TURUN KAUPUNGIN MAANPUOLUSTUSVELVOLLISUUS KUSTAA VAASAN VENAJAN
SODAN AIKANA.
Kirjoittanut ARVO VILJANTI.
Ruotsin Valtakunnanarkistossa Tukholmassa sailytetaan
erittain mielenkiintoista Turun kaulpunkia koskevaa 'Kustaa
Vaasan Venajan sodan ajoilta peraisin olevaa asiakirjaa, joka
luo varsin omalaatuista valaisua eritoten turkulaisten maanpuolustusvelvollisuuteen vv:n 1554-1557 Venajan sodassa,
mutta joka antaa samalla monia arvokkaita lisapiirteita taman
sodan historiaan laajemmassakin merkityksessa. Kysymyksessa oleva asiakirja koskee Turun kaupungin Pyhan Henrikin paivanal - tammikuun 20:ntena - v. 1556 kuninkaan
palvelukseen asettamaa 100 miehen suuruista sotilasosastoa.
Sen johdosta, etta Suomen sotalaitos oli tuolloin viela miltei
keskiaikaisella kannalla, tassa sodassa oli huomattavassa
mitassa turvauduttava Ruotsin apuun ja kotimaiseen nostovakeen. Taman turkulaisten asepalvelusta v. 1556 koskevan
asiakirjan oikea ymmartaminen edellytta2 kuitenkin sen sijoittamista laajempaan yhteyteen, minka johdosta pyrkimyksenamme on tarkastella kyseessaolevaa vaenottoa koko Kustaa
Vaasan Venajan sodan taustaa vastaan.
Suomessa P. Henri~kin paivaa vietettih talloin viela tammik. 20
,p:na. Ks. MIKAEL
AGRlCOLAn v. 1544 ilmestynytta "RucouskiriBa". Vrt. ( m y k AARNO MALIN,D~erHeilige~nkalender Finnlands, s. 210 js.
seka UNO HARVA,VarsinaisSuomen historia 111, s. 10.

Ensimmainen s h u 7lurun kaupungi,n vaenoifolueffelostav:lta 1556.
Ruotsin Valtakunnanarkisto.

.
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Puheenaoleva vaenottoluettelo kasittaa yht. 7 sivua ja sen
otsikko on seuraava: "Anno 56 S:te Hendrics dag vm Vinttren
giordes Aff Abd Stadh nempdliigh 100 knecther." l

Kustaa Vaasa oli saanut keskiajan perintona hoitaakseen
vaikean itarajan kysymyksen, jonka ratkaisussa v. 1323 solrnittu Pahkinasaaren rauha merkitsi vain jonkinlaista valiaikaista kom~promissia. Se ei naet tyydyttanyt kumpaakaan
asianosaista. Siina piilikin syvin syy niihin pitkallisiin rajaselkkaulksiin ja havitysretkiin, joita jatkui lahes kolme vuosisataa 'lyhemmin tai piternrnin valiajoin. Aluksi tata taistelua
kaytiin Ruotsi-Suomen ja Novgorodin valilla, mutta sen jalkeen kuin Moskova v. 1478 oli valloittanut Novgorodinkin,
painostus Suomen itarajalla kasvoi tuntuvasti. Ensi kerran
Moskova rynnisti talla suunnalla 1490-luvulla. Seuraavina
vuosikymrnenina koetettiin saada rajakysymys sovituksi, mutta
yhteisymrnarrykseen ei paasty. Kun sen lopullista ratkaisua
alati lykattiin, aiheutti se jatkuvaa jannitysta molempien valtakuntien valisissa suhteissa. Eritoten rajan epavarma suunta
ja rajan kummallakin puolen vallinnut huono jarjestys johti
miltei jokavuotisiin rajakahakkoihin, joissa piili alituinen suurempienkin hairioiden m a h d o l l i s u ~ s . ~
Heti kuninkaaksi tultuaan Kustaa Vaasa hankki Svante
Sturen aikana v. 1510 Venajan kanssa tehdylle rauhalle uuden
vahvistuksen Novgorodissa v. 1524. Sattuneiden rajaselkkausten johdosta rauha oli kuitenkin jalleen v. 1527 uudis1

1 Staders akter, Abo IL m
A. Ks. Iiite s. 311. - Kirjoittajan huomion tahan asiakirjaan kiinnitti jo vuosia sitten professortnrouva

Emmy Hultman.
2

J.

FORSMAN,
Ruotsin ja Venajan valiset suhteet 1497-1560.
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tettava, minka jalkeen se jatkuikin viitisen vuotta hairiintymatta. Seuraavan kerran rauhankirja vahvistettiin pitkien
neuvottelujen jalkeen v. 1537 tilanteen ollessa siksi kirea, etta
Kustaa Vaasa valmistautui jo tosissaan sotaan. Talloin sovittiin samalla siita, etta rajantarkistus suoritettaisiin v. 1547.
Venalaisten tek,ema hyokkays Karjalan kannakselle uhkasi
kuitenkin jo v. 1544 vakavasti rauhaa. Tilanteen kriitillisyytta
osoittanee parhaiten Eerik Flemingin seuraavan vuoden alussa
esittama lausunto, ettei venalaisten ja ruotsalaisten rajaselkkauksia voitaisi ratkaista muulla tavoin kuin keihaan karjella.
Esittipa Viipurin linnan paallikko Niilo Grabbe taydellisen
sotasuunnitelmankin, mutta Kustaa Vaasa ei kuitenkaan katsonut voivansa ryhtya sotaan, koska hanella ei ollut riittavan
suurta sotavoimaa, minka lisaksi etenkin Tanskan epavarma
asenne hanta huo1estutti.l
Vaikka Kustaa Vaasa ryhtyikin kaiken varalta toimenpiteisiin puolustuksen tehostamiseksi, osoittanee sellaisen vanhan
sissin kuin Niilo Grabben erottaminen venalaisten mieliksi
Viiipurin linnan paallikkyydesta kuitenkin parhaiten hanen
haluaan sailyttaa rauha kaikin keinoin.
Ruotsi-Suomen sotalaitos oli Kustaa Vaasan valtaistuimelle noustessa yleensa viela keskiaikaisella kannalla, silla
kotirnaisen sotavoiman muodostivat ralssin ratsumiehet, linnojen huovit seka talonpoikainen nostovaki. Kustaa Vaasa
havaitsi kuitenkin, ettei viirneksimainittu enaa kyennyt menestyksella taistelemaan ulkornaisia palkkajoukkoja vastaan,
joilla oli uudenaikainen aseistus ja koulutus. Siksi hanenkin
m. t., ss. 42 js., 55 js., 68, 74 js., 78. - BERTILC:SON
FORSMAN,
BARKMAN,
Kungl. Svea livgardes historia I, s. 284. - [TEGEL],
ERICH
JORENSSON,
her Gustaffz, fordom Sveriges . . . Konungs . . . Historia
11, s. 199.
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oli pakko turvautua seka ulkomaiseen etta kotimaiseen palkkavakeen.l
Jo vapaussodassa Kustaa Vaasan oli taytynyt kayttaa ulkolaisia palkkajoukkoja, mutta Dacken sodan aikana niin hyvin
sotilaalliset kuin taloudellisetkin seikat saivat kuninkaan yha
enemman turvautumaan kotimaiseen varvaykseen ja pakkoottoon. Suomessakin tallainen vaenotto paasi vauhtiin v.
1542, kun taalla ollut saksalainen palkkavaki siirrettiin Ruotsiin.2 Kustaa Vaasan haliltuskaudella sotavakeen kirjoitettiin
lahinna irtolaisia ja kuljeksivia kasityolaisia, kun sita vastoin talollisia, heidan poikiaan, vavyjaan ja renkejaan ei saanut pakottaa sotapalvel~kseen.~
Tallainen yhdistetty varvays- ja vaenottolaitos ei kuitenkaan kyennyt vaaran hetkella asettamaan liikekannalle kyllin
voimakasta ja taistelukelpoista jalkavakea, joten Vasterisin
valtiopaivapaatokseIIa v. 1544 tuli olemaan varsin huomattava merkitys, se kun ensinflakin vahvisti kuninkaan kotin~aisen varvaysjarjestelman, n~utta sen lisaksi soi kuninkaalle
oikeuden maakuntia kuulen~attavihollisen uhatessa valtakuntaa kutsua Smoolannista joka viidennen ja muualta joka kuudennen miehen aseisiin ja suurimmassa hadassa joka miehen
oli noustava vihollista vastaan.*
Suhteiden Venajan kanssa kiristyessa Kustaa Vaasan oli
pakko keskittaa Suomessa olleen sotavaen johto luotettaviin
kasiin. Nayttaa silta kuin Eerik Fleming olisi v. 1545 ollut
tallaisena johtajana, koska han mainitsee saaneensa tehtaWERNERTAWASTSTJERNA,
Suomen riiaasotavak~ Kustaa Vaasan
ja ~EerikX1IV:n aikana. Hist. Arkisto XIX, s. 122.
2 Kuningas kaikille Suomen voudeille 10/7 ja 16/7 1542. - Kufiingas Niilo Grabbelle 16/7 1542. Gustafs 1:s registratur.
3 Gustaf 1:s reg. XVII, s. 368 js.
4 A. A. STIERNMAN,
Alla Rikvdagars och Motens Besluth I, s. 187.
- Ks. nlyos Sv. riksdagsakter I, s. 400.
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vakseen "valvoa ja hoitaa Venajan sotaa" ("thet ernbetit
mig nu lvpo lagt aer, a t h vakte och skotte vm dhet rydze
kriget").
Ainakin seuraavan vuoden alussa esiintyy kuitenkin jo Henrik Klaunpoika Horn, Suomeen sijoitettujen jalkamiesten
("knecter") paallikkona, jonka tehtaviin nayttaa lahinna kuuluneen katselmusten toimittaminen ja palkanmaksu seka uusien
sotamiesten ottaminen ja vanhojen erottaminen.'
Vv:n 1 5 4 6 - 4 7 vaihteessa itarajan turvallisuuskysymys
kavi paivanpolttavaksi sen johdosta, etta valtakuntien valisen
rajan lopullinen maarittely oli suunniteltu tapahtuvaksi kesalla
1547 kymmenta vuotta aikaisemmin tehdyn so~pimuksen mukaisesti. Siksi kutsuttiin myos maanpuolustusasipita kasitteleva neuvottelukokous Turkuun maalis-huhtikuun
taitteessa. S e esitti toivomuksen, etta jalka- ja ratsuvaelle nimitettaisiin ammattitaitoiset paallikot seka yhteinen ylipaallikko
koko Suomen sotavael1e.z Asia lykkaytyi kuitenkin toistaiseksi jannityksen lauettua, mutta tilanteen uudelleen kiristyessa syksylla 1548 Eerik Fleming herattaa jalleen kysymyksen erityisen yli~paallikon lahettamisesta S u o ~ n e e n . Asia
~
jai
kuitenkin tallakin kerralla ratkaisematta, mutta Henrik Klaunpojan rinnalla tapaamme ratsuvaen paallikkona v:n 1549
alusta Iahtien Niilo Boijen.'
Vv:n 1 5 4 7 - 4 9 tuhkatiheaan uusiutuneiden rajakahakkojen
jalkeen seurasi kolmisen rauhallisempaa vuotta, joiden ku+
luessa kuitenkin sattui retteloitakin, etupaassa Pohjois-Suo1 IKAARLO BLOMSTEDT,
Henrik Klaunpoika Horn I, s. 143. REINHOLD
HAUSEN,Bidrag till Finlands historia 111, s. 187.
2 A. I. A~wrDssoN, Handlingar till upplysning af Finlands histo-

