
MUUTAMIA PIIRTEITA ESKlL PETRAEUKSEN 
OSUUDESTA TURUN AKATEMIAN 

ALKUVAIHEISIIN. 

Eskil Petraeus, 'Ruotsin mies, mutta Suomeen suostunut' 
toimi ensinlmaiset vuotensa (vv. 1628-34) Suomeen muu- 
tettuaan Turun koulussa, sittemmin lukiossa teologian lehto- 
rina. Tasta toimesta luovuttuaan han siirtyi Turun seura- 
kunnan kirkkoherraksi ja tuo~niorovastiksi, tnutta sen ohessa 
han vv. 1640-52 oli myijs Turun akatemian ensimmaisena 
jumaluusopin professorina. Taman - raa~natunkaanniis- 
komitean puheenjohtajana ja suonien kieliopin laatijanakin 
suuresti ansioituneen - miehen nimi liittyy kuitenkin muulla- 
kin tavoin Turun akateniiaan ja nimenomaan jo ennen sen 
~?erustan~ista. 

Ensimn~aisen kerran Petraeuksen nimi tulee akatemian 
yhteyclessa esille eraassa Pictari Brahen kirjeessa vuotta ennen 
akatemian perustamista. Tammikuun 7:ntena 1639 paiva- 
tyssa tulevan akatemian tyota suunnittelevassa esityksessa 
hallitukselle Brahe nact ehdottaa, etta Eskil Petraeus olisi 
T'urun akatemian juhlallisten vihkiaisten yhteydessa vihittava 
teologiantohtoriksi ja hallituksen kirjcessa 9/11! 1639 ehdo- 
tctaan akatemiaan teologian professoreiksi Eskil Petraeusta, 
Upsalan yliopiston apulaista Olaus Unonis'ta ja Turun lukion 
lehtoria Sveno Wigeliusta. Aktiivisesti Petraeus joutuu 
mukaan kuitenkin vasta hiukkasta myiihemmin. 

Ruotsin hallitus nact nayttaa suhtautuneen viivytellen anta- 

TIGERSTEDT, Handlingar rorande Finlands historia kring medlet 
af 17 grhundradet, ss. 61-65. 



mistaan lupauksista huolilnatta Turun akatelnian perustami- 
seen. Perustarnispa%tiis oli tehty jo lokakuussa, mutta Per 
Brahen oli tuon tuostakin koetettava joutluttaa asian edelleen 
kehittymista. Syksylla 1639 sai Eskil Petraeuskin Iahtiessaan 
Tukholmaan valtiopaiville tehtavaksensa osaltaan kiiruhtaa 
perustamista.' Petraeus on laatinut asiasta mielenkiintoisen 
kirjallisen esityksen,? jossa han ensiksi lausuu sen toivomuk- 
sen, etta akatemia perustettaisiin pian, toiseltsi et ta akateniiaan 
valittaisiin opettajiksi parhaat  saatavissa olevat voimat ja etta 
narna henkiliit saisivat maira t tyna  paivana kokoontua Tur-  
kuun aloittarnaan tyiinsa. Viela han esittas, et ta akatelnialle 
tnaarattaisiin kansleri ja varakansleri, etta rehtoriksi maarat-  
taisiin juku 'taitava ja ahkera aatelismies Iliaan lapsista ja t a lk  
hyva vararehtori'. -- Matkallansa Petraeuksella oli m~rkanaan 
erityiset suositukset valtalieuvos Pietari Bankrille ja valtio- 
kansleri Axel Oxenstjernalle. 

Petraeuksen Ruotsissa viipyessa joutui akatemian perus- 
tamiskysylnys sitten lopulliseen vaiheeseen. 18/III 1640 
paivatyssa kirjeessa valtaneuvos Pietari Banel- illnoittaa 
Erahelle, et ta akatelnian perustaminen on Iahella toteutumis- 
taan ja et ta myiiskin muut 'tnainitun kirkkoherran' (Petraeuk- 
sen) esittaniat asiat ovat edelleen kehkeytymassa. Akatemian 
perustamiskirja on alleki~.joitettu viikkoa myohemmin 26/11I 
1640. 

