Rem ·ni
dare ( 1 652). En kringresande �ärnkelmakare, om sålde remmar, 
nämnes 1648. 

1 ) B.ådst. prot. 28 maj 1673, riksreg. 19 juni 1G98. 



X V. 

Handsk makare, ha.ttma kare, peruk
makare. 

�
-

lörntom kör�närerne, skräddarene och skomakarene, hvilka I � � bild at SJäl±�ti:ind1�a gillen . och redan omtalats, ha Yl inom 
o�~ beklädna ls1ndustnn ytterligare att märka handskmakarene, 

hattmakarene och perukmakarene, hvilka subordinerade un
<ler generalgillet samt under reRp. ämbete i Sto kholm. 

De handskmakare, som påträffas före stora ofreden, voro icke 
flere än fyra : Kristofer Elof ( I 6 87-97), Melkior Hogfeldt (Högfäldt, 
från tyska staden Zerbst, anlände 1 690, nämd ännu 1 697), Lorenz 
Pässe (Bosse) och Petter Brummer (bägge 1 7 1 0- 1 2) .  in bästa 
kund torde de se haft i höga kronan, som sysselsatte dem för härens 
räkning. Äfven gehängtillvärkning synes hört till dera spe ial i tet, 
att döma däraf att handskmakaren Elofs skylt utgjordes af ett par 
handskar och ett gehäng 1). Under följ ande sekel ökad s Yisserli
gen handskmakarenes antal, men til l  eget gille sammanslöto de 
sig aldri5. 

Talrikar voro lrnttmakarene hvilka anträffa · hela · ekl t ige
nom, såvidt jag kunnat iakttaga, till tt antal af c. 20 I början 
förekommer ndast en hattmakar , m n r dan år 1G26 tillgodosåg� 
borgerskapets behof af trenne mä tare och vid denua siffra höll sig 
s01n oftast antalet intill seklet ' si, ta de ennium, då vi amtidigt 
(t. ex. 1 696, 1 697 )  finna ända till 5 hattmakare i värksamhet. Då 
sålunda antalet öfver teg det i d n allmänna skråordningen fast-
tälda minimum för gilles stiftande, kunde man vänta sig, att hatt

makarene skulle associerat sig under egen styrelse och an kaffat ig 

1 ) Kämnärsprot. 1690. 
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egen härd eller låda. .Men ink01rn,tenrn ton1o i cke ansetts tillräc k
liga att m dgifva de extra ntgiftier, som nöjet af egen låda med
för<le, ellur ock mellankommo a11dra orsak r, hvilka uppsköto pla
nens realiserande. Eget nog 01nnämncs ic ke häl ler från magistra
i ens �i c la något för. ök till påtryckning. Sålunda utgick det sjut
tonde seklet utan att hattmakarene ännn sam1nanslntit sig och det 
följ ande seklet lutade redan mot sitt slnt, när äntel igen det svåra 
steget togs ut. Sedan magistraten anmält, att staden var utrustad 
mAd 4 hatt.makare, utdelade kommerskol legiet år 1 079 til lstånd för 
d fyra mästarene att bilda ett iimbote och följande år samman
trädde de se värkligen för att vidtaga pä dem ankommande åtgär
der. r de skrå.artiklar, som då antogos, må endast nämnas före
skri ften om mästerstycket, hvi llrnt sknlle utgöras af en hel och en 
half kastorshatt samt en ullhatt, alla tre ,, efter tidens bruk" 1 ). 

Af de hattmakare, som omtalas före stora ofreden, må h�ir föl
j ande anföras : Mårten Setzke (+ 1 G l 8), frc:1nsö ·ke hattmakaren ( 1 G36 ), 
Peter Bnrset (Bursetz) cl. ä. och d. y. (tydligen fader och son, nämcla 
1 G37-1 G97), Samuel Bnrset ( + 1669) . Lorenz Köhl (Cöln ,  Köller, 
16 3- 1 7 1 2), Simon Hattmakare ( 1 668 - �4) , Gabriel Hollsteen ( 1 G9G 
-97), hatt to:fferaren Henrik Brockman ( 1 6  4) m. fl . 

Sedan i senare hälften af seklet bruket att bära peruk börjat 
vinna allmännare utbredning i norden, funno utländska pen,tkrn a
lcrt1'e, fransmän och tyskar, det mödan värdt att öfyerfiytta sin konst 
äfven til l ],inl and, där naturligtvis A bo emottog de första pioni -
rcrne. Redan år 1 6  l omnämnes en perukmakare Reinhol d  Jochum 
Gert.z, som synbarligen fann marknaden l lål ig, enär han icke vi
dare omtala . Und r följ ande decennium anträffas fem hårkonstnä
rer, hvilka i ·ke häl ler blefvo l ängvariga p,\ orten, näml .  Paul Re
naud ( 1G90-94), J oh. lb. Bot.he ( 1  G9 1 -9:?) ,  Adam ICristian Rabo 
( 1 G95-9H) sarnt Kristofer Bilou och J can a t, hvilka uppenbarade 
· 1g å,r 1 G9G, bägge med pa ·s från 1 tockhoh11. 

1 ) Ilnt lm. ämb. ha.ncll .  i ..\.bo l i ist .  museum. 



XV I. 

Gj utarey rken. 

1m ill denna, kategori ha vi att hänföra en mängd specialister, 
�fflj hvi lka alla voro för fåtaliga för att bilda egna gi llen 

I� och hvilka äfven försmådde den art a.f koalition, som före
kom t. ex. i smedsämbetet. ]Tlertalet bland dem utgjor

des af utifrån inkomna yrkesidkare. 
I främ ta rummet förtjäna lc lockqjuta 1 ·ene att ihågkomma . l 

l ikhet med . å många andra handtvärkare sy. se]sattes de så godt 
som uteslutande för domkyrkans räkning, och då arbetsförtj_i,n. t 
naturligtvis icke alltid stod att tillgå, vände de efter någon tids 
vistelse staden ryggen, sedan de botat de refvor, som uppstatt i 
klo korna vare sig i följd af eldens härjningar eller på grun l af 
långvarigt bruk. 

Fr. o. m. slutet af 1 5O0-talet omtalas invid kyrkan en smf lja, 
hvarest meder och säjarmästar plägade utföra reparationei för 
domkyrkans räkning och hvare t måhända äfven klockgjutar ne t )l ·d 
haft sin värk · tad etablerad 1 ) . Efter den eld våda som år 1 60 1  här
jade domkyrkan reparerades ,,klockgj utaren järn.tyg" och a för
troddes åt kloc;kgj ntaren Las e Trul on (antagligen samme :'.:..iars 
Trnls"'on, som nämnes bo att i staden 1 595) att upphjälpa skadan p[1, 
klockorna 2 ) .  År 1 60 göts till kyrkan en klocka om 5 skepp.  9 li · p. 
vikt af "'juni Olof:� on Klockgjutar , som nämnes i taden ännu .\,rp,n 
1 G 1 9 och 1 647 och förutom k lockgjutning i staden och på landsbycden 
äfven sys ·lade med tillvärkning af lju stakar och kronor 3) . �6 1 8  
-- 1 9  auträ:ffas klockgjutaren Bertil, hvilken möjlig n är id r:.tisk 

1 ) Bidrag 1 :sta ser. I: 46, 60. 
2) ,, ,, I: 57, 62, 150. 
3) ,, ,, I: G6, 77, 7 4, 90 ; Morgonbln.dct 1881 n:o 109. 
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med den s. 63 1 nämcle grytgjutaren Bertil 1 ) .  • ren 1 624 -2G värk
stäldes reparationer å klockorna af Anders Klo ·kgjutare, som enl jgt 
öfl igt bruk försågs af kyrkorådet med nödigt arbetsmaterial och er
höll för  sin möda 33 dal. 2) .  io år senare (maj 1 633) anlände från 
Stockholm klockgjutaren eller ,, rootgiesser" Jöran Putensson. kal
l ad att gjuta åt domkyrkan en ny stor klocka. Till gjutningen an
vändes förutom de s. 1 1 4 omnämda småklockorna (Marie, Munekern,, 
, ' :t Henriks, Kurckens och Merthens) en mängd af kyrkans l ösören, 
såsom kittlar, bäcken, kopparmynt m. m., hvarj ämte klockgjutaren 
sj älf tillsatte tenn och ,,gaar koppar", så att den metall , som åtgick 
till smältningen, steg till en vikt af 25 skepp. 1 2  lisp . För betäc
kandet af kyrkogjutarens omkostnader och arbetslön, hvilka i på 
rådhuset ingånget kontrakt beräknats till 2,362 daler, men seder
mera enligt klockgjutarens företedda räkning synas stigit tusen daler 
högre, anstäldes en allmän insaml ing inom staden, hvarvid Michel 
Bokbinder och kyrkovärden kringburo klockboken i ,,den svenska", 
Clement Choralis och Filip Ohrapää i ,,den finska" församlingen. 
Ehuru rika bidrag i penningar och in natura gåfvos af personer af 
alla stånd (gubernatoren Oxenstierna skänkte 60 riksd. specie, Åke 
Tott 20 riksd., Jakob 'Nolle 1 0  rik d., bi"kop Rothovius och råd
man Gevert Bugenhagen 40 daler, fru Kri "tina Hansdotter 1 5  tun
nor råg m. m.) kunde, enligt kyrkosysslomannens räkenskaperi icke 
1nera än 1 ,550 daler hopbringas, hvarför kyrkorådet såg sig nödsa
kadt att mot pant af 470 lod kyrkosi lfver upptaga ett lån på 1 ,000 
daler hos köpmannen Robert Gernor.  Sedan a.rbetet på sommaren 
slutförts och behörigen granskats, ålade niagistrat n mäster Jöran 
att uppsätta klockan i stapeln samt afiordrad honom ett års garanti 
för arbetets duglighet, ,, hvilk.et mäster Jörnn icke gärna ville efter
komma". :F\fre afre an från orten fick Jöran tj llfällo att värk ·täl la 
n grundlig put ning och reparation af kyrkans ljuskronor, för hvi l 

keL  arb t han debit rade kyrk kas • au 70 dn l  r 3) .  