ria 11, s. 258 js.
Kunlngas Eerik Flemingille 26/9 1548 ja Maunu Niilonpojalle
20/10 1548. Gustaf 1:s reg. (#s. nalta.) - Eerik Fleming kuoli
muuten 14/12 1548. Kanlsallinen Elamakerrasto 11, s. 5 3 js.
BLOMSTEDT,
m.t., s. 152 js.
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messa. Kustaa Vaasa koetti voittaa aikaa anoessaan jatkuvasti rajankaynnin lykkaamista. Kaiken varalta han kaski
kuiienkin v. 1551 siirtaa Turun linnassa ja Kokemaen kartanossa olleen sotavaen rajalle, ja aatelistonkin oli pidzttava
vakensa Viipurin luona. V. 1553 Kustaa Vaasa nayttaa kuitenkin olleen taysin rauhallinen Venajan suhteen. Tahan viitt a a sekin, etta han ryhtyi jalleen asuttamaan venalaisten aikaisemmin havittamaa Riitamaatakin. Venalaiset pitivat naet
t f t a Rajajoen ja Seesjarven valista aluetta omanaan ja hyokkasivat sinne v:n 1553 lopulla tuhoten uudisasukkaiden viljaa.
Kivennavan vouti Antti Niilonpoika kosti kuitenkin tuoreeltaan taman havitysretken. Pyytaessaan toimintaohjetta kuninkaalta vastaisen varalle Antti Niilonipoika sai helmikuussa
1554 kuninkaalta vastauksen, etta hanen tuli puolustaa Ruotsin kruunun ja alamaisten tiluksia ja kaikin mahdollisin keinoin estaa venalaisia niita anastamasta, minka lisaksi kuning a s toivoi, etta Antti Niilonpojalla olisi tarkoitusta varten riittavasti vakea k a y t e t t a ~ s s a . ~
Aluksi nama rajarettelot eivat nayttaneet sen vaarallisemmilta kuin monet varhaisemmatkaan, mutta kummallakin puolella rajaa olevien viranomaisten malttamattomuuden vuoksi
ne saavuttivat kuitenkin vihdoin sellaiset mittasuhteet, etta syttyi varsinainen sota Ruotsi-Suomen ja Venajan valilla. Kuninkaan vastauksen rohkaisemana Antti Niilonpoika pani naet
kesalla 1554 toimeen ryosto- ja havitysretken Venajan puolelle. BLOMSTEDT
on nahtavasti oikeassa huomauttaessaan,
ettei Antti Niilonpoika enaa syyspuolella tehnyt mitaan muuta
retkea Venajalle, niinkuin taman sodan varhaisemmat historioitsijat ovat otaksuneet. Samalla han arvelee, etta venalaiset saattoivat kostaa taman Antti Niilonpojan havitysretken
vasta myolhemmin syksylla, koska he naihin aikoihin olivat
1

FORSMAN,
m.t., s. 87

js.
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Blomsted t ei liioin usko

- yhta vahan kuin F o ~ s ~ ~ ~ k aetta
a n venalaiset olisivat
tehneet kaksi hyokkaysretkea Suomeen syksylla 1554.l
Viipurin linnan paallikolle Maunu Niilonpojalle lokak. 25
p:na lahettamassaan kirjeessa Kustaa Vaasa mainitsee venaIaisten suurista hyokkaysaikeista, joiden varalta rajalle oli
koottava muonavaroja, kelvollisilla aseilla varustettua vakea
ja arnpumatarpeita. Saman kuun 29 p:na kuningas julkaisi
Suornen puolustamista koskevan julistuksen maan vapaasyntyisille, ralssimiehille, voudeille, kaskynhaltijoille, papistolle
ja kau~punkilaisille. Sen mukaan suornalaisten oli heti toimitettava Iahinna Viipuriin rnahdollisimman paljon rnuonaa, rajavartioiksi kelpaavaa vakea, ratsu- ja jalkavakea, kaupunkien
miehia ja talonpoikia. Samalla kuningas lupasi toimittaa
myos aplua Ruotsista. Eerik herttua saikin nyt kaskyn hankkia seka laivoja etta vakea ja v a r u ~ t e i t a . ~
Tilanteen jo hiukan rauhoituttua 8.000 venalaista lhyokkasi marraskuussa 1554 Riitamaahan pajari Iivana Boruvsinin
johdolla tuhoten T E G E L mukaan
~~
muutamia satoja riihellisia
~ i l j a a . ~Nain sota oli itse asiassa puhjennut.
Ruotsin apu oli nyt suorastaan elinkysyrnys Suomelle, sil!a
Suomen sotalaitos oli useista Kustaa Vaasan yrityksista huolirnatta jaanyt aivan lapsipuolen asernaan Ruotsin rinnalla.
Suomessa oli naet vv. 1553-1554 vain 224 ratsumiesta ja 112
huovia seka 355 jalkamiesta, 71 laivarniesta ja 21 tykkimiesta
1

BLOMSTEDT,
m.t., s. 222 js.

-

Vrt. TEGEL,m.t. 11, ss. 306-307.