Muutamaa paiva3 lnyiihcnill~ass$i kirjellnassaan (30/III)  
hallitus tiedoitti Brahelle Turkuun, ettli Petraeus, joka nyt oli 
nimitetty teologian professoriksi vastaperustettuun akate- 
miaan, tuo rnukanaan perusta~nisasiakirjm seka Brahelle ja 
Rothoviukselle akatemian valtikat, hallitusvallan merkit, 
samoin myoskin nimitettyjen uusien professorien valtakirjat." 
-- 

I C. M. SCHYBERGSON, Per  Brahes brefvaxling rijrande Abo aka- 
demi. 

Sv. litt.-sallskapets fiirh. o. LIPPS. IX, S. :3:3fi. 
"irjeet julkaissut TIGERSTEDT, ss. 76-79 seka SCHYBERGSON, 

P e r  Brahe och Abo akademi. s. 19. 
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Vihkiaispaivaksi hallitus ehdotti kesakuun 4:tta suos~ttaen 
~ihkiaisissa nouclatettaviksi sarnoja juhlarnenoja ku in  Tarton 
yliopiston vihkiaisissa 8:aa vuotta aikaisemrnin. 

Nain oli Petraeus siis saanut olla mclko huo~nattavalla 
tavalla jouduttatnassa Turun akatemian perustamista. Hanen 
ulna teologiantohtoriksi v~hkirnyksensa sen sijaan viivastyi 
olojen pakosta aina kesakuun 22 p:aan asti, jolloin se tapah- 
tu i  Upsalassa. 

Tasta viivastyrnisesta johtui, etta Petraeuksen kuljetetta- 
vaksi maaratty Turun akateinian perustamiskirja ja muut asia- 
kirjat seka akate~nian arvonlnerkit tulivatkin perille akaternian 
I ahastonhoitajan Gersin toimesta. Perustamiskirjan saavut- 
tua Turkuun piti akate~nian konsistori kesakuun 12:ntena 
1640 - siis Petraeuksen viela oleskellessa Ruotsissa - 
kokouksen, jossa paatettiin vihkiaiset pidettavaksi heinakuun 
15:ntena. Kaksi paivaa myohemmin konsistori kokoontui 
uudelleen ja otti silloin esille kysynlyksen rehtorin toirnen 
tayttamisesta. 

Konsistori oli periaatteessa samalla kannalla kuin Petraeus 
edella n~ainitsemassamme lausunnossa, jossa ha11 oli ehdotta- 
nut siihen aikaan esim. Upsalassa kaytannossa ollutta 'rector 
illustris', kunniarehtorin arvoa perustettavaksi. Tahan arvoon 
asetettiin konsistorissa ehdolle silloisen hovioikeudenpresiden- 
tin Juho Kurjen poika Knut Kurki. Kaikk~ professorit kan- 
riattivat ehdotusta edellyttatnalla kuitenkin, etta Eskil Petraeus, 
teologian professori, tulisi vararehtoriksi ja ottaisi rehtorin 
toimen kokonaan hoitoonsa siina tapauksessa, etta Knut Kurki 
ei kuukauden kuluessa ryhtyisi rehtorin toimeen. Saatavissa 
olleet tiedot eivat kerro, rninkalaisen vastauksen nuoren reh- 
toriehdokkaan isa, presidentti Kurki on tahan v. 1640 tehtyyn 
esitykseen antanut. 26/1 1642 konsistorin uudistettua sainan- 
laisen ehdotuksen Juho Kurki 5/VI vastaa, ettei hanen poi- 
kansa saattanut ottaa rehtorin tointa vastaan.' Kehtorin vcl- 
-- 

I Acta cons. acad. aboensis, ss. 43 ja 46. 
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vollisuudet joutuivat nain ollen aluksi Eskil Petraeuksen har- 
teille. 

Ja akatemian juhlallisissa vihkiaisissa Petraeus esiintyykin 
rehtorin arvon edustajana saatuaan kolmisen viikkoa aikai- 
semmin ottaa osaa Upsalassa teologiantohtorien promotsio- 
niin. Virkaansa Petraeus astui 1/XI pitaen tavanniukaisen 
virkaanastujaisesiteln~ansa ja ensirnmaisena, ennen rnuita 
professoreita, joiden esitelmat seurasivat hanen esitelmaansa 
kunkin viikon keskiviikkona ja lauantaina, kunnes koko pro- 
fessorisarja oli kayty Iapi. Ensimmaisen lukuvuotensa Petraeus 
luennoitsi aiheenansa Genesis-kirja. 

Akateniian ensi~ll~naisena rehtorina Petraeus tietysti sai 
selviteltavaksensa moninaisia kysyniyksia. 