Don fö lj and stora kloc:kgjutningen värks äldes fter 1 656 års 
brand. Sedan insamling af med 1 i några år fortgätt, r kvircrades 
frJn . 1 tockholm klockgjutaren Anders Hiiök, Horn anlände i maj 1 G60 
oc:h under sommaren göt tvänn klockor. 'l' i  I l  d n ena, som måste 
gjuta · om, åtgick 1 2  1/5 skeppund, till den an cl ra 9 1/2 skeppund kop
par oc:h tenn, som erhölls dels genom lån och uppköp, del genom 

1 ) Bidrag 1 :sta ser. I: 1 72-174. 
2
) ,, ,, I: I 03, 105, II: 63. 

a) ,, ,, I: 1 27-135: VI: 4.9, 5 1, 62, 70, 80. 
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användande af kyrkans takkoppar. Då Höök följande år afreste, 
utanordnades åt honom - förutom ersättning för hans underhåll 
under den tid arbetet med klockorna pågick - i arbets lön 860 dal. 1 ) .  

Sedan förflyter åter fjorton år, innan klockgj utare åter omta
las. I j uli 1 675 ingicks mellan domkyrkorådet samt tvtinne klock- . 
gjutare Fredrik lYfeijer och Peter ·\Vulff ett kontrakt, hvari de si:t
nämde åtogo sig att mot ett arvode af 700 dal. k .  m. gjuta eu 
klocka af samma ,,höjd, vidd, vikt och ljnd", som kyrkans stora 
klocka, hvilken senaste vår gått ·önder. Kyrkorådet å sin sida för
band sig att tillhandagå med så mycket arbetsfolk och material som 
erfordrades. Men innan klockgjutarene ti1 lätos att skrida till sitt 
maktpåliggande arbete, skulle de pre tera vederhäfbgt intyg, antin
gen från Stockholm eller Reval, hvarifrån ,Vulff var hemma, ,,huru 
de i sin konst äro förfarne och anderstädes arbetat hafva". På 
detta vilkor strandade hela aftalet. Då, i trots af påminnelser, de 
infordrade hevisen ieke blefvo anvkaffade och det des utom förljöds, 
att en af nämcle klockgjutare för t. Marie kyrkas räkning ut.förd 
klocka mis�lyckats , uppsade kyrkorådet kontraktet och de tvänne 
klockgjutarene fingo lämna staden efter att ha levererat som prof 
på sin konst endast ,,den lilla fjärdendels kloe;kan" om ett lisp. vikt 2) .  

Två år enare påträffa v i  åter vår gamle bekante, välförstån
clige och konstrike mäster Ander. Höök, som i trots af sina 70 år 
lämnat sin hemstad Örebro för att utföra den så snöplig t afbrutna 
och edan i följd af de krigi ka tiderna upp kjutua gjutningen. 
Ehuru en mäugd intyg af honom foret.eddes öfver lyukbgen utförda 
gjutningar, tvekade dock kyrkorådeL, med hänsyn ti l l  hans höga 
al<ler, att om bot.ro honom ensam det; viktiga värket, h varför han 
ålades att förskaffa sig från Stockh lm en ge. äll til l  biträde. D�'L 
cletta vilkor ie;k kund uppfyl las - I löök sköt Hkuld u pil clet af  
ty ·kar besttl nde  klockgjutaretiml J tets i Ntockholm yrlw ·afundsjuka 
och intrig r - förklarad en cl , 1  af stora kyrkoradet Höök i nk m
petent till förriittning n, men Ilertal i, och däribland tif'L t biskop 
bo:'löt att ,,i Jesu namn" öfverlåta gj utning n [tt den gaml  
maun n, enär han arb tat alts dan drot ning Kristina tid r, ,,kan 
konsten väl, hafv r gj rdt ti l lför nd hi.i,r ouh mmorstäclcs gode prof, 
kan o k temperera till ·at 'materien särdele " .  För säkerhet' skull 

1) Vid omgjutningen af den större klockan användes bl .  a .  5 w, vax, 1 ½ 
l isp. talg, 1 l isp .  hampa, ¼ lisp. lin, J kan nor drank, G l isp. krita, vidare olja, 
terpe ntin, kimrök m. m. Domk. räk. i Åbo kyrkoarkiv. 

2) Bidrag l :sla ser. V: 2 -4. 
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måste dock Höök ställa in egendom om såkerh t för all den skada 
och onödiga omkostnad han möjligen komme att vålla. På som
maren 1 678 hölls offentlig bön om gjutningens lyckliga utgång och 
kort därpå försiggick den med stor spänning och många farhågor 
motsedda processen, som till skam för alla  olycksprofeter utföll 
synnerligen väl . Höök afreste med bibehäl len ära och medförande 
s in  mödas lön, som enl igt en uppgift i domkyrkoräkenskaperna 
skulle belöpt sig ti l l  7 87 dal. k. m. I anledning af kyrkotornets 
svaghet be. löt kyrkorådet år 1 680 att upp. ätta den nya klockan i 
stapeln, där söndag klockorna redan voro upphängda 1 ) .  

Knapt hade kyrkans förmän och vårdare befriats från bekym
ret med den stora klockan, innan 1 68 1  års stora brand tvang de.m 
att ånyo e sig om efter en klockgjutare. Höök stod väl icke mera 
till dispo ition, .hvarför kyrkorådet vände sig till klock- och styck
gjutaren i Stockholm mäster Iichel Bader, med hvilken, efter några 
betänkligheter i afseende å arbetslönen, kontrakt äfven uppgjordes 
såväl om leveransen af tvänne timklockor (s. 1 1 4 not) som om fyl
landet af  kyrkans behof af tornklockor. Gjutningen vidtog år 1 682 
och afslutade · följande år. I densamma deltogo ,,mästarens son" 
samt klockgjutaren Mårten Mick (Möck, Iyck), antagligen någon 
tid äfven Bader själf. Angående utgifterna kunna exakta uppgif
ter icke lämna:::; ; vid ett tillfälle utanordnades åt Bader en summa 
af 3 ,436 da1. k. m. :lVfedan arbetet med g,iuLningen, som tydligen 
resulterade i flera klockor, pågick, betjänade ig församling n af 
tvänne fran St. :Marie och ummi.s kyrkor lånade klockor. 
. Efter klockgjutningen bosatte sig nyssnämde Mårt 11 1\Ii ·k i 

ALo, där han ock aflod år 1 682. 8itt egentl iga arbetsfält hade han 
på landsbygden - han lever rade klockor b l .  a. till Resa, Drags
fjärd, agn och L mland - men äfven för  domkyrkans räkning 
b lcf  hans konst är kilda gång r tagen i anspråk. Ar 1 G89 ·yne , 
rn minclr gjutning bl ifvit af honom v�lrkstäld o ·h vid fl ra till
fäl leu anförtroddes h 1 10111 r paraLion r af kyrl�ans förrad af ljus
kronor. För sin nyttiga tjän::it belönades han af landshöfding n år 
l GDO med G frihet år o ·h  efter cl öden huclracle. · han af kyrkorådet 
med fri begrafning in i klockgjul rieL. D n si. 'te före tora o fre
den n itmclc klockgjutar -'ll var den fran Göteborg ankom ue mäsL r 
... \..mbrosius Ternant ( 1 694-1 7 1 0), som utförde märrc arbeten i dom-

1 ) Bidrag b;ta sor. V: ll-3L, 1\Iorgonbladot 1 88 1  n :o 1 0n, domk. räk. 
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kyrkan . amt försåg församl ingarna i omuRij den (t. ex. Nådendal och 
Korpo) med tornklockor 1 ) .  

* 

Öfriga specialister inom gjutareyrket äro så godt som allenast 
till namnet och till tiden kända. De kunna därför i största kort
het omnämnas. 