- MAGNUS HONGELIN,
Stridigheter emellan S v e r ~ g e och Ryssland,
ss. 2 6 2 9 . - FORSMAN,
m.t., ss. 94-95.
2 Kuningas Maunu Niilonpojalle 25/10 1554. - Kuninkaan ljulistus
29/10 1554. - ,Kuningas Eerik herttualle 4/11 1554. Gustaf 1:s reg.
3 TEGEL,m.t. 111, s. 307. - FORSMAN,
m.t., ss. 91195.
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eli yhteensa sotavakea 783 miesta.1 Ruotsin sotalaitosta sen
sijaan oli kehitetty jo melko pitkalle, niin etta v:n 1553 asekatselmusluettelon mukaan siella oli 1.447 ratsu- ja 10.092
sotamiesta. Kun muistamme lisaksi, etta Suomessa olleista
sotamiehista vain osa oli suomalaisia, voidaan sanoa, etta
valtakunnan itainen puolisko oli sotilaallisessa suhteessa viela
keskiaikaisella kannalla, silla maanpuolustus oli paaasiassa
talonpoikaisen nostovaen varassa. Kaiken lisaksi Suomen
talonpoikain aseistus oli tavattoman heikko, eika kruunu monista suunnitelmista huolimatta kyennyt saamaan tassa kohden mainittavaa parannusta aikaan. Nama laiminlyonnit olisivat saattaneet koitua sangen kohtalokkaiksi, elleivat strategiset olosuhteet ja vuodenaika olisi sallineet venalaisten hyokatessa kaytannollisesti katsoen koko Ruotsin armeijan asettamista Suomea puol~starnaan.~
Jonkinlaista kehitysta on kuitenkin Suomen sotalaitoksen
alalla havaittavissa Venajan sodan kynnyksella. Aikaisemmin
olemme jo viitanneet joihinkin toimenpiteisiin, jotka tarkoittivat Iahinna sotavaen katselmuksia ja palkanmaksua. V. 1552
tapaamme Suomessa olevan sotavaen katselmusherroina Henrik Klaunpojan ja Niilo Boijen tilapaisina apulaisina Yrjana
Fincken ja Eerik Arvidinpoika Stilarmin, samalla kuin julkaistaan uusi jalkavaen palkka- y.m. jarjestys. V. 1553 jaettiin jalkavaki kahtia siten, etta Henrik Klaun~pojan hoitoon
jai enaa '~Pohjois-Suomen jalkavaki, hanen veljenpoikansa
Klaus Kristerinpojan saadessa Etela-Suomen ja Niilo Boijen
toimiessa edelleen ratsuvaen paallikkona. Tamakin sotilaspiirin kahtiajako nakyy ennen kaikkea tarkoittaneen sotilashallintoa. Varsinaisena sotavaen paallikkona Suomessa esiintyi edelleenkin Henrik Klaunpoika, sikali kuin sellaisesta voiTAWASTSTJERNA,
m.t., ss. 132-133.
BARKMAN,
m.t. I, s. 285. - Vrt. [PETRI,
m.t. I, s. 82.
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daan yleensa tahan aikaan puhua. Niinpa han sai kuninkaalta
vv. 1553-54 tehtavia, jotka koskivat koko Suomen sotavakea.
Niinkuin edella jo on mainittu Turussa v. 1547 pidetty
maanpuolustuskysymyksia kasitellyt kokous oli lausunut toivomuksen, etta Suomen jalka- ja ratsuvaelle maarattaisiin
ammattitaitoiset paallikot ja yhteinen ylipaallikko. V. 1554
nimitettiinkin sitten vihdoin kaksi ammattimiesta neljanneksenjohtaja Reinholt v. Stockholm Etela-Suomeen sijoitetun ja
Henrik Klaunpojan vanrikkina palvellut Henrik v. Miinster
Pohjois-Suomeen majoitetun jalkavaen paamieheksi. Itarajan
tilanteen kehitys aiheutti ilmeisesti nama toimenpiteet, silla
jalkavaen koulutukseen oli pakko kiinnittaa entista suurempaa
hu0miota.l
Jouluk~uun12 p:na 1554 kuningas vihdoin piti tarpeellisena
nimittaa kaiken Suomessa pappien, kauppiaiden, lukkarien ja
talonpoikain luona olevan sotavaen - seka ratsu- etta jalkavaen -paallikoiksi 'Klaus Kristerinpoika ja~HenrikKlaunpoika
Hornin sen johdosta, etta Ruotsissa kulki huhu, etta venaIaiset aikoivat hyokata Suomeen Antti Niilonpojan ryostoretken vuoksi. Turun, Kokemaenkartanon ja Hameen Iaaneista
ym. saapuvan vaen oli otettava muonaa, ruutia, luoteja jne.
mukaansa. Rajaa oli nyt niin vartioitava, ettei vihollinen paassyt uudelleen yllattamaan. Kuninkaan palvelukseen oli Suomesta pestattava 3.000 miesta tai enemmankin, eritoten kaupunkien ja maaseudun kelvollisinta vakea, etupaassa kuitenkin Hameesta ja Venajan rajan 12heisyydesta."
1 BLOMSTEDT,
m.t. s~s.162-169, 174 js., 177 js. - TAWASTSTJERNA,
m.t. s. 133.
2 Kuningas
Klaus Kristerin~poika ja Henrik Klaunpoika Hornille
12/12 1554. Gustaf 1:s reg.
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J o lokakuun lopulla 1554, kun naytti ilmeiselta, etta
venalaiset ryhtyisivat sotatoimiin kostaakseen Antti Niilonpojan havitysretken lcuningas kaski lahettaa sotavakea rajalle. Aina Turun laanista saakka siirrettiinkin talloin sotavakea Viipuriin ja' Venajan rajalle, niinkuin
muudan Ruotsin Kamariarkistossa sailynyt mielenkiintoinen
muonaluettelo selvasti osoittaa. Sen mukaan Turun laanin
vakea lahetettiin Turun linnan voudin Simo Tuomaanpojan
johdolla 133 miesta. Naista oli 4 8 Turun -1innan huoveja, 3 7
Turun linnalaanin sotamiehia, 2 4 Kokemaenkartanon laanista, 6 Ulvilasta seka 10 vastaotettua. Lisaksi oli 8 laivamiesta ja 2 kuormarenkia. Sotamiesten paallikkoina esiintyivat Mikko Resenar ja Henrik v. Miinster. Muonitusluettelon
mukaan tata Turun laanin vakea huollettiin 3 6 viikkoa Viipurissa eli marraskuun 14 p:sta 1554 syyskuun 2 9 p:aarr
1555.l.
V:n 1555 alussa Suomen aatelisto oli kuninkaan kutsua
noudattaen kokoontunut Viipuriin, jossa pidettiin yhteinen
neuvottelukokous, joka paatti lahettaa Klaus Kristerinpoika
Hornin kuninkaan luo tilannetta selostamaan ja ohjeita saamaan. Hanen mukanaan viemansa kirje sisaltaa varsin runsaasti mielenkiintoista. Niinpa siina kerrotaan, etta T u r u n
linnan paallikko Simo Tuomaanpoika ym. Suomen kaskynKuningas Maunu Niilonpajalle 25/10 seka Suornen aatelistolle,
voudeille, papeille ija porvaristolle 29/10 1554. Gustaf 1:s reg. "Vickukist Registher sorn lyder ulpA th,en uthspisning och fortarning
sorn Kong:e Mattz Knecther och hoffolch solrn i iron4Abo Iann fofiskicatt Bleffue thi.1 Wiborgh och Rytse gren,nson fortarde i Wiborig och
widh Rytsegranson i 36 wikur Begyndendes i Wiborig then 14 N,overnbrijs Anno 1554 och andas then 29 Septern'ber Anno 1555." Finska
Carneralia. Proviant (Falt) rakenskaper 1555--1558. RKA.
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haltijat olivat rientaneet Viipuriin, jonne heidan johdollaan oli
saapunut mahdollisimman paljon huoveja, jalkamiehia ym.
vakea seka aateliston, papiston, nimismiesten, neljannesmiesten ja lukkarien asettamaa vakea. Kuninkaan maariyksen mukaisesti oli mukaan otettu myos muonaa, aseita ym.
sotatarpeita. Kirjelmasta voidaan paatella, etta sen l i i t t e e d
on ollut jonkinlainen vahvuusilmoituskin, mutta se on joutunut nahtavasti hukkaan.
Suomen herrat pitivat parhaana menettelytapana hyokati
Venajalle. T a t a sotaretkea varten he arvelivat yksistaan iiyrapaan neljasta kihlakunnasta ja Jaaskesta saavansa 5.000 ja
Savosta 5.000 peitsilla, jousipyssyilla ja kirveilla varustettua
nostomiesta, jotka yhdessa varsinaisen sotavaen kanssa voisivat saada jotakin aikaan. Lansisuomalaisista talla kokouksella nayttaa sen sijaan olleen varsin kehno kasitys, koska se
ehdotti, etta Turun, Raaseporin, Kokemaenkartanon ja Hameenlinnan Iaanien asukkaat saisivat "istua kotona" avustaakseen sotaretkea vain rahoilla ja muonavaroilla, silla heista ei
ollut vihollista vastaan ("ty thet a r obrukeligit IfAlck emoth
Fienderne"), minka lisaksi he muualla Suomessa liikkuessaan
kayttaytyivat hullummin kuin v i h ~ l l i s e t . ~
Klaus Kristerinpoika Hornin saavuttua tammi-helmikuun
taitteessa v. 1555 kuninkaan luo Ruotsiin ryhdyttiin kiireesti
hankkimaan aseita iiyr5paan kihlakunnista ja Savosta palvelukseen kutsuttavalle talonpoikaisn~stovaelle. Venalaisten
hyokkays tammik. 18 p:na Viipurin porteille nahtavasti joudutti taman nostovaen aseisiin kutsumista.
Kuninkaan vastauskirje, joka on paivatty helmik. 24 p:nB,
osoittaa selvasti, miten riittamaton Suomesta itarajalle koottu
sotavoima oli (vrt. s. 283 js.),silla siina kuningas lausuu Suomen
ARWIDSSON,
Handlingar VhIlI,
STEDT, m.t., SS. 228-230.