Vaikka jo ennen akatemian perustamista oli tehty esitys 
kanslerin ninlittamisesta, viipyi tama asia niin kauan, etta 
vasta 23/X 1646 saa Pietari Brahe kansleriksi nimitykse~lsa. 
Tosin Bralle jo kenraalikuvernoiirinakin oli aikaisemmin 
monella tnvalla vaikuttanut akatemian hyvaksi, mutta vasta 
kansleriksi nirnitta~ninen vakuuttaa Brahelle jatkuvan vaiku- 
tuksen akatemian hallintoon. Siihen asti oli varakanslerilla, 
piispa Kotlioviuksclla ollut sen enemman vaikutusvaltaa. Jo 
varllern~nin olivat Rothovi~ls ja Petraeus joutuneet vastakkain 
eraissa asioissa. Tuskin saattaa epailla, etteiko talila kah- 
nauksiin altis suhde vaikutusvaltaisen varakanslcrin ja reh- 
torin valilla rnonesti vaikeuttanut Petraeuksen toimintaa. 
Kireitten valien ilmaus lienec 111. In. Rothoviuksen jo syystal- 
vella 1640 akatemian konsistorillc tekema tieciustelu, miksi ei 
~ehtorinvaihdos ollut tapahtunut jo 18/XI 1640. Konsistori 
vastaa Rothoviukselle, etta rchtori o n  ollut vasta niin vahan 
aikaa virassa.? 

Suhde varakanslerin ja ko~lsisto~ ill viilillii ci niy myohem- 
minkaan olleen taysin ehja. Esi~nerkkina siit3 tietavat akate- 

T E N G S , ~ I < ~ A T ,  Vita e t  merita lsaaci I(otliovii, s. 182 mainitsee ajaksi 
4/XI 1640. 

? Acta cons. acad. ahocnsis, s. 17. 
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nlian konsistorin poytakirjat kevattalvella 1641 kertoa, etta 
professori Martti Stodiuksen ~nukaan oli varakansleri Rotho- 
vius syytta~iyt professoreita huolimattomiksi virassaan. Kun 
ti kukaan konsistorin jasenista tiennyt, mika seikka syytiiksen 
varsinkin nain yleisessa muodossa oli aiheuttanut, paatettiin 
Iahettaa l rehtori Eskil Petraeus tiedustelemaan, keta tallai- 
nen puhe tarkoitti. Asiakirjat eivat mainitse asiasta talnan 
enempaa. 

18/V 1641 Petraeus luovutti rehtorin toimen tavanmukai- 
sin tuomiokirkossa vietetyin juhlamenoin seuraajalleen Mikael 
Wexioniukselle. Aluksi tosin oli ollut tarkoitus, etta rehtorius 
siirtyisi puolivuosittai~~, mutta 9/X 1641 konsistori pyysi, etta 
rehtorit~vaihdos tapahtuisi vain kerran vuodessa, toukokuussa. 
Sellai~ien jarjestys jaikin noudatettavaksi. 

Rehtorin toiniesta vapauduttuaan Petraeus oli kesalla 1641 
Pietari Brahen kutsusta tehnyt niatkan Tukholniaan jarjes- 
ta2kseen siella suonienkielisen raarnatun painatusta ja samalla 
valvoakseen eraita akatemiaa koskevia taloudellisia kysymyk- 
sia. Hanella on myiiskin hallitukselle ja drotsille Pietari 
Brahelle esitettavanansa eras 9/VII 1641 paivatty l ~ e t t e l o , ~  
joka nahtavasti on akatemian taholta Iahtoisin, vaikkei sita ole 
konsistorin piiytakirjoissa; sisallys il~naisee silti selvasti alku- 
peran. Tassa kirjelmassa esitetaan seuraavat akatemiaa ja 
sen opettajakuntaa koskevat toivomukset: 

1 ) pyydetaan muutamia kirkon maatiloja akatemialle; 
2 )  toivotaan, etta ne professorit, joilla ei ole palkkapitaja8 

tai pappilaa, saisivat maatilan hallittavakseen; 
3) etta rehtorin toimi maarattaisiin yksivuotiseksi, koska 

Turussa ei ollut runsaasti professoreita eika ylioppilaita; 
4 )  pyydetaan vapauskirjaa akatemian raatalille, suutarille 

ja kalastajalle y. m.; 
5) esitetaan kansleri~i virka perustettavaksi; 

Acta cons. acad. ahoensi .~ ,  s. 23. 
Aho akademis registratur 1640-1669 Helsingin yliopiston kir- 

j:~stossa. 