B land kanngju tarene ell er tenngju icwene ha anträffat� : Jöns 
Kanngjutare ( 1 G l 4- 18), Ulof K. ( 1 630 - 60, var 1649 utfattig), Mår
ten K. ( 1 G46-59, + 1 659, hvarefter enkan eu tid fortsatte rörelsen), 
Jöran Kluger (vann burskap 1 659, + ] 694), Erland Ståhlfoot ( 1 665 
-97, en af stadens älste 1 688) samt Bengt Stålström ( 1702-1 703) . 
Deras tillvärkningar utgjordes till största del af tennkannor. Enligt 
en fårordning af år 1 69-1 för alla kanngjutare i riket skulle tennet 
i afseende å kvalitet indelas i 2-, 3- och 4-stämpladt. Det först
nämda eller gemena tennet skulle få uppbhmdas till 33 1/3 ()lo : det föl
jande till 1 7 , men det 4-stämplade allenast till 3 ¼- Arbetena 
skulle för es med mästarens stämpel samt en bokstaf, som angaf 
årtalet, sålunda att A betecknade år 1 694, B år 1 695 o. s. Y. Här
öfver såväl som öfver att kannorna icke sålde högre än en i för
ordningen intagen taxa medgaf, skulle städernas magistra,ter vaka 2) .  

l Stockholm sammanfördes genom skd, af år 1545 grytgjutarene 
med kanngjutarene, men år 1 675 nämnes allenast kanngjutareämbe
tet 3) .  De få grytgjutare som anträffas i · bo, ha redan omtalats i 
sammauhang med smedsämbetet. Likaså bleckslagarene Fers och 
Bruhn. 

På  mä sing::stitrrdrknin _(Jf'n.-.:: gebit anträffas Jöns 1 .  Jonas Lars
son JYläs. ingsmakare (som år 1 659 anlände från Sigtuna och äfven 
1 1 �i.mnes nål- od1 hakemakare, + 1686), Johan lHä ingssmed ( 1 6  9) 
tmmt gördelmakarene Kri tian Pidr (nämd 1 600, antagligen död 
I 602, hvareft r nkan fortsatte affär n) och Pett r Falck ( 169-!-
1 7 12, iiJv n näm l lmappmakare). Enligt ] 622 års allmänna -take
makar ·krå kulle en stakemakare ller mässingsmakare förfärdiga 
som mä tersty ·ken en hane, en ljus take och tt handfat. Ar 1 7D2 
i nräLtades i staden ett gördelmakare- eller gelbgjutareämbete, hvar-

1 ) Morgonbladet 188 1 n:o 109, Bidrag V :  46, 5 1, 70, rådst. prot. 17 nov. 
1690, domk.  räk. o .  mant. l ängder. Ternant var synbarligen son til l  klockgju
taren Hans Ternant, som nämnes i Göteborg åren 1674- 0 (Borg, Saml. t. Gö
teborgs bist. s .  32G). 

3) tiernman, Commerceförordn. V: 453-456 .  
2) Klemrn ing, Skråordn. s .  22 7 följ . ,  Stockholms besvär i sv. riksark. 
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vid mäst rstycket bestämdes til l  ett f'ii rg_y l r  lt b rå- e l ler l i\ c l b  ,s l ag 
e l l er ock ett par ljusstakar samt en s ubalt erns riugkrage. 

I sammanhang med de sist,nämdc må slutligen upptagas : 
krnn.r;j 1 1 taren Mån Snnesson ( 1 672-8 ), i hvars fack äfven 

klockgjutarene arbetade ; 
knrtpp11wkarene Hans 1. Johan Johan son ( 1 633-57,  + 1 657 , 

kal las äfv n nålmakare), \Vellam ( 1G5 -! ) ,  Hans Helmer" ( 1 672), Ja
kob Romeyer (kom 1 G95 med betyg från knappmakareäm bet t i 
Reval ,  nämnes ännu 1 700), J ohau Knappmakare ( 1 695, möj l igen 
identi. k me<l H 1mers el ler följ ande) san1t en v id namn Brnnberg 
(1 7 1 0) ;  

!aokmrtkarPnP Johan ( 1 G33) och Jochim ( 1G :J7-39) ; 
lwkP11wkarenP Jöran ( 1 647 - 52), Joeu 1. Jona · ( 1 64G-5G) och 

Kristian nde.rsson ( 1 649) ; 
h iickel11wka1 ·en Sigfrid Bertilsson ( 1 6G8) ; 
n/Urnakarenc Kristot r 1Heibohm ( l G72) ,  Gabriel Johans on Raam 

(l GS l - 1 70 1 ,  nämd måhända redan 1 G63), Eskil imonsson ( 16 5G-
9J, + 1 694) samt Anders Doufwar (anläncle år 1 G73 från S tockholm). 

8til,r;ju tnin,r; utfönJes i s lutet af 1 G40-talet för universit tsbok-
tryckeriets räkning af en vicl akademin ·tn<lerande östgöte 1 v no 
rrhoreri Gelzenius (+ 1 G76). 



X V I I. 

Bo kbindare och boktryckare. 
�---

Il öcker rönte icke under detta tidehvarf stor efterfrågan, 
hvarför ock allmänhetens behof af bokbindarenes hjälp 

I Yar skäligen ringa. Före akademins upprättande år 1 640 
'----=----- påträffas såsom idkare af det lofl iga o ·h kon trika bok
bindareyrket allenast fem personer : Hans Bokbindare ( + 1 6 1  G) , 
som antagligen hade större revenu af  sin gästgifvarerörelse, Fraus 
( 1 6 1 4 - 1 5) ,  Johan ( 1 624-25) och Eskil Bokbindare ( I G 1 6- 1 9) 
samt mäster l\1ichel Pintzer (nämd 1 624-39, hvarefter enkan några 
år framåt fortsatte rörelsen). Efter akademins instiftelse och sedan 
ett tryckeri uppsatts blef naturligtvis förhållandet något bättre, men 
ännu i tvänne årtionden var en värkstad til l räcklig att fylla behof
vct. Böcker införde · från utlandet inbundna och de . krifter, som 
ut.gingo f rån stadens officin, hufvudsakligast för akademiestatens 
orh elen tuderand0 ungd0mens räkning, spriddes mestadels i häf
i ade exemplar. 1° r 1 642 bestämde sig konsistorium för att antaga 
en sär kild akademiebokbindare och utnämde till befa tningen Fred
rik Eler (Ellertz, + 1 679), som vandrat i 1 verige och rry kland samt 
ena ·t tjän t ' Om mäster v n hos Pintzer enka,. tnämningen b -

kräftad genom kungligt bref, som til lförsäkrade Eler alla de n 
akad mi handtvärkare tillkommande förmåner samt ålade honom 
att till lärodrängar främ t antaga ,,dem utaf l andseus ungdom, som 
bem: te ämbet lu t och vilja hafva att lära" . Redan amma år be
klagade sig Eler öfver att Pintzers enka införskrifvit en mäster
sven från :::;tockholm i akt och mening att fort ätta rörelsen, hvar
för han anhöll att såsom rätt akademiebokbindare åtnjuta kon istorii 
. kydd för itt privilegium, ,,på det ingen annan må sedan honom i 
någon måtto prejudicera" .  På denna ansökan följ de en resolution, 
som synes förekommit den befarade konkurrensen, eftersom klago-
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mc'Uet. icke förnyades. Elers arbetade sedan ut· n · medtäflare i yr
ket in.till år 1 660, då bokbindaren i Stockholm Zacharias Arvidsson 
Lietzen ( + 1 684, broder till borgmästaren Nicol · us Lietzen) anhöll 
att blifva aki.=tdemins andre bokbindare. Ansökn ingen stötte väl 
på svårigheter, hvarför Lietzen gaf sig år 1 663 1nder stadeus juris
cliktion och erhöll sex års frihet från borgerliga utlagor ,  men n å
got senare. torde hans hjälp dock tagits i anspråk för akademins 
räkning. Ar l 675 anlände, på kallelse af akaclemin, mäster Balt
zar Gebhard ( + 1 693) och 1 G�0 engagerade magistraten för sina be
hof mäster Anders Ostertag (+· 1 692) , pcl samma gång tillförsäkrande 
honom frihet från borgerlig tunga . Efter desses död upprätthöllo 
enkorna i flera år mannens värk.stad. Tilläggas ännu Henrik Raa
�en ( 1 642), Kristian Fredrik Reiman (född i Leipzig 1 665, kom till 
Abo 1 695, + 1 7 1 0) samt akadamiebokbindaren Lorenz Höij er (c . 1 68 8  
- 1 7  l G), så ha alla de  bokbindaremästare blifvit omnämda, hvilka 
kommit till min kännedom 1 ) .  

Enär si\lunda å r  1 690 antalet bokbind are steg till den siffra. 
som nligt den allmänna skråordningen erford rades för bildandet 
n.f specialgille, uppfordrade magistraten s. å. de tre bokbindare
mästarene att begagna sig af den d em medgifha rättigheten samt 
lofvade för sin del att medvärka till utfärdandet af enahanda 
privilegier och skrå, som innehades af ämbetet i Stockholm. De till
talade förklarade ock sin beredvillighet att ingå på förslaget, men 
saken fick sedan förfalla, antagligen af ekonomiska grunder, och mä
starene subordinerade alt framgent, liksom därintills, under ämbetet 
i Stockholm. Ett halft sekel senare (år 1 738) utfärdade, på förslag 
af magistraten, kommerskollegiet skrå och gilles bref för ett bokbin
dareämbete i staden, men de mästare, som saken angick, undandrogo 
sig denna rättighet intill år 1 7 75 ,  då på grund af ytterligare påtryck
ning motståndet slutligen måste uppgifvas 2) .  