ss. 184--192. -

Vrt. myos BLOM-
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aatelistolle: "Se joukko, joka nyt on ollut koottuna rajalla, ei
ole voinut paljoa toimittaa monia tuhansia venalaisia vastaan." Vastauskirjelmaan liittyvissa "artikkeleissa" annettiin
samalla seikkaperaisia ohjeita Suomen puolustuksen jarjestamiseksi. Eritoten Ita-Suomen linnojen ja kartanoiden paallikoiden oli asetettava niin paljon vakea ja hevosia valtakunnan
palvelukseen, kuin varat sallivat. Mutta myoskin Suomen kaupunkien oli tarpeen vaatiessa osallistuttava sotilasrasitukseen
siten, etta ~ u r k uasettaisi 200, Helsinki 150 ja Viilpuri 100
jalkamiesta, min'ka ohella koko ralssin ratsupalvelusvelvollisuus oli uudelleen taksoitettava. Lisaksi pappien ja kievarinpitajien oli kustannettava pistoolilla varustettu ratsumies ja
rannikolla asuvien voutien oli teetettava joitakin vankkoja
haapioita. Klaus Kristerinpoika taas sai valtakirjan ottaa kuninkaan palvelukseen kaikki kelvolliset nuoret miehet iiyrapzasta seka Viipurin ja Helsingin laaneista, samoin kuin Jons
Maununpoika Savonlinnan, Hameenlinnan ym. ymparillaolevista 1aaneista.l
Maaliskuun alkupuoliskolla v. 1555 tapahtui sitten v e n C
Iaisten varsinainen hyokkays, silla tammikuussa toimeenpantu
oli ollut vain jonkinlainen tiedusteluretki. Vihollinen ylitti nyt
rajan kolmesta kohtaa. Kivennavan paallikko Jons Maununpoika ryhtyi talloin pelottomasti taisteluun monikertaista vihollisylivoimaa vastaan Joutselan maastossa, jossa han saavutti kauniin voiton. Valkjarvelle hyokannyt vahaisempi vihollisvoima oli jo aikaisemmin karkoitettu, ja myoskin Metsakylaan hyokannyt vihollinen ajettiin pakosalle. Kustaa Vaasa
oli kuitenkin taysin vakuuttunut siita, etta vihollinen tekisi
pian uuden yrityksen, minka varalta han ryhtyi toimenpiteisiin. Sen lisaksi, etta Suomesta oli hankittava rajalle lisavakea
1

Kuninkaan vastaus Suomen aatelistolle 24/2 1555. Gustaf 1:s reg.
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niin paljon kuin mahdollista, Kustaa Vaasa paatti nyt henkilokohtaisesti seuraavana kesana lahtea Suomeen ottamaan selkoa tilanteesta.'
Kevaan 1555 kuluessa Suomessa pantiinkin toimeen sitten
vaenottoja eri tahoilla. Mm. Turun laanista lahetettiin toisen
kerran sotavakea itarajalle 76 miesta, joille maksettiin maaliskuun 26 p:na kasirahaa 185 markkaa. Naihin aikoihin mainitaan myos Turun Iaanista vastaotettujen sotamiesten paallikon Mikko Resenarin (Ressner) kuitanneen ennen Viipuriin
Iahtoaan maalisk. 2 4 p:na 2 B ruutia ("Kornne krutt") ja 2 B
lyij~a.~
Ns. "Pohjois-Suomesta" (Maskun ja Vehmaan kihlakunnist a ) otettiin yht. 103 uutta sotamiesta, joille maksettiin yleensa
3 markkaa kasirahaa, ja "Etela-Suomesta" (Piikkion ja Halikon kihlakunnista) 11 1 miesta, joille maksettiin vain 1 markka
ka~irahaa.~
Xevaalla 1555 Kustaa Vaasa valmistautuu sitten tarmokkaasti toimittamaan Suomelle sotilaallista apua. Ruotsista
kuljetettiinkin Suomeen jo kesalla 1555 kahdeksan jalkavakilippukuntaa ja pari r a t s ~ l i p u l l i s t a . ~Ensimmaisen apuretkikunnan mukana saapui Jaakko Bagge, joka tuli sittemmin toimimaan ylipaallikkona, niinkuin luonnollista oli, koska itarajalla oli etupaassa ruotsalaisia joukkoja.
Muistamme, mitenka Suomi oli vv. 1495-96 saanut omin
voimin kestaa Moskovan ensi rynnistyksen ilman emamaan
~KuningasKulsltaa Stenbockille ym. 18/4 1555. Gustaf 1:s reg.
VA n:ot 565, 574 ja 591. - Vrt. BLOMSTEDT,
m.t. s. 234.
Uttg~fften Rawal Halffwar~sons leffuerering och wttgifftt aff
w e m i och masko hereder wdj norrefinlandh Anno 1555. VA n:o 591.
- Register pbb nyantagne knechter Aff Soderfinland och a r them for
strekt pbb Handhen huar thera penningar 1 mk pro Anno 55. VA
n:o 588.
BARKMAN,
m.t. I, ss. 291 js. ja 379-380.
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sotilaallista tukea. Moskovan toisen kerran rynnistaessa Kustaa Vaasan hallituskaudella maamme tosin sai silloinkin yksinaan ottaa vastaan sodan ensi ryopyt, mutta etenkin Joutselan taistelun jalkeen Ruotsi ryhtyi todella rnobilisoimaan
sotilaallisen voimansa Suomen puolustarniseksi. Ehkapa Kustaa Vaasa tahtoi taten sovittaa aikaisemmat laiminlyontins2
valtakunnan itaisen puoliskon sotalaitoksen kehittamisen
alalla. Kuningas itse saapui niin ikaan elokuun puolimaissa
1555 Suorneen, jonka puolustusta han sitten henkilokohtaisesti oli johtamassa aina seuraavan vuoden heinakuuhun saakka. Muutamia paivia kuninkaan Turkuun tulon jalkeen hanen
luokseen saapui Suomen itarajalle kokoontuneiden johtomiesten pikalahetti Olavi Skotte, joka pyysi kuninkaan suostumusta PahkinUinnaa vastaan tehtavalle hyokkaysretkelle, jota
varten Jaakko Baggen kaytettavissa muka oli saannollisen
sotavaen lisaksi mm. 20.000 talonpoikaa. Skotte kertoi lisiksi,
etta venalaiset linnat olivat helposti valloitettavissa, etta Kakil
salmen Iaanin .pajarit suhtautuivat ystavallisesti meikalaisiin
ym. peratonta. Tallaisten tietojen perusteella kuningas saatiin sitten elok. 21-22 tekemaan ratkaiseva paatoksensa sotatoimien aloittamisesta.'
Kustaa Vaasan ratkaisuun oli epailematta suuresti vaikuttanut se, etta han uskoi Liivinmaan ritariston tukevan hanta
taistelussa Venajaa vastaan. Kun hanelle nyt kuitenkin selvisi, ettei tasta liitosta tullutkaan mitaan, katkeroitui han siini
maarin, etta han Helsinkiin saavuttuaan antoi syysk. 8 p:na
kaskyn siirtaa hyokkaysretken tuonnemmaksi, siksi kunnes
~KuningasSuomen rajalle kokoontuneelle aatelistolle, Turku 21/8
1555. - Sota-artikkelit Pahkinalinnaa vastaan marssivalle sotajoukolle, Turku 21/8 1555. - Valtuudet Jaakko Baggelle, Turku 22/8
1555.
~KuningasEerik herttualle, Turku 22/8 1555. Gustaf 1:s
reg. - Vrt. BLOMSTEDT,m.t., s. 247.
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kaikki Ruotsista saapunut vaki olisi ehtinyt rajalle. Tama
peruutus ei kuitenkaan enaa ehtinyt ajoissa perille, silla joukot olivat jo syysk. 10 p:na aloittaneet etenemisensa kohti
Pahkinalin,naa, jonka edustalle ne saapuivat syysk. 15 p:na.
Huonosti suunniteltu yritys, jahon oli osallistunut korkeintaan
4.000 miesta, paattyi kuitenkin kehnosti, silla lujasti varustettua linnaa ei saatu vallatuksi. Syyskuun lopulla Jaakko
Bagge sai sitten kuninkaan ckaskyn palata kaikkine joukkoimeen takaisiml
Syyskuun 8 p :n2 kuninlgas oli kuitenkin kirjoittanut Eerik
herttualle, etta Ruotsista oli hankittava lisaa apujoukkoja,
muonaa, aseita ym. sotatarpeita.' Lokakuun alussa Suomeen
lahetettiinkin viela kaksi taalalaislippukuntaa ym. apuvakea,
niin etta v:n 1555 lkuluessa maahamme oli saapunut Rwotsista yht. 10 jalka~a~kilippukuntaa
ja 4 ratsulipullista. Jalkavaen lukumaara lienee kohonnut talloin lahes 5.000 mieheen.3
Kustaa Vaasan toiminta Suomen puolustuksen vahvistamiseksi osoittaa selvasti, etta han kasitti Venajan sodan muodostiuvan rasittavaksi ja pitkaaikaiseksi, minka vuoksi oli
pakko asettaa jalkeille niin paljon sotavakea lkuin mahdollista
venalaisten talvihyolckayksen varalta. Siksi Suomeen oli viela
samana syksyna koebettava toimittaa myos niin paljon ratsumiehia, hevosia ja haarniskoja kuin suinlkin. Sita paitsi koko
valtakunnan porvariston kanssa oli neuvoteltava siita, ett2 he
lahettaisivat ensi tilassa Suomeen joukon kelvollisin asein ja
mabkaevain varustettua ~ a k e a .Runsaasti
~
elintarpeitakin oli
hankittava Ruotsista, silla Suomen huoltotilanne oli erittain
vaikea, kuten monista kuninkaan kirjeista nakyy.
Jo lokakuun lopulla kuningas oli niin ikaan uusinut sotavaen
1