6 )  toivotaan, etta akatemian tulot saataisii~i pitaa lyhenta- 
mattiimilia ja etta mahdollisella ylijaatn3lla saatais~in korjata, 
mita tarpeelliseksi nahdaati; 

7)  kreivi Brahen et ityiseen huolenpitoon esitetaan kysy- 
mys, etta saataisiin ostaa viinia akatemian ja professotien tar- 
peeksi, kun varsinkin kevaisiti usein oli viinin (~uutetta; 

8) pyydetaan valitimesta~ ia akatemialle; 
9) tiedustellaan eikd akatemian sinettia olisi parannettava; 

10) oli tiedusteltava, ovatko akatemian professot it arvossa 
alenipia kuin hovioikeuden asessorit, vai ovatko he saman- 
arvoisia kuten Tartossa. Tasta asiasta ta~vittaisiin kirjalli- 
nen piiati,s. Pois pyyhittyna oli samaan kolitaan merkittyna, 
etta Turun hovioikeuden asessol it olivat seuraelaniassa vallan- 
neet etusijan. 

Su~~nnilleeii saniat asiat esitetaan toisessakin, jo 28/VI 
1641 paivatyssa, myiis Eskil Petraeukselle osoitetussa luette- 
lossa. - 0 1 1  niuuten tuntematonta, kuinka tarkoin nania toi- 
vomuksct ovat tulleet otetuiksi huotnioon; siita paattaen, 
etta niita viel:i ~ ~ s e i t a  kertoja uudistetaan, ei niiden toteutumi- 
nen ole kovin nopeasti tapahtunut. 

Samaisella kes3ll:i 1641 tekemallaan Tukholman matkalla 
sai Petraeus yhcicssa Erik Achreliuksen kanssa laatia akate- 
mian l ~ o l c s t a  sopimuksen, jolla kirjanpainaja Pietari Wald 
sitoutui perustamaan kirjapainon Turun akatemian yhteyteen. 
Sopimusasiakirja on alleki~ joitettu Tukholrnassa 13/VIII 
1641.l 

Paria vuotta myiihenini~n Petraeus jalleen saa akatemian 
asioita muitten ohessa Tukholmaan. Virkatoveriensa innok- 
kaasti kannattamana ja tuomiokapitulin lopullisesti ratkaistua 
asian Petraeus vastusteluistaan huolimatta joutu~ inyiis vuoden 
1643:n valtiopaiville edustajaksi. Evzstykseksi hanelle annet- 
tiin konsistorin taholta seuraavat toivo~nukset (koko~~ksessa 
23/IX 1643) : 

TENGSTOM, Vita . . . Rothovii, s. 189. 
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1 )  etta akatemia saisi pitaa tulonsa lyhentamatta; 
2) olisiko jotakin kirjastoa saatavissa akatemialle; 
3) etta akatemian kirjapainoon saataisiin kreikkalaiset 

kirjasimet; . 
4) etta Eskil Petraeus tiedustelisi palkkujen maksutapaa: 

~iiaksetaanko ne hopeassa vaiko kaksinkertaisina kupari- 
rahassa. 

Naista ehdotuksista nayttxa olleen joitakin tuloksiakin. 
M. m. sai akaternia kirjastonsa pohjaksi Torsten StAlhandsken 
toimesta hanen sotasaaliiksi ottamansa tanskalaisen kirjaston. 
Professorien palkkoihin nahden nayttaa sailyneista tilikirjoista 
paattaen myijskin tulleen paretnpi jarjestys vuodesta 1644 
alkaen. 

Yleisvaikutelmaksi akatemian konsistorin ensi vuosien 
poytakirjoja seuratessa jaa, etta ensimtnainen rehtori ja teolo- 
gian professori Eskil Petraeus oli akatemian keskeisimpia 
toimihenkiliiita, jonka puoleen ei arasteltu kaantya mita moni- 
naisimmissa asioissa. Koko toitninta-aikansa - ensin profes- 
sorina ja rehtorina, sitten varakanslerina - on Petraeuksen 
toimekas kasi huomattavasti vaikuttanut akatemian vaiheisiin. 
Toivottavasti piirtyy edella esittamiani harvojenkin piirteitten 
valossa hanen hahrnonsa oikeassa mitassansa esiin. 