I af·eende å fordringarna för ntöf\1ande af  bokbindareyrke 
före kref 1 630 års allmänna bokbindareskrå fur�t och främ t, att 
bokbindarene skulle vara af den evangeljska trosbekännel en el ler, 
så om orden lydde, ,,af d n rätta, sanna kri teliga tro och religion, 
alldeles 1ikmätjg med denne här uti riket genom Guds nådige be-

2) onsist. Acad. prot. I: 5 1 ,  64, II: 309, " 409, Pipping ; Rist. underr. om 
boktryckeriet i Acta soc. scient. fenn. III, 2: 657 ; riksreg. 20 sept. 1642, rådst. 
prot. 4 juli  1663, 30 aug. 1675, 20 okt. 1G90 ; mantals längderna. 

2) Rådst. prot. 7 apr. 1690 ; bokbindareämbetets handl. i Åbo hist. museum ; 
Eichborn, Bokbindare och bokband i Sverige ti l l  år 1720 (i Medd. fr. Svenska 
slöjdföreningen år 1888). 

8(i 
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skydd vidmakthålles och brukas oeh ieke med n,'\gon främn1and 
skadelige, och fördömde sekter vara bekaj ade eller förmängd ." .  
Vidare bestämdes, att en lärling skulle �jäna i fyra år, om han sj ä] f 
försåg sig med kläder och skodon , men i . ex år, om dessa tillhancl -a 
höllos honom af mästaren. En gesäll borde ha vandrat i åtm. ett år  
samt i två år ha tjänat som värkgesäll i den stad, där anmälan 0111 
profvet gjordes, innan han tilläts att förfärdiga sina mästerstycken. 
De sa be krefvos på följande sätt : ,,Först en median folio bibli a, 
utan på bladen oeh lädret skönt förgyld, dock i rödt läder med 
vridna pännen ; item en Oosmographiam Munsteri uti svinläder m d 
röda blad och spännen ; än en pappersbok in qvarto lång uti bräder 
med två böcker papper uti hvitt kalfläder och gröna blad ; vidare 
en bok in octavo med två ryggar uti rödt, atlask och bladena skönt 
förgy lda ( densamma boken skall föräras den ordhafvande borgmä
staren) ; än en bok in octavo i papper, alt skönt förgy]dt ( och d n 
föräras bokbindarohandtvi:Lrks b isittaren)". Bland öfriga punkter i 
skrået må nämnas bestämningen, att mästaresöner, som äktade mä
stares enka eller dotter, befriades från de två kontrollåren ; att bok
bindarene i de närmare Stockholm belägna städerna skulle tvänne 
gånger årligen inställa sig i hnfvudstaden i och för skråets åhö
rande, mästarene i de aflägsnare lands orterna allenast en gång ; att 
mästareanka kunde fortsätta rörelsen så, länge henne täktes ; att en 
mästare icke fick hålla i sin tjänst mera än 3 gesäller och 2 lär
pojkar ; att mästersven skulle bekomma i veckolön 3 svenska ti
samt att han skulle härda ut hos en mästare i minst 2 veck r o h 
arbeta från 5 på morgonen till 9 på kvällen m. m. 1) .  

Ehuru de mästerst,ycken skrået or,nnämde länge nog bibehöl
los, kunna de dock icke alla an e synnerligen kn,raktäristi.-ka för 
tidens bokbindarekonst. Enligt de undersökningar, , om vär .,stälts 
af C.  Eichhorn 2), utfördes i Sverige ytterst sällan band ,,i atlask'' 
o 1h ,,i papper" . ,, Rödt läder" ,  d. v. s. röd karduan 11 r n1arocko 
påträffas först på J 630-talet och användes i regeln allenast för prakt
band. Svart karduan begagnade hnfvudsak1iga t för biblar, p alm
böcker och teologi ... ka arbeten. ,, H vitt läder", cl. v. s. "'äm kacl kalf 
samt vinläder infördes i bruket under Gu ·taf I I  d0lfs tid o 'h 
vann edermera god spridning. amtidigt började pergamentet att 
vinna insteg och blef snarf det kanhända me t omtykta material för 
bokband. I popularitet täflade därmed allena t kalf: kinnet, hvilk t 

1 ) Orig. i kungl. biblioteket i Stockholm. 
2) Bokbindare och bokbanJ i 3vorige till år 1 720. 
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användes <lels i naturlig färg dels i en b rnnakti g ton  och från med
le t  på seklet ofta ,,sprängdes" med svarta prick ar. Vanligen deko
rerades pärmarna med b lind- eller guldp rässnin gar ; knäppena, som 
under föregående sekel varit mycket populära, er attes allmänt af 
knytband . Större prakt i banden utveck lade.· egentligen under sek-

Finska bibeln af 1 642. 'frykt och möj l igon inbu <lon i Stockholm. 
Förvaras i h istoriska museet i .t\.bo. 

l o ts n are hälft, under inflytand t af elen lyx och smakrik ning, 
som vi l .. amma tid vunnit öfverband in om rikets höga ari · tokrati . 
t:ledan bokbindaren öfverclragit band n med sRmmet, ändes de ofta 
t j l l  guld ·meden värkstad för att beslås med silfverplåtar. 

Då de flesta bokbindare i Abo gj ort . ina l ärospån i 1verige 
od1 inför  iimbetet i ötockholm vunnit mästaregraden, kan det med 
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skäl antagas , att de i afseeude å arbetsmetoder och yrkesskicklig
het icke skilde sig mycket från sina svenska kolleger. Dock torde  
de  j ämförelsevis sällan varit i tillfälle att utveckla hela den konst
skicklighet, hvaraf de voro mäktiga, enär kunderna i regeln åtnöj de 

. sig med enkelt, men durabelt arbete och endast någon enstaka bok
vän kunde tillåta sig nöj et af en präktigare utstyrsel .  ågot bok
band , som med ful l  visshet kunde til lskrifvas mästarene i ��bo, har 
j ag mig icke bekant från denna tid. De enda säkra minnesmärken 
af deras konst, som mig veterl igen återstå, äro stadens domböcker, 
några skråhandlingar samt 1nöj ligen en del af kronans räkenskaps
böcker. De flesta äro inbundna i pergamen t, ett fåtal i ka1f svart 
karduan och ,,hvitt läder" . Vid bandens utförande ha mä ·tarene 
icke eftersträfvat någon konstnärlighet. Deras syftemål har varit att 
åstadkomma ett arbete, som trotsade seklerna, och det måste er
kännas, att denna uppgift blifvit af dem väl fyld .  

Ti l l  bokbindarenes narrng hörde förutom böckers inbindning i 
pergament och marocko äfveu böckers bekostande  och försäljning. 
Bokbindarene voro sålunda tidens förläggare och bokhandlare eller, 
såsom termen lydde, ,, bokförare" .  I denna egenskap voro de genom 
:Bera förordningar skyddade för konkurrens med utländska im1>ortö
rer samt  inhemska borgare och boktryckare . ,� Det redan nämda bok
bindareskrået förbjöd uttryckl igen samt vid hot af varans förlust 
utländ ·ka bokförare ,  hvilka l änge gj ort. geschäft i r i ket 00h i 7nner
hot på stad ·marknaderna funnit afsättning för sin vara, att införa 
och förs�ilj a andra inbundna eller oinbundna ,,materier " ,  var sig 
på latin ,  tyska eller svenska, än ,, a l lehanda s lags kon ·· tböcker med 
kopparsti<.;k, landttaflor och mapper" . Bröto d bär mot, skulle de 
bötfä l las t,i ] ]  10 daler samt förlora sina mat rier, hvi lkas försäljnings
värd skul le förd la m llan stad n, ämbetet och l fattige i Dan
viks ho pital. l l a  ven kspråkiga tryckalster, som från ut l andet 
sökte sig väg till riket, kulle (del ·, fö r  konkurr nsen, ·kul l ,  d e] . ·  
til l  förekommande af farliga lärors spridning) af bokbindareue Lagas 
i beslag. Borgare ,  köpsvenner, skolmä · tare och andra 1 städer, där 
en bokbindare exi ·terade, voro förbjudna att säilja sådana böc: ker, 
som fnnnos att tillgå hos bokbindaren .  Hade ingen bokbindare 
etablerat sig i staden, voro de til låtna att ,, ummevis"  uppköpa in
hem kt tryck hos en bokb indare 00h se lan utininut ra det i sin 
hem·,tad, men icke annanstäde . Emedan boktryckarene i Stockholm 
företagit sig att låta i nbinda samt såväl h mma som annan·· Lädes 
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fön,älja böcker, så  förbjöds nu denna osed. Dem boktryckare: qom 
bröt häremot, förvärkade såväl sitt inbundna la er som bokbindare
värktygen och den handtvärkare, som varit hans medbrottsling: 
straffades med förvisning ur ämbetet samt böter, om han var mä
ster"ven, eller fängelse, om han var dräng. Bokbindarene-bokföra
rene i Stockholm tillätos att försälja böcker p å  alla marknader i 
r jket, uppstadsbokbindarene åter allenast i stiftet. 