a

BLOMSTEDT,m.t.'ss. 25-254.
- Gustaf 1:s reg. XXV, s. 416.
Kuningas Eerik herttualle 8/9 1555. Gustaf 1:s reg.
BARKMAN,
m.t. I, 5s. 292, 380 js.
Kuningas Eerik hertt,ualle, Helsinki 15/11 1555. Gustaf 1:s reg.
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johdon siten, etta ylipaallikoiksi oli nimitetty ruotsalaiset
ylimykset Abraham Eerikinpoika Leijonhufvud ja Birge Niilonpoika Grip. Tahanastinen tutkimus on tassa toimenpiteessa
1ahinna.halunnut nahda ilmauksen siita, etta suomalaiset nyt
olivat menettaneet kuninkaan luottamuksen, minka vuoksi
yleensa ruotsa~laisia herroja niimitettiin armeijan joht0on.l
Syyna tallaisen kasityksen syntymiseen taytynee Iahinna pitaa sitH, ettei ole oltu selvilla siita, etta Suomen itarajalla toiminut armeija kasitti etlupaassa ruotsalaisia joukkoja. Olihan
nain ollen varsin luonnollista, etta armeijan johtokin joutui
paaasiassa ruotsalaisten herrojen kasiin.
Marraskuussa 1555 Kustaa Vaasa ryhtyi myos ponteviin
toimenpiteisiin, etta Suomesta saataisiin ma~hdollisimmanpaljon sotavakea, koska han arveli venalaisten ryhtyvan hy8kkaamaan heti rekikelin tultua. Niinpa Turun, Ko'kemaenkartanon, Hameen ja Porvoon laanien voudeille annettiin kasEy
tiukasti valvoa, etta kuninkaan maaraama puolustusvelvollisuus taytettaisiin. Ralssin, papiston, nimismieste~l,lukkarien
ym., joilla oli varallisuutta, oli hankittava vakea, elintarpeita,
aseita ym. valtakunnan puolustusta varten. Kun kuninlkaan
maarayksia ei kuitenkaan tarkoin noudatettu, oli esim. Turun
linnan paalli,kiin Simo Tuomaanpojan Iahetettava 6 A 8 tarkastajaa kiertamaan Turun laanin pitajissa voidakseen valvoa,