Dessa bokbindarenes privilegier förnyades genom sär kilda 
resolutioner, hvilka isynnerhet riktades mot boktryckarenes vana att 
handla med inbundna böcker. Genom en kunglig förordning af år 
1,167, som i hufvudsak upprepade äldre stadganden, förbjödos bok
förarene att införa och föryttra onda och farliga böcker, ,,som kunna 
vara nppfylda  antingen med groft och fördömeligt kätteri eller 
någre smädeskrifter på främmande konungar, tater och herskaper 
eller ock en hop förargelige och la tfulle lärdomar och exempel , 
hvaraf mycket ondt och stor oreda följa kan" .  För att i detta af
seend nödig kontroll blefve iakttagen, ålades bokförarene att in
lämna förteckningar öfver böckerna, i Stockholm till konungens 
bibl iotekarie, i andra täder till biskopen och domkapitlet, hvilka 
ägde rätt att förbjuda försäljningen af olämpliga . tryck.alster 1 ) .  

Den första fasta bokladan anträffa i ' tockholm v i d  ingangen 
af det sjuttoude seklet och år l G  l G  utfänladeR privilegier för den 
första bokhandlaren i Upp ala 2). Följ ande år, 1 6 1 7, tillärnade� en 
liknande förmån ]?inland, då n Johan Raussner rhöl l kunglig ful l
makt att hålla tryckeri och boklåda i 

O 

bo. ::\ fen det tilltänkta före
tagit synes, vid närmare besinnande, ha,  befunnits outförbart och 
I an imor �jälf för vinner i obebmta öden ::i). D n för. to, som uttrye;kli
gcn tituleras bokhandlare, var mä, L r l\Iichel Bokhandlare, hvilk 1 1  ftr 
1 G2 tillhand1 ade sig af domkapitlet ett lager af po til lor och kate-

1 ) ,\'·aaranen , , aml. af urkunucr V: �2l ). Aubtgl ig n å ·yftar ronholm 
samma person, då han (IV: 233), utan närmare angifvandc af år och namn, sä
i r, att under Gustaf I I  Adolfs tiu n boklåda öppna.de · i Åbo. Ra.u, •sner var 
80 l l  til l  boktryckaren Kristofor Ha.u ·snor, som år l!.> 14 erhö l l  privilegium 
att inrätta boktryckeri i Stockholm. Denne Ram; ner c l l or bal l .  likabcnämde 
80n ( död som bokbindareåldcrrnan i tockholm Hi;i8) företedde år 1632 på råd-
tugan i .c\.bo ott kungligt brcf, innchållando förbud för undorsåtarne att 

uppköpa , ådana biblar och ,,andra små böcker" på ycnska, hvilka trykt utom
lands rik ·011s ständer ovot rligon och i n hem ka bokförare t ill förfäng. ( v. auto
grafsällsk. tidskr. II: 185, Bidrag 1 :sta ·er. IV: lfJ2 ,  chiick s. 5 ). 

2 ) Fli ntbcrg I :  7 .J.-75, 96-97, Sticrnman, 'ommen.:cförordn. 111: 589-590. 
3) H. Schi.ick, Om den älsta bokhandeln i Sverige (i 'v. bokförläggarcförc

n ingcnl:l fostl:lkrift elen J cloc. 1893 s. 1-80), Flintbcrg I: 82-83. 
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k er och hvi]k n äkerljgen icke var någon annan än bokbin .ar n 
Iichel Pintzer 1 ) .  Om bokbindaren Zacharias Lietzen uppgifve. d t, 

att han år 1 673  utvärkade sjg af magistraten en resolution, som 
förbjöd borgerskapet att inmänga sig i hans rätt att sälja alm,;.nac

. kor 2) .  Att äfven öfriga bokbindare i staden höllo till salu b )kla
ger kan taga · för gifvet, om ock å bestämda uppgifter därom saknas. 

Till akademins särskilde bokförare antog af eon istorium aca
demicum år 1 64 1  Kristofer ,V enkstern, som af regeringen pr.vile
gierades med tull- och licentfrihet för från utlandet införda bö ,ker. 
l\Ien ,V enk tern bröt, af or aker som icke omnämnas, aftalet och 
föredrog att stanna i Stockholm, där han afied såsom bokbin :lare
ålderman 3) .  Följande år uppdrogs bokhandelns inrättande åt bok
föraren Laurentius .J auchius ( .J auch) , hvars fader innehade tryJkeri 
i Lybeck och dref stora affärer på d n svenska bokmarknade:i. I 
det kontrakt, som med honom uppgjordes, tillförsäkrade kon i �to
rium honom samma frihet från borgerlig tunga, som kom akade
mim, handtvärlrnre till del, tnll- och licentfrihet för införda bl eker 
:;amt l ämpligt förvaringsrum för boklagret. Under marknE.dsti
derna skulle det vara hvarje bokförare tillåtet att försälja bö;ker, 
men på andra tid�r skulle J aucl1ins ha monopal på bokhandeln. ock 
. kulle härvid deL vilkor iakLtagas, att om någon annaustädes ifrån 
kommen bokförare utbjöd nyttiga och nödiga bJcker till hi,gr pri
:er än J auchiu. , skulle d t icke förmenas honom. D ::,sutom siulle 
onhvar, som själf , lade upp" ell r förlade en L>ok i staden , ((;kså 
ha rättighet att försälja den . Ho. regeringen lofvau konsisLojnm 
mod värka till utdelandet af rättighet för .J auchius att på eg 11 b -
kostnad upp] ägga ,,nagra nödiga l>ö ·kor" , främst ps · Jrnbokeu,  ,, elen 
man manuale kalla plägar, uti ·adan form på finska, om d 11 af 
Henrik lC i er p(1, svenska upplagd är". Däiremot an:åg kon ·isto
rimn . ·ig ic.:l' äg· makt aU vil1 L'ara J aud1 ii ansökan om rätL alL 
föra . ·ina böck 1· til l Riga, R • va1 m. fi. orter :amL tttt i uf'l irn den 
svenska bib ,] in qvarto, som han ' fad r bbt try ·ka i Lyb ·k. Lika
ledes af · log J auchii anhållan att blifva upptagen på akad mins 
orclinari sta 4) .  

I gengäld för d � · a  aJ kou:i · torium honom uLlofvade förru\ner 
förbau l :1g Jttnchius till iakttagande af följande ilkor : 

1) Bidrag l : sta ser. 1 :  1 12. 
2 ) Rådst. prot. 1 ju li 1 673. 

3 ) Riksrcg. 8 maj l6U, Sv. autogral'säl l sk. tidskr. H: 1 85. 
i) Uonsist. a ad. prot. I :  58-G0. 
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,, 1 :o .  Att han är trogen, rättrådig och billig i s in handel och in
galedes söker efter någon slem vinning. 

2 :o . Att han utan någon försnrnmelse årligen och alltid försör
jer akademin med allehanda  nödtorftige böcker, och om han själf 
någon vägs förreser, måste han sätta en sin fullmäktige eller tj ä
nare, som dageligen är här när akademien tillstädes och säljer dem 
böcker, som lnst hafva några till sig handla. 

3 :o. Att han ingaledes förer eller föra låter hit någre skadelige 
böcker, som äro mot Gud och den rätte religionen. Därför skola 
ock förordnas 2 af professoribus, hvilka däruppå vakande öga all
tid hafva skola och pröfva, hvilka böcker han i sin boklåda till 
köps hafva må. 

4 : o. Att han årligen skickar hit till akademin catalogos libro
rum ifrån åtskillige orter i Tyskland, Holland etc., på det att sena
tns må veta beställa och förskrifva de böcker in, som nyttige, nöd
torftige och ungdomen tjänlige äro" .  

Huruvida J auchius kände sig af detta kontrakt bunden t ill sta
digvarande vistelse i staden eller om han betraktade sin affär i Åbo  
såsom en filial, den han på afstånd öfvervakade och endast någon 
gång i året besökte, framgår icke med full säkerhet, men synes det 
senare sannolikare än det förra. Efter några års fåfänga spekula
tioner på förra tyska kyrkan för sitt boklager hade han år 1 647 
bragt det därhän, att ett run1 i förra kapitelshuset (se teckn. s .  1 1 6 
li tt. H.) blifvit åt honom inredt till boklåda. Sedan ornnämnes 
J au ·hins icke förr än år 1 655, då han anmälde för konsistorium, 
,, att han icke kan hålla någon boklåda här uti staden årligen, eme
dan han hafver tagit sig före ett annat värk uti Reval och eljest 
både till sjös och af otrogne tjänare en odrägelig skada lidit", 
hvarför han anhöll om förlof och dimis ion från sin beställning. 
Dock erbjöd han sig att på rekvisition sända in ,,goda autores och 
bäck r" 1 ) .  

Efter J auchi i  definitiva bort-flyttning var akademin och sta
den länge i saknad af annan fast bokhtda än den hvarj e bokbindare 
upprätthöll i amband med sin värkstatl . I den akademiska sena
ton viiktes särskilda gånger förslag om engag randet af en staclig
varande bokförare, men för laget stötte på svårigheten att finna en 
för kallet hågad och lämplig person, hvarför konsistoriet måste åt
nöja sig med att med utländska bokförare öfverenskomma om 
regelbundna leveranser af för de akademiska studierna erfor-

1 ) Consist. acad . prot . I: 75: 90, 235, 236, 2 7 1 ,  284, 298, II: 18. 
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derl ig l i tern.tnr. .A r J 660 anhöll en liibsk bokförare August Jo
han Becker om rätt att införa böcker till salu och konsistorinm 
förklarade sig äfven hågad att antaga honom till ordinarius, ifall 
de af honom till prof skickade böckerna vid granskning godkändes, 
men unclerhandlingen fortsattes icke längre 1 ) • .  Redan samma år an:
togs Mårten Heer ti ll akademins bokförare med vilkor att han år
ligen instälde sig i staden, försedd med ,,nyttiga och oförargliga" 
böcker, dem han tilläts införa tullfritt, men hvilka ock skulle till
handahållas kunderna för billigt pris. Aftalet förnyades tre år se
nare med det till ägg, att Heer skulle ha  monopel på införseln och 
att han vid försäljningen tilläts beräkna sig 25 °/ 0 vinst 2) .  Året 
därpå, 1 664, anhöll bokföraren i Stralsund Otto Reyman att blifva 
antagen till akad mins bokförare, n1en underhandlingarna om vil
kor n torde stött på hinder, enär saken icke vidare beröres i kou
sistoriiprotokol len 3) .  ·· fven senare omtalas aftal mellan konsistorium 
och utländska bokföraro om tullfri införsel af böcker mon någon 
faRt boklåda blef, mig veterligen, icke under detta ekel upprättad. 

För landets inhemske män erbjöd bokhandeln så ringa intresse, 
att professorn, sedermera ärkebi.--kop 1\1:ennander år 1 756 kunde yttra, 
,, att man in till vår tid knapt skall kunna uppvi a en enda infödd 
sven'Sk, som varit bokförare" 4) .  

Liksom i Sverige, där det första boktryckeriet anlades kort 
efter Upp ala universitets stift 1-·e, är äfven i Jj-,inland boktryckeri
konsten så godt som årsbarn med akademin. Väl hade präster
slrnpet i Åbo redan år JG 1 7  öfverenskomrnit med boktryckareH i 
Stockho1m Kristofer Raussner, at.t dennes sou , den nyssnäm<le Jo
han Rau ·sner skul le öfverfiytta från Tysklaud samt uppsätta tt 
tryckeri i och för tryekningen af den finska biL löfversättning n, 
hvarpå arbetet rcdctn en t id fortgått, och regeringen hade äfven gif
vi t itt gunsbga tillsti'md till för tag t amt b viljat Raus"'ner :-;amma 
privil gier, om innehades af boktryckarene i 1 Lockholm 5) .  :Thfen <.l ,t 
ti lltänkta tryekeriet blef lika li tet som den projekterade boklådan 
en värklighet. är edan, två årtionden därpfl,, regeriugen b slöt 
att hugna Finland med en egen hög:skola, blef utnämningen af en 

1) Crmsist. acad. prot. II: 2 10, 233. 
2) ,, ,, II: 240, 436. 
3) ,, ,, ,, Il: 530. 
4) C. F. Mennander, Tal om bokhandeln i Sverige. 
6) ,Vaaranen, Saml. ·v : 220-221. 
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akademieboktryckare en af de första åtgärderna t i l l  planens realise
rande. År 1 639, sålunda innan fundationshrefyet för. den nya lärdoms
anstalten ännu utfärdats, erhöll boktryckaren och st ilgjutaren i Stock
holm Petter von Selow (Zelau) förordnande att be gifva sig öfver till 
Åbo för att vidtaga förberedande anstalter ti l l  upps ättande af ett tryc
keri. Men i trots af nya påminnelser säväl från regeringens som 
den akademiska senatens sida och ehuru å akademistaten fast lön 
för en boktryckare upptagits, föredrog Selow att kvarstanna i Stock
holm, sålunda undandragande sig den vanskliga ä,ran att hedras så
som Finlands förste boktryckare. I det nya tryckeriets uppsättande 
tog han dock såti l lvida del att han til l  detsamma levererade den 
första uppsättningen af sti lar 1). 

Den först8 boktryckaren i Finland blef Peter W ald eller Petrus 
Erici  vValdius, såsom hans namn lydde på de af honom trykta latin
ska disputationernas titelblad. Född år 1 602 i Uppland, hade han 
i sju å r  förestått boktryckeri i ,Västerås, då han på sommaren 1 642 
öfverreste ti l l  Åbo för att tillträda sin liefattning !Såsom akademie
boktryckare. I det skriftliga kontrakt, som året förut ingåtts mel 
lan honom och akademins ombud, pro fessorerne Eskil Petrams och 
Erik Achrelius, utlofvades åt honom frihet för borgerlig tunga, hus
rum, årligt deputat på 1 00 dal. s. m. samt en ersättning af G � 
s. m. för hvart ark gemen skrift, som profes orer och studenter läto 
trycka hos honom. W ald å sin sida förband sig att utan försum-1 
melse och uppehåll, men med iakttagande af sabbatshvi lan, betj äna 
al l a  kunder, att afgiftsfritt trycka rektors patent och intimationer, 
att t i l l  hvart ark leverera 3 korrektur, att icke 11 tföra något akade
miskt tryck utan imprimatur af dekanus i resp . fakultet, att icke 
antaga någon mästersven utan rektors vetHkap samt att icke ti l l
bakavisa ,,lärodrängar af landsens ungdom". S nare, år 1 647, be
stä1ndes för kontrol lens ökande, att iuke al lena , t  disputationer, utan 
äfven rim, verser, oration r m. 1n. skul le  und0rgi\, cen ·ur af någon 
professor. Af alt tryck som utgick skul le ett xemplar levereras 
till universi tets bibl ioteket. Taxan moJi:6erado: så] unda, att af hvarje 
ark 200 exemplar skull e  utgifvas efter l riksdaler, men att hvarje 
1 00 ark därutöfver skulle fås för 1 dal . k. m. Uppsikten öfver 

1 ) Framställningen om boktryckeriet grundar sig främst på F. W. Pippings 
detaljerade och långt utd ragna ,,Historiska underr:lttelsor om boktxyckeriet i 
Fin landu. på samme författares ,,Förteckn. öfver i tryck utg. skrifter på finska" 
S. G. Elmgrens ,,Öfversigt af Finlands litteartur", J. J. Tengströms Gezelius 
d. ä:s och d. y:s minnen,  Klemmings och Nordins boktryckerihistoria samt på 
Consist. acad. protokoll. 
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tryckeriet uppdrogs åt tvänne inspectores typographiae. Äfven var 
det fråga om utnämnandet af en officiel korrekturläsare eller cor
rector, men denna åtgärd fick förfalla. 

\Valds värksamhet började under synnerligen tryckande för
hållanden. Hans eget förlagskapital . var . ringa och akademins klena 
tillgångar voro altför starkt anlitade för att medgifva något ansen
ligare understöd. De af Selow öfversända stilarna voro så otil l
räckliga, att endast ett halft ark kunde i sender uppsättas. Men 
W ald grep med ifver och oförtrutenhet värket an. Redan år 
1 642 hade par små af handlingar lämnat hans officin och snart nog 
såg han sig i stånd att utsända efter tidens förhållanden rätt re
spektabla arbeten. Tack vare en penningedonation af grefve Gustaf 
af \Vasaborg kunde akademin år 1 646 öfverlåta åt studenten Sven 
Gelzenius gjutningen af grekiska typer och två år senare utanord
nades, gen01n Per Brahes försorg, ett årligt bidrag af 66 daler till 
tryckeriets underhåll. Detta, anslag användes hufvudsakligast ti11 
ökandet af stillagret, som vid vValds död redan uppgick till en vikt 
af c. 54 lispund. 

Det mesta af hvad som utgick från Walds lilla tryckeri ut
gj ordes af latinska di putationer, orationer och andra akaden1iska 
tillfällighetsskrifter. Dessutom anlitades \Vald af domkapitlet för 
tryckning af dess påbud till stiftets prästerskap. Men äfven på en
skilda personers förlag utkom ett och annat arbete af religiöst inne
håll. Så 'Om förläggare af :finska skrifter märkte · rådmannen Sig
frid Larsson Sa lko, hvilken förlade och -- enligt hvad titelbladet 
angaf - hemma hos sig försålde en 70 ark stark ,,manuale :finno
nicum" ,  upptagande psalmbok, evangelier, katekes, bönbok m. m. 

Efter \Valds år 1 653 inträffade död skötte · tryckeriet under 
nådäret af enkan med biträd af mannens sättarep rsonal , hvari
blan<l förekom en lit rä.rt bi l da.J man, � t,uclenten Andrea8 b°i.h lfot. 
Under tiden sög sig konsistorium om efter arftagare. Redan hade 
aftal ingåtts m d för te boktryckaren i Göteborg Amuncl Urew , 
då en från Sverige ankommen boktryckare P ter Hansson, hvilken 
i flera år vj tats utrikes och under sina läroår i tockholm bl. a. 
delt::igit i ättningeu af deu fin ka bibeln, anmälde in ön. kau ,ttt 
öfvertaga såväl tryckeriet som ,Vald enka. Detta generösa, anbud, 
som befriade akademin från vidare förpliktelser mot enkan, hade 
till följd, att aftalet med Grewe bröts o h Peter Hansson utnämdes 
( 1 654) till akademiehoktryckare. De vilkor, som med honom upp
gj ordes, voro i hufvudsak de samma som ingått med hans företrä
dare. l?ö r  vanligt t l 'yck skul le b räknas G � s. m. arket, för  gran-
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nare 4 öre s .  111. mera och för det gröfsta tr_y('kc>l:i 3 dal .  k .  m. Se
nare gåfvos en mängd föreskrifter angå en de tryckets beskaffenhet, 
om undvikande af för grofva typer och för mn å ,,columner och for
mater". En of:ficiel korrekturläsare, som pi'iyrl-rat · r ·edan under ,Valds 
tid , ble.f nu utnämd, men sysslan indrogs nagra far senare. 