,

1 (Ks. esim. BLOMSTEDT,
m.t. s. 265 js.
Viipurin linnan luottamusmiehiksi tulivat Maunu Juhananpoika (Natt och D a g ) , Yrjana Eerikinpoika (Gyllenstierna), 'Kaarle Holgerinpoika Gera, Niilo Ryning,
Hannu Kyle, Eerik A ~ i d i n p o i k aStalarm, Lauri Laurinpoika ja Jons
Hookaninpoika. Ratsuvaen paallikoiksi nimilettiin Jaakko Henrikinpoika Hastesko, Niilo Jesperinlpoika Kruus ja Yrjana Truls~npoika
ruotsalaiseen seka Niilo Boije, Eerik Spore ja-Maunu llle suomalaiseen ratsuvakeen. Jalkavaen paallikoiksi maarattiin ruotsalainen Jaakko
Bagge ja suomalainen Klaus Kristerinpoika Horn. (Kuninkaan avoin
kinje 27/10 1555. Gustaf 1:s reg.)
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etteivat ralssi, nirnisrniehet, lutkarit, neljannesrniehet ym.,
joilla oli varallisuutta, lyoneet lairnin velvollisuuttaan asettaa
hyvinvarustettua ratsuvakea, jolle oli niin ikaan annettava vahintaan kahden kuukauden muona.'
Hamieessa oli naihin aikoihin rnuodostettu oma jalkavaen
lippvkunta, jonka paallikoksi kuningas nimitti vanhan tluttumme Reinholt v. Stocklholrnin, salrnalla kuin hanen ja Anund
a
miehisto paatettiin liittaa kahden
Karttin ' k ~ ~ m e n n o s sollut
taalalaislippukunnan taydennykseksi (Hannu (Pietarinpojan
ja Hannu Svensken).z
Niinkuin joskus aikaisemminkin Kustaa Vaasan hallituskaudella oli ollut kysymys talonpoikaisen nostovaen aseisiin
kutsurnisesta (vv. 1537, 1545 ja 1548),3 kuningas julkaisi nyt
Helsingissa marraskuun 20 p:na 1555 avoimen kirjeensa Suomen Iaanien asukkaille nostovaen aseisiin kutsurniseksi.
Jskaisesta Suomen Iaanista oli asetettava hyvin aseistettua
vakea ja hankittava sille kahden kuukauden muona. Ottoperuste ei ollut kuitenkaan sarna koko rnaassa, silla lahernpana rajaa asuvien sotilasrasibus oli raskaampi kuin esim.
Lansi-Suolmen asukkaiden. Viipurin ja Savonlinnan Iaanissa
tuli naet jokaisen asekuntoisen miehen olla taisteluvalmiina.
Turun ja Kokemaenkartanon laaneissa sen sijaan neljan rahvaanrniehen oli varustettava viides aseilla, muonalla ym.
Ralssirniesten, pappien, nimismiesten ja kasityolaisten
(= embetzmen = Arnmatus rniehet), jotka olivat varakkaampia, oli hankittava haarniskoin, pistoolein ("roar"), keihain
~Kuningas Simo Tuomaanpojalle ym., H:ki 18/11 1555. Gustaf
1:s reg.
2 Kuningas Reinholt v. Stockholmille, H:ki 18/11 1555. Gustaf 1:s
reg.
3 TAWASTSTJERNA,
m.t. s. 140 js.
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("kneffvelspiutt") ym. hyvin asein varustettuja ratsumiehia.
Hameen, ~Raaseporinja Porvoon laaneissa taas kolmen rahvaan miehen oli asetettava puolestaan ne1jas.l
Turun laanin maaseudulta otettavan vaen lisaksi Turun linnan paillikko Simo ~ u o m a a n ~ o i ksai
a muuta'mia paivia myohemmin kuninkaan kaslkyn neuvotella myijs Turun porvarien
kanssa siita, etta hekin puoles taan asettaisivat niin paljon
kuin mahdollista aseistettua vakea, jolle oli lisaksi annettava
kolmen kuukauden muona. Mikali tata vakea tarvittaisiin asepalveluksessa yli kolme kuukalutta, kuningas sitoutui suorit1 Kuninkaan avoin kirje Turun ym. Iaanien asukkaille, H:ki 20/11
1555. Gustaf 1:s reg. - Savonlinnan laanin asukkaille Ia'hetetyssa kirj.eessa sanottiin mm.: "- - - Mee olemme Meillemme niijn aidatelle,bet, Ette swrij ioucko Rahwasta iokahitzest Pitaiest ylitze kaicken
Somen Maan pidais wlgos tehtemen hyffwein A~swdenkansa. Ja nijn
palio kustia quin hee autta,usit itzense kaxi kwcautta eli enenmen, sen
ielken quin Aijcka sano ia asia itzense anda. Ja Mee tahdomme ette
ennen kijrioittetust Wden Linnan Lanist pita kaicki ne iotca Asua
likutta taijdauat oleman walmisza coska heille sana annetahan, ja
tarwitahan wastan seijso ennen kijrioitettuija Wenhaleijsa:. Coska ia
k m t a hee ylitze Raijan tahtouat sijsella langetta hc. Mutta wapahat
mi,ehet, Papit, Nijmitys miehet ia mudh Ammatus miehet, ioilla parembi woijma ia wara on, quin :muilla talonpoilla, Niljn pita wlgos tekemen .hoomiehen, hewoiljssen, harniskan, pyssyn, keijhahen, ia muden
hyffueden Asuden kansa, quin parahittain heuoisellen sopiath. Ja pita
iokaijtzen vlgos tekemen nijn monda hyffuisti hangittua miest heuoissen
kansa quin kulllakin enin vake ia woijma ombi. Joka eij sijta tege, sen
pita Lwettaman Rikin forradarixi ia pettaiexi, ja rangaijstaman ilman
kaicketa Armoa. Nijn pita mos kaicki vlgos tehdyt miehet aijna oleman
walmisza ,dnne menemehen cuhunga heidda tarwitahan - -." ARWIDSSON, Handli,ngar 111, s. 266 js. Kustaa Vaasan kirje Savonlinnan Iaanin
Suomenkielisia histoasukkaille 21/11 1555. KusTAvr GROTENFELT,
riallisia asiakirjoja s. 7. - Vrt. myos TAWASTSTJERNA,
m.t. s. 150 js.
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tamaan sen huoltoa varten kuulkausirahaa, niinkuin muillekin
Viipurin luona leirissa oleville sotamiehil1e.l
Suomesta palvelukseen kutsutun vaen tuli olla alati halytysvalmiina. Voutien oli Iahettien valityksella oltava yhteydessa Viipurissa olevan sotilasjohdon kanssa ja heti kasky:i
saatuaan toimitettava alueensa sotavaki tarvittavalle paikkak~nnalle.~
J o joulukuun 13 p:na 1555 Turun linnan paallikko Simo
Tuomaanpoika sai kaskyn toimittaa Turun Iaanista kuninkaan
palvelulkseen otetun sotavaen samoin kuin pappien, porvarien
ja nimismiesten asettaman mielhistijn Hollolaan, josta mainitut
joukot oli sitten lahetettava muun sotavaen luo rajalle."
Samanaikaisesti kuningas ryhtyi keskittamaan Suomeen
saapuneita ruotsalaisia joukkojaan silta varalta, etta vihollinen hyokkaisi talvella suurin voimin Suomeen. Niinpa Niilo
Jesperinpojan ja Yrjana Trulsinpojan ratsuosastot, joista
ensinmainittu oli saanut aluksi kaskyn siirtya Savonlinnaan
ja jabkimmainen ~Hollolan U~uteenkylaan, paatettiin sijoittaa
nyt Iahemmas Viipuria, Lapvedelle, jonne 'n~yoskinHannu
Pietarinpojan ja Hannu Svensken jalkavakilippukunnat saivat
lkaskyn m a r ~ s i a . ~
Hameen, Raaseporin ja Porvoon Iaanien talonpoikainen
nostovaki ("uttgiardz folck") sai niin ikaan joulun kynnyksella
Kuningas Simo Tuomaanpajalle, H:ki 25/11 1555. Gustaf 1:s reg.
Kuningas Viipurissa oleville valtaneuvoksi'lle ja kuningas Simo
Tuomaanpojalle 29/11 1555. Gustaf I :s reg.
Kuningas Simo Tuomaanpojalle, Turk'u 13/12 1555. Gustaf 1:s re:.
4 Kuningas Niilo Jesperin~pojalle 13/11 1555. - Kuningas Ture
Bielkelle ja Kustaa Finckelle 18/11 1555. - Kuningas Niilo Jesperinpojalle ja Yrjana Trulsinpojalle 29/11 1555. - Kuninkaan kirjert
Jaakko Pietarinpojalle ym. 30/11 1555. - Kuningas Hannu Pietarinpojalle ja Hannu Svenskelle 4/12 1555. Gustaf 1:s reg.
2
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kaskyn viipymatta rientaa rajalle, samoin kuin Hameenkin
Iaanista kuninkaan palvelukseen otettu vaki.l
Eritoten Lansi-Suomen ralssi ei nay taysin moitteettomasti
suorittaneen maanpuolustusvelvollisuuttaan, vaan vitkastoli
lahtea palvelijoineen rajalle, minka vuoksi kuninkaan oli pakko joulun edella kirjoittaa asiasta Halikon, Maskun, Vehmaan
ja Hameenlinnan voudeille saadakseen heidat liikkeelle.2
Kenen komentoon Varsinais-Suomesta kuninkaan palvelukseen otettu vaki joutui, on ta11a hetkella vaikeasti rat'kaistavissa. Eraat seikat viittaavat kuitenkin siihen, etta Birge
("Biriel") Ingemarinpoika, jota BARKMAN
on pitanyt eraan
smoolantilaislippukunnan paallikkiina, olisi ollut varsinaissuomalaisten paallikkona, silla kuitatessaan tammikuun 12
p:na 1555 Turun linnasta aseita ja ampumatarpeita han kutsuu itseaan "Suomalaisen nihtilippukunnan paallikoksi" tai
"suomalaisten nihtien paallikbksi" ("Hoffuidzman offver
finnske fenickie knechter, Iach Byriel Ingemarsson" tai "Birill
Ingemarsson Hoffuidzman for finske K n e ~ h t e r " ) . ~
Edella o'lemme jo maininneet siita, mitenka kuningas oli
marraskuun 2 5 p:na 1555 antanut Turun linnan paallikon
Simo Tuomaanpojan tehtavaksi neuvotella myos Turun porvarien kanssa sotavaen asettamisesta. Hankkeesta tulikin
tosi, silla Pyhan ,Henrikin paivana - tammikuun 20:ntena 1556 Turun kaupunki asetti 100 nihtia buninkaan palvelukseen, niinkuin aikaisemmin mainitsemamme erittain mielenkiintoinen vaenottoluettelo osoittaa.
1 Kuningas Matti Sigfridinpojalle, Antti Korpille ja Henrik Tysk~lle,
Turku 19/12 1555. - Kunlngas Kaarle Holgerinpojalle, Jons Brunille
ja Henrik Pietarinpojalle 20/12 1555. Gustaf 1:s reg.
2 Kuningas Halikon, Maskun, Vehmaan ja Hameenlinnan voudeille
19/12 1555. Gustaf 1:s reg
VA n:ot 5961602. - Vrt. myos Niilo Olavinpojan Turun llnnan
varuskamarin tilej2 v. 15%. AR I?.
RSA. - BARKMAN,m.t. I,
s. 382 js.
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T u r u n kaupungin keskiajan ja 1500-luvun historian kirjoittaja J. W. RUUTHmainitsee kyllakin lyhyesti eraasta T u r u s s a
Pyhan Andreaksen paivana v. 1556 pidetysta porvariston
asettaman 100 sotamiehen katse1muksesta.l Kun hanella ei
kuitenkaan ole mitaan lahdemainintaa, on vaikea todeta, mihin hanen tietonsa perustuu. Kaikesta paattaen hanen kaytettavissaan o n ollut jokin samantapainen luettelo kuin nyt
kysymyksessa oleva. Onko han kenties kasitellyt aivan samaakin asiakirjaa, jolloin P y h a n Henrikin paiva olisi painovirheen tms. jolhdosta vaantynyt ~ P y h a nAndreaksen paivaksi,
on vaikeasti ratkaistavissa. Mutta joka tapauksessa nayttaa
olevan selvaa, etta kysymyksessa on s a m a Turun kaupungin
porvariston Venajan sodan aikana tammikuussa 1556 asett a m a 1 0 0 miehen vahvuinen jalkavakiosasto, joka tietenkin
vallan hyvin on voitu uudelleen katsastuttaa Antin paivana
so. tnarraskuun 30 p : n a s a m a n a vuonna.
Kaupunkien porvarien velvollisuuksiin kuului keskiajalta
lahtien yleisen asevelvollisuuden periaatteen imukaan tarttua
vaaran hetkella aseisiin kotikaupunkinsa puolustamiseksl.
T a h a n viitannee myos Kaupunginlain kuninkaankaaren
W : s s a luvussa oleva maarays, jonka mukaan kaupungin asukkaiden oli osallistuttava kaupungin vartiopalvelukseen.2 Tied e t a a n p a Tuk'holman porvarien Brunkebergin taistelussa v.
1471 tehneen ulosryntayksenkin kauipungistaan tukealkseen
Sten Sturen hyokkaysta tanskalaisia v a ~ t a a n . ~
J. W. RUUTH,Abo stads historia under medeltiden och 1500-talet
Ill, s. 202 js.
2 "Caickein nijdhen p ~ t a Caupungin wartiasa ia walwomisesa oleman, jotca kylan miehet ja walarahansa ulwos andanet owat, joco se
on Isanda eli palwelia ongo myos nijta enambi eli wahembi yhdhen
Miehen palwelioita." Maunu Eerikinpojan kaupungirl laki, kunink. kaaren XV:n luvun 12. mom. (Suomen ki'elen muistomerkkeja 111, 2, s. 264).
3 G~USTAF PETRI,
Kungl. Forsta livgren'adjarregementets historia I,
s. 33.
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Milloin sen sijaan oli kysymys kalupunkilaisten osallistumisesta maanpuolustukseen yleensa kotikaupungin ulkopuolella, turvauduttiin palkkasotureihin. Kaupunkilaiselinkeinoista johtui, etta palkkasoturius tuli jo varhain kaytantoon
esim. Italian kaupungeissa, koska porvarit eivat halunneet
irtaantua elilnkeinonharjoittamisestaan.
Kaupunkien sotilasrasituksiin kuului tavallisesti myos sotilasmajoituksen jarjestaminen. Tama oli tavallista Kustaa Vaasankin hallituskaudella. Niinpa tiedamme, etta Turkuun,
Waumalle ja Ulvilaan oli ollut linnaleiriin sijoitettuna n. 50
sniesta, jotka kuitenkin v. 1546 paatettiin lahettaa takaisin
Ruotsiin T u ~ u s s asattuneen tulipalon johdosta. Siita huolimatta ne Turun porvarit, jotka eivat olleet karsineet palovahinkoa, saivat edelleen pitaa luonansa joitakin jalkamie'hia.'
1550-luvun Venajan sodan aikana Turku sai monella muotoa ottaa kannettavakseen sodasta johtuneita lahinna taloudellisia rasituksia. Mutta tama ei viela riittanyt, silla nyt silta
vaadittiin Pyhan Henrikin paivana 1556 myos sotamiehia kuninkaan palvelukseen ulutta venalaishyokkaysta odoteltaessa.
Seuraavassa kaymme yksityiskohtaisemmin tarkastelemaan
tata vaenottoa sailyneen asia'kirjan valossa.
Luokaamme aluksi silmays niihin vaenottoperusteisiir1,
joita tassa vaenotossa noudatettiin. Me havaitsemme talloin,
etta varakkaampien porvarien oli asetettava kunkin puolestaan oma sotamiehensa, kun sen sijaan kaksi tai kollme vah"varaisempaa hankki yhteisesti sotamiehen. Yhteensa 150
Turun porvaria varusti puolestaan 100 sotamiesta siten, >tf"a
46 varakasta Luostari- ja Kirkkokorttelin porvaria asetti kukin miehen puolestaan, kun taas kaksi tai kolme Aninkaisten ja Matajarven korttelin vahavaraisempaa porvaria
hankki yhteisesti sotamiehen kuninkaan palveluk~een.~