Det materiella understöd, som från aka< lemi s sida kom Peter 
H ansson till del, var icke stort. Under cl , ,t fj ierdedels sekel han 
förestod tryckeriet torde ieke mera äu c .  , 00 dal . k. m. utanord
nats til l  honom för inrättningens underhall. Denaa sparsamhet, som 
betingades af akademins egen ponningen<id, Ycll' desto kännbarare, 
som Peter I--Iansson vid tvänne tillfäl len ,  (u·en 1 65G och 1 678 ,  såg 
sin i l\Iätäjärvi belägna gård, hvari tryck�riet Yar inrymdt, drabbas 
af vådeld. Det oaktadt var tryckpräs ·en i ni\.gorlunda jämn värk
samhet och om en och annan professor äfven fann mäster Peter 
försuml ig i sin tjänst, torde de anmärk ta för a llandena lika mycket 
berott på bristande understöd från akademin. sida som på vårds
löshet hos boktryckaren. Liksom förut utgjordes det mesta af hvad 
som från tryckeriet utgick af akademisk literatur. Vidare trylrtes 
en mängd allmänna förordningar i :finsk öf\-er�ättning samt åtskil
}jga skrifter, hvi lka afsågo den stora allmänheten� uppbyggelse och 
undervisning. I hvad mån Peter Hans:::011 cl ltngit i bekostandet af 
de sistnämda arbetena framgår icke, men troli o-t är, att i de flesta 
fal l  författaren själ f  fått åtaga sig förlagskos tnud n1a. 

E fter Peter H anssons död H , 78  öfverJ'ör<le · privi legjerna på 
sätL som efter ,Valds frånfälle nppn, gesäl len . J ohan La1"son \Vall. 
D nne, ·om i l ikhet med sina föregång;-ue var , vensk till bör<len, 
hade arbetat tvänue år hos Peter Hansson, hvars efterlämnade enka 
(andra, hu  ·trun) och barn han nu lofvac1e at l 'ör ·örja. Kontraktet 
mecl honom öfveren stämd mec l de i.i.ldro nJta l t ' l l ,  m.en ökade något 
bokLrydmrens -kyldighetor i afäeendo a nigiftsfritt utgi fvandc af 
s1närre til lfä l lighet Lryek ·amt n 1ds,LU0 la.· an f,fr pro:B ::,;, or rnc . ' e
nar mottog "\Vall upprepade påminn lscr om förl >nc1et att b fordra 
ti l l  try ·k arbeten, hvilka icke blifvit af resp. professorer godkända 
- rinringar, hvilka hufvuct. •a,kligast afi,itgn vnnkn 0111 det i pnbli-
1 a t ion rna använda !-ipraket�, främst l a tinets, men äfven sv n "karn:: ,  
öfverem,stämmels med grammaLik ns for< l ri1 1gn r. Sedan år  l G  G en 
censor libronun uts tts för hela riket, till sade. \\' al l ,  i l ikhet med 
öfriga boktryckare, att hvarje ha]får insända ti l l  denne förteckning 
öfver alt utgånget tryck. Andra kungliga, förordningar, hvilka 
länge ignorerades, men genom n år 1 707 utgangen hotfull ,,påmin-
11 lse och åtvarniug" päbjöclos til l  noggrann efterlefo.ac l ,  förpl ik-
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tade Wall att ti ll samtliga uu i versitet i riket äfvensom till kungl. 
biblioteket och riksarkivet inleverera ett exemplar af a1la böcker 
och skrifter. 

Om de förändringar i afseende å tryckeriet inventarier, hvilka 
förekommo under Walls tid, upplysa konsistoriiprotokollen ,  · att den 
af Petrus ,Vald medförda tryckprässen ersattes med en ny, som 
kostade 100 dal. s. m. ,  att ny digel, panna, kolumnlåda och nytt 
bräde anskaffades äfvensom att från Lybeck vid särskilda til lfälle·n 
införskrefvos ansenliga kvantiteter stilar och bland dem de första 
hebräiska typerna. För bekostandet af dessa förbättringar var ,Vall 
så godt som uteslutande hänvisad till egna tillgångar. Universite
tets alltid knappa tillgångar medgåfvo endast nu och då en ringa 
handräckning och vid seklets slut upphörde understödet alldeles. 
Tryckeriet arbetade därför med största svårighet och befann sig vid 
Walls död år 1 709 i fullständigt obe ·tånd. 

Jämför man antalet af de skrifter, som under de tre akademie
boktryckarenes tid utgingo från officinen, finner mau ,  att produk
tiviteten begynte märkbart aftaga under Peter Hans ons sista år 
och att den isynnerhet minskades efter det Johan ,Val l  öfvertagit 
ledningen. Förteckningarna öfver i Abo utkomna tryckalster ut-
visa, att "\Valls värksamhet nästan uteslutande egnades den akade
miska disputations- och vältalighetsliteraturen, medan åter det :finsk
språkiga officiella trycket såväl som det mesta af de skrifter, hvilka 
afsågo den stora allmänhetens uppbyggelse och undervisning, om
händertagits af en konkurrent på bokmarknaden. 

Omedelbart· efter ·in utnämning ( 1 664) til l biskop öfver Åbo 
stift hade den för upplysningens höjande nitiske Johan Gezelius 
cl . ä. riktat sin uppmärksamhet på de lit rära förhållandena i lan
det och därvid genast uppiäkt, att det akademiska boktryckeriet 
hög · t  ofullstJncl igt mäktade att fyl la den U]!pgift c1et hade sig för -
l agd så om fönnedhue af goda och nyttiga kun kapers spridning. 
"1 å om prokan 1 r för universi tetet ingrep bi kopen uppr pacle ganger i 
tryckeriet'3 angelägenheter, än föreslå nde utvägar till bristerna af
hjälpande, än förehål lande boktryckaren hans för umlighet i tjän-
ten. Vid en c"tr 1 66G i konsistorium förd di kus · ion 01n boktrycke

riet förklarade bi kopen slutligen, att om ,,correction" icke följde, 
vi lle han sj älf skaffa sig ,, boktryckeri och karl" . Hotelsen sattes 
äfven två år senare i värket, då Gezelius på egen b kostnad upp
rättade ett boktryckeri och ti l l  dess föreståndare antog boktrycka
regesällen Johan I{arlsson Winter, hvilken var född i Örebro och 
någon tid arbetat vid det numera upplösta boktryckeriet i Dor-
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pat 1 ) .  I kontraktet lofvade Gezelius nu( l t ,o r fti�a rum åt Johan 
,Vinter och hans arbetspersonal, 50 cl alr>rs årlj gt bidrag till tryc
keriets underhåll samt en sättarelön af sex c.laL för arket (Cicero , 
latinsk. svensk och mitt el). c+enom Uezeli i förmedling tilldelades 
,Vinter år 1 680 titel af konglig boktryckare i storfurstendömet 
Finland och några år senare tillades honom ott '0 rl igt understöd af  
60 dal . s .  m .  för öfversättningen af de  böneda0splakat och andra 
kungliga förordningar, hvilkas tryckning syne varit honom uppdra
gen ända sedan år 1 67 4 .  

I Finlands odlingshistoria ju  tager det gezeli usska tryckeriet ett 
ytterst viktigt rum. Från detsamma utgick det öfvervägande a.nta
let af de många andliga, vetenskapliga o�h p edagogiska arbeten 
på svenska, finska och latin, genom hvilka Hezelius på ett så djupt 
ingripande sätt invärkat på det kyrkliga lifvet och ledt undervis
ningsväsendet, det högre såväl som det läg1·e ,  in p å  nya banor. År 
1 683 utkom en ny finsk upplaga af nya testamentet, två år senare 
ny upplaga af hela bibeln ; dessutom upplao·or af katekesen, psaln1-
boken, p redikningar, uppbyggelseskrifter ,  läroböcker m. m. Före 
tryckeriets uppsättande hade Gezelius lofvat att försälja de på hans 
förlag utkomna och för undervi ningen afsedda arbetena till hälften 
af gångbara priset i ppsala. Huruvida detta ä±ven iakttogs, måste 
lämnas oafgj ordt, men säkert är, att Gezelii förlagsartiklar funno en 
mycket stor spridning i Finland och Sverige. Enligt uppgift af 
sonen skall Gezelius ha utlagt inemot 100.000 d 1 r för sina böcker 
och vid hans död ( 1 690) värderades det öfverblifnu lagret till c. 1 5  
a 1 G tusen daler. Om upplagoruas storlek kan man bilda sig en 
föreställning, då man finner, att t. ex. ett latinskt kompendium i 
teologisk kasuistik samt en greki k och latinsk upplaga af evange
li rna utgingo i åtminstone c .  1 ,500 exemplar. 

Efter Gezelii död öfvorgick tryckeriet j ämte förlagsvärksam
heLen till on n och efterträdar n _p{t l > i id op 1

, Lul n Johan Gezeliu, 
d. y. , hvilken snart nog fann cl t nödigt n: t in:kränka produktivi
t eten. I re olution af år 1 690 tillför ·äkracl regPring n honom pri-
til gium på alla de böcker, ,,hvilka 1 :o antingen han framledne 
fader eller han sj älf skrifvit och upplägg,t låtj t ell e r  ännu kunna af 
honom utarbetade varda och 2:o af andre :prak verterat och öfver
att ell r ock genom arbetsamme tillölrniugar eller r gi ter sådant 

förbättrat o h hvarpå icke tillförene nagot v.-lrt p rivilegium finnes 
ntfärdadt, samt 3:o af andre kunna vara skrifne och utarbetade, 

1) Bidrag l :sta ser. V: 26. 
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men dock e fter afta,l och kontrakt genom någon biskopens ko tnad 
uppläggas" . Privilegiet skulle vara i tio år efter hvarje arbetes ut
gifvaude, och skulle det under denna tid vara enhvar förbjudet att 
,, förenämda af honom vid ofvanbemelte dess tryckeri upplagda böc
ker, ehvad namn de hälst hafva kunna, antingen sty kevis ell r eljest 
att af- e1ler eftertrycka eller annor tädes upplagda införa, försälja 
ell1w föryttra" . Ledningen af tryck riet innehade · fortfarande af 
.Johan "\Vinter, som afled 1 705 och efterträddes af Henrik Kristofer 
nierckell (+ 1730). Denne tillöste sig år 1 7 1 5  tryckeriet för en 
köpesumma af 4,000 daler k. m. 

l\1ed det gezeliusska boktryckeriet var äfven ett par persbruk 
förenadt, det första i Finland. Redan år J 665 hade biskop Geze
lins på akademin vägnar ingått med en tysk ,,pappersmakare'', 
mäster Bertil Obenhär aftal om anläggningen af ett pappersbruk i 
� :t .Mårt,ens socken, men Obenhär svek öfverenskommelseu och ingick 

med sin svåger Zachris "\Vitte samt ryttmästaren Falk:enhagen kontrakt 
om uppförandet af ett bruk på 'romasböle hemman i Pojo. Innan 
b l'uket ännu blifvit färdigt - det timade 16G7 - hade de två bo
lagsmännen afätått sina andelar till Gezelius och år 1 67 1  blef äfven 
Obenhär, på grund af laga dom, tvungen att till b iskopen öfverlåta 
,in tredjedel såsom ersättning för vid byggnadsarbetet erhållna för
sträckniugar 1 ) .  Brukets värksamhet fortfor till år 1 '7 13. 

1 ) Rådst. prot. 1G7 1  s. 75 följ. 



X V I I I. 

Kvinnans stäl l ning i n ä ringslifvet. 

�1r3' � terst�r ti_l l  sist att egn� några ord åt kvinnans ställning i 
. I� nänngshfvet. Redan 1 det föreg.iende har frågan några 

',) ' I gånger blifvit berörd, men för bättre öfverskådlighets 
----- skull återhämta vi det tidigare ... agda ,  j ämte det vi til l
lägga de sparsamma uppgifter til l  ämnets belysande, hvi lka möta 
o s i tidens handlingar. 

IC vinnans plats var i hemmet och de hu ' liga göromålen voro 
h nne rätta uppgift i lifvet. 1\1:en mången kvinna drefs af förhål
landenas tvång till att lämna det för henne reserverade gebit t och 
att för sin timliga bärgning inlåta � ig pa ett ärksamhetsområd , 
som var mannen förbehållet. Isynnerhet i början af sekl t, men 
äfven senare påträffa vi köpmansenkor, hvilka fort atte de af man
nen inledda affärsförbindel erna, mottogo la ter från utland t och 
u tskeppade på egna eller fraktade kepp h mlandets produkter. Så
som 1 dar af den afiitlne makens affär nii.mnas vid seklets ingång 
b l .  a .  lnrntru "\Val borg Inne111aa, ( sigi l l  s .  4G9) Haint Simon 1 1 mets
, ·ons och Dani 1 Rölck ftorl fv rskor. ] ) una affär ·värk ·amh L 
var dock i r geln provisorisk. Den fortgick ti l ls nagon af sönerna 
rnäktatlo att öfvertaga boets förvaltning, t,i lh; eukan ingått nytt 
gift l ler på annat sätt öfverlåtit affärerna ål •n repre. entant för 
d t starkare könet. 

Oftare nämna. kvinnor såsom uLöfvare af ,, borgarerör ls " . 
J >e anträffas . åsom krögerskor och så om utminut rare af salt och 
tobak ,  l ika ofta utan som med vederbörligt ti l l stand .  På torget ut
minuterade de l ifsförnöd nheter, so1n c.le Lä flat om att uppköpa af 
lancl tmannen antingen ute på land8bygden el ler vid staden::; tul lar 
�m tid igt på morgoneu, att andra, knuc ler ärn rn i · k  hunn i t  8ätta s ig 
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i rörelse. För myudiglieternRi voro dessa uppköp icke rätt i sma
ken och otaliga voro de tillfäl len, då månglerskorna tillhöllos att i 
sin handel iakttaga faststäld ordning. Särskilda små artiklar såsom 
nålar1 tvål m. m. var dem medgifvet att försälja, men gärna göm
des i korgarna - ä.fven andra kramvaror, hvilkas försäljning var in
skränkt till handlandenes butiker. Flera månglerskor tillhandahöllo 
allmänheten bröd af egen t.illvärkning. 

Inom handtvärksklassen var det enkor efter mästare förunnadt 
att antiugen inom ett bestämdt tidsmått eller på behaglig tid uppe
hålla värkstaden med af ämbetet utsedd värk.gesäll. Men att själf 
taga del i arbetet var icke förut.sedt. Icke häll�r var det någon 
mästare tillstadt att begagna sig af kvinliga biträden i värkstaden. 
En gång upptäktes i skräddareämbetet, att en halfmästare, hvilken 
icke fick hålla gesäll eller lärodräng, i tvänne års tid meddelat itt 
yrkes hemligheter åt en piga, med hvilken han ingått ordentligt 
lärokontrakt. Denna upptäkt väkte stor sensation, enär ,, aldrig så
dant var hördt att lära någon piga ämbetet och taga lärpenningar", 
och mästaren hade enrlast sin fattigdom att tacka för att han slapp 
från saken med sträng förmaning att framdeles akta sig för , ,sådane 
pusser" . Att sörja för sina och familjens kläder var naturligtvis 
en kvinnas rätt och ära, men sömnad såsom yrke synes icke före
kommit. Tidens modister voro skräddarene, bland hvilkas mä ·ter
stycken vanligen ingick något kvinnoplagg. Af särskild gunst til l
lät skräddareäm betet 1689 en gammal kvinna att lifnära sig med 
lappning af gamla kläder. 

En kvinlig husslöjd, som räknade gamla anor, var väfnadskon
sten . Väl känd t i handeln var isynnerhet det finska lärftet, m n 
att äfven andra väfnader utbjödos kan tagas för gifvet. År 1 670 
talas t. ex. om ,,flameskmakerskan". G nom linväf areämbetets 
uppkomst bl f borgarehustrurnas hand ]srörel.'e betydligt. inskränkt 
och förslag väktes t. o. m. om att förbjuda dem användning n af 
ty ka väfatolar, men al.,.en aflopp med förbud för hu 'trurna �itt till 
personer utanför den egna familjekretsen afyttra alstren af sin idog
het. :B'örbudet blef naturligtvis icke iakttaget, men värkade do k 
hämmande på arbetet. 

På handarbetets gebit träffas år 1 688 n nyss inflyttad fran ·y
ska, som sysslade med att ,,sömma spetsar" .  Säkerligen var hon 
icke den enda j itt yrke. 

Det fina te och dyrbaraste handarbetet var pärlstickningen, 
hvilken omfattade brodyr såväl med pärlor som med försilfrad och 
förgylda trådar. Dess förnäm ta alster be todo i för kyrkorna af-
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sedda prydnader, såsom mässkåpor och alta rkläden . Yrket utöfva
des både af kYinnor och män och hade nnder rnedeltiden räknat i 
Sverige många utöfvare såväl inom ·01  utanför klostermurarna. 
Antagligen var det under samma tid icke al ldele s okändt i Finland. 
Under sjuttonde seklet omnämnes i Åbo åtminst ne en kvinlig och 
tvänne manl iga representanter för denna ko stslöjd : en till namnet 
icke angifven pärlstickare 1 6 1 9, Eskil Pärlst ickare 1663 samt Hebla 
Pärlstickerska 1625 -57 .  

För bönhåseri inom perukmakareyrket tod år 1 695 e n  kvinna 
til ltalad .  

Äunu omnämnas i mantal längder och andra handlingar utöf
varinnor af specielt kvinliga yrken , såsom knpperskor, barnmorskor, 
strykerskor, tvätterskor samt s. k, ,, skrap k"\7inn r" . 

8 
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