P

Kuninkaan kirje Turun kaskynhaltijalle T u o m a s Jonsinpojalle 30/4
1546. Gustaf 1:s reg.
Vrt. RUUTH, m.t. 111, s. 202.
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Sadan sotamiehen asettaminen oli maan silloiselle paakaupungille melko h ~ ~ o m a t t a vsotilasrasitus,
a
kun muistaa, etta
Turun kaupungin asukasluku oli t~uolloin vain siina puolentoistatuhannen paikkeilla.'

Aseista nayttaa Suomessa syksylla 1555 olleen huutava
puute, minka johdosta Turun linnan paallikko Simo Tuomaanpoika sai kuninkaalta maarayksen teettaa kiireesti peitsen
karkia ("spetzudder") niin paljon kuin varat sallivat. Peitsien
s l i muuten oltava teravia kummastakin paasta, jotta niiden
tyvi voitiin tyontaa myos jaatyneeseen maahan tai jaahan.
Haarniskaa vailla olevien sotamiesten suojaksi oli sita paitsi
valmistettava puukilpia.'
Erikoista mielenkiintoa heratta2 taman joukon sangen kirjava aseistus, jossa kylmat aseet olivat hallitsevassa asemassa. ~Keihaatja sen sukuiset aseet olivat enemmistona ("kneffuelspiut", "spetz", "hillebor", "barsan") seka erityyppis e t miekat ("deijen", "rapijr", "suerdh", "slaxsuerdh",
"tashach", "kromkoch"). ~Melkorunsaasti edustettuina ovat
myoskin kirveet. Aseita oli yht. 200 eli kaksi kutakin sotamiesta kohti:
Yht.
Hillparelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Keihaita ("kneffuelspiut") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Pertuskoja ("barsan") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Peitsia ("spetz") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

90

KUSTAVI GROTENFELT,
Suomen kaupasta ja kaupungeista ensimmaisten Vaasa-,kuninkaitten aikana, s. 39.
Kuningas Simo Tuomaan'pojalle 25/11 1555. Gustaf 1:s reg.
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Erilaisia miekko'ja:
a ) "deijen" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
b) "rapijr" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
c ) "suerdh" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
d ) "slaxsuerdh" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
e) "tashach" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
f ) "kromkoch" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kirveita ("yx") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Jousipysspja (1 "lboga" ja 2 "wippebogh") . . . . . . . . . . . 3
Kivaareja ("halfhach") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4
Keveita ampuma-aseita ("Roor") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yht.

70.

31
3
2
4
200

Keihaiden valta-asema on taman joukon aseistuksessa silmiinpistava, silla 90 prosentilla on keihas tai sen sukuinen
ase, mika oli tarpeen venalaisen ratsuvaen hyokkaysten torjumiseksi.
Naista ehka ns. knavelspjut ("kneffuelspiut", saks. "Knebelspiess") kaivannee hieman yksityiskohtaisemman selostuksen. Jo antiikin aikana kaytettiin tallaista
metsastyskeihasta, jossa olevan poikkipienan ("knaveln" =
"haitta") tarkoituksena oli estaa asetta uppoamasta liian syvalle pistettaessa. Usein se saattoi olla yhteentaottu keihaan
karkiraudan tyveen. Keiihaanvarren pituus oli tavallisesti vain
pari metria. Suomalaisetkin ovat kayttaneet tallaista keihasta
mm. sudenajoon ja karhunkaatoon.'
Sangen ihmeellista on, etta taman turkulaisen jalkavakijoukon aseistukseen kuului myos nelja pertuskaa ("barsan" =
bardisan), jota pidetaan yleensa vain ,henlkivartionja paallyston erikoisaseena. Ja voidaankin sanoa, ettei pertuska nayta
ylimalkaan olleen tavallisen sotilaan aseena Keski-Euroopassakaan. Taman aseen ruotsalainen erikoistuntija HERIBERT
SEITZ maarittelee sen seuraavasti: "Pertuska on paaasiassa pistoon tarkoitettu tankoase, jonka keihaankarjen
kaltainen tera on varustettu siipimaisin sivulisakkein, jotka
ALM, Blanka vapen och skyddsvapen, ss. 123, 127.
SIRELIUS,Suomen kansanomaista kulttuuria I, s. 43.
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saannollisesti ovat symmetrisia. Nama lisakkeet ovat kehittyneet asteittain aseen muuttuessa paraatiaseeksi." Tama ase
kotiutui Ruotsiin Kustaa Vaasan toimesta. V. 1540 tiedetaa;
naet Kustaa Vaasan hankkineen Saksasta kolme kullattua
ja etsattua pertuskaa. Asiakirjoista ilmenee myos, etta naita
harvinaisia loistoaseita omistivat aluksi vain ruhtinaalliset
henkilot. Niinpa esim. v. 1551 kerrotaan, etta herttua Eerikin
ja Maunun pertuskat ("Hertug Magnus barsan") kiilloitettiin.' Siihen viittaa myos saksalaisen tutkijan v. Koernerin
lausunto 1500-luvun saksalaisista pertuskoista: "Treten in
dieser Zeit IPartisanen auf, so kennzeichnen sie sich als reine
Prunk- oder Scha~ustiicke."'
Ruotsissa Arbogan asetehdas, joka nayttaa ensi kerran valmistaneen pertuskoja vv. 1555-56, tuotti naita aseita 1500lulvun kluluessa vain vahaisen maaran hovin tarpeiksL3 Heraa
nain ollen kysymys, miten tallainen harvinainen ase oli joutunut neljan turkulaisen sotamiehen kasiin, nim. Hannu Kyron sotamiehelle Yrjana Heikinpojalle, Jaakko Svartan sotamiehelle
Sipi Eskonpojalle, Martti Kyriin sotamiehelle Martti Heikinpojalle seka Olavi Bottnlkarin ja Matti Brennerin sotamiehelle
Matti Sipinpojalle. Muuta selitysta tuskin voinee antaa kuin
sen, etta hluutavan asepuutteen takia Kustaa Vaasa on luovuttanut alkuaan hovin tarpeiksi tarkoitettuja pertuskoja varsinaiseen sotilaskayttoon.
Tankoaseiden runsas esiintyminen talla turkulaisjoukolla voi
tietenkin olla vain pelkka sattuma, mutta kun toiselta puolen
tietaa, etta Kustaa Vaasa juuri syksysta 1555 Iahtien maaratietoisesti pyrki lisaamaan tankoaseitten kayttoa luodakseen
1 HERIBERTSEITZ,Bardisanen som svenskt drabant- och befalsvapen. Kungl. 1,ivrustkammarens Akter och Utredningar 4, ss. 13. 17.
23 js.
2 v.
KOERNER, "Franzosische" Stangenwaffen in der Dresdener
Riistkammer, s. 16.
3 AKE MEYERSON,Vapenindustrierna F Arboga, s. 115.
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offensiivikykyisen raskasasei~enjalkawaen, saattaa tassa kenties nahda taman uuden suunnan ilmauksenkin.'
Erilaisten tankoaseiden ohella myoskin erilaatuiset miekat
olivat hyvin edustettuina, silla 70 miehella oli miekka aseenaan erilaisen keihaan tai ampuma-aseen ohella. Yli puolet
miekoista oli tavallisia nihtimiekkoja (saks. "Degen"), jota
ALM pitaa ruotsiln "varjan" vastineena. Naita oli oikeastaan
kahta lajia, leveampi "gemen degen" ja hoikempi "spitzig
degen". Jalkimmaisen ja varsinaisen pitkalla ja kapealla teralla varustetun pistomiekan, "rapijr" valilla ei nayta olleen
suurtakaan eroa, vaikka ne aina erikseen mainitaan. "Svard"
("suerdh"), jonka tera oli leveampi ja raskaampi, tarkoittanee taas lahinna lyomaasetta, jota puhtaimmassa muodossaan edustaa "slaxsuerdh". Sapelimallia olivat "tasshake"
("tashach") ja "krumkoka" ("kromkoch"), joista jalkimmainen on kayrii~apeli.~
Miekan asemesta tapaamme usealla sotamiehella kirveen,
joka lienee ollut suhteellisen lyhyella varrella varustettu, koska monella sotamiehella oli kirveen ohella jokin tankoase.
Jouset olivat yleensa terasjousia tai sarvijousia. Ensinmainittuja oli monenlaisia, joista virityslaitteella ("vippa")
varustettua kutsuttiin nimella "~ippeboge".~Turkulaisjoukolla nayttaa kaiken kaikkiaaln olleen vain kolme jousipyssya,
joista yksi "boga" ja kaksi "wippebogh"-nimista.
(Ks. esim. PETRI, m.t. I, s. 8 9 js.
ALM, rn.t., ss. 11, 21-22, 29. - Svenska Akademiens Ordlbok 11,
B 312-313. - CARL ADLERSPARRE,Afhandling om Svenska K r i g s
rnagten~soch Krigskonstens tillst&nd i f r h Konung Gustaf den Forstes
d6d ti1 Konung Gustaf Adolphs antrade til Regeringen. Kongl. Vitterhets,
Historie och Antiquitets Academiens handlingar 111, s. 227. - Generalstaben, Sveriges krig 1611-1632, Bilagsband 111: Bevapning och bekladnad a v TH. JNKOBSSON, s. 15.
3 ADLERSPARRE,
m.t., s . 225. - JAKOBSSON,m.t., s. 10. - Vrt.
myos DAHLGREN,Glossarium, s. 977.
2
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Tuliaseita koko joukolla oli ainoastaan kuusi, joista kaksi
varsinaista kivaaria ("halvhake") ja nelja pieni,kaliberista
ampuma-asetta, kenties pistoolia ("ror").'
IV.
Onnettoman 'Pahkinalinnan retken jalkeen Kustaa Vaasa
kataoi yleensa viisaammaksi asettua puolustuskannalle, kun
sen sijaan venalaiset puolestaan valmistautuivat kostamaan
Jaakko Baggen hyokkaysretken. Ruotsi-Suomen taholta koetettiin niin ikaan s a a d a rauhanneuvotteluja kayntiin, mutta
tuloksetta, kunnes venalaiset sitten tammikuuil puolivalissa
hyokkasivat kertoman mukaan 50.000 miehen vahvuisin sotajoukoin rajan poikki A y r a ~ a a h a n . ~
Viela tammikuun 17 p:na v. 1556 Kustaa Vaasa kirjoitti
kuitenkin Turusta Kaarle Holgerinpoika Geralle ja Henrik
Pietarinpojalle, ettei ollut syyta kiirehtia Hameesta kuninkaan palvellukseen otetun vaen Iahettamista rajalle, koska ven2laisilla ei muka ollut mahdollisuutta hyokata leudon talven ja kelirikon takia. Hameen vaki sai siis toistaiseksi jaada
kotiseudulleen, vaikka sen tulikin olla I i h t 6 ~ a l r n i i n a .&man~
laisen maarayksen sai myoskin Ala-Satakunnan vaki, mika
osoittaa, ettei kuninkaalla talloin viela ollut tietoa venalaisten hyok'kayksesta.
Mutta jo paivaa myohemmin eli tammikuun 18 p:na Hameenlinnan voudille Jons Brunille lahetetty maarays viittaa
siihen, etta Turussakin tiedettiin jo venalaisten hyokkayksesta, koska kuningas antoi mainitulle voudille maaAyksen
Iahettaa voutien palvelijoita, nihteja ja nostovakea - lukuunottamatta Hameenlinnan varusvakea - yota paivaa rajalle.'
Vrl. ALM, m.t., ss. 78 is., 98.
FORSMAN,
m.t., s. 108 9s. - BLOMSTEDT,m.t.; s. 277.
Kuningas Kaarle Holgerinpoika Geralle ja Henrik Pietarinpojalle.
Turku 17/1 1556. Gustaf 1:s reg.
"uningas
Jons Brunille, Turku 18/1 1556. Gustaf 1:s reg.
1
2
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T a m m i b u n 19 p:na saivat myos edellamainitut Kaarle
Holgerinpoika Gera ja Pietari Henrikinpoika ,kaskyn kiireesti
koota kaiken Ala- ja Yla-Satakunnan nostovaen seka kaiken
Ala-Satakunnasta kuninkaan palvelukseen otetun vaen seka
siella viela olleet huovit ja nihdit, joiden mukana heidan oli
riennettava yota paivaa raja1le.l
Kasitamme nain ollen myoskin varsin hyvin, rninka johdosta Turun porvaristo joutui asettamaan sotavakea juuri
tammikuun 20 p:na eli Pyhan Henrikin paivana, silla senkin
oli nyt riennettava rajalle. Tammikuun 22 p:na 1556 kuning a s myonsi sitten naille "Turun porvarien palvelijoille" 10
kyytihevosta heidan rnuonatarpeidensa kuljettamista arte en.^
Maskun ja Vehmaan kihlakuntien voutien rniehet ja nostovaki sen sijaan saivat kaskyn lahtea liikkeelle Jons Knluutinpoika Kurjen joihdolla vasta maaliskuun 30 p:na yhtyakseen
Niilo Jesperinpojan r a t s u o s a ~ t o o n . ~
Samalla kuin kuningas ilrnoitti Viipurissa oleville valtaneuvoksille kiirehtineensa neljan ruotsalaisen lippukunnan ja kaiken Turun, ,Kokemaenkartanoi~,Raaseporin ja Porvoon 1aaneista saatavissa olleen vaen Iahettarnista Viiplurin avuksi,
han mainitsi myos Juhana herttuan Iahteneen Turusta liikkeelle "Etela-Suomeen" ja sielta edelleen Raaseporin ja Porvoon laaneihin saadakseen kiireesti rajalle vakea niin paljon
kuin winkin.*
1 Kunlngas Kaarle Holger~npoika Geralle ja Henrik Pietar~npojalle.
Turku'l9/1 1556. Gustaf 1:s reg.
2 Kuninkaan avoin kirje Turun porvareille, Turku 22/1 1556. Gustaf 1:s reg.
3 Kuningas Jons Knuutinpojalle, Turku 30/1 1556. Gustaf L:s reg.
,Kuningas Viipurissa oleville valtaneuvoksille, Turku 21/1 1556.
Gustaf 1:s reg.
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Tammikuun 21 p:na tapahtui sitten aivan Viipurin edustalla
tasaisella niitylla n. 5.000 rniesta kasittaneen venalaisen etujoukon ja 500-miehisen paaasiassa ruotsalaisista lippukunnista kokoonpannun tiedusteluosaston valilla kiivas taistelu,
jossa osaston olisi kaynyt hullusti, ellei sen olisi onnistunut
Viipurin tykiston suojassa vetaytya kaupungin rnuurien s i d puolelle. Tarnan osaston karsirnat tappiot olivat kuitenkin
rnelko raskaat, silla se menetti yht. 111 miesta kaatuneina;
niiden joukossa oli mm. toisen Ita-Gootanmaan lippukunnan
("vastanstiingsfanikan") paarnies Eerik Matsson.'
Vain kolmisen paivaa tarnan taistelun jalkeen venalaiset
enaa ahdistivat Viipuria lahteakseen sitten akisti tiehensa.
Paluurnatkallaan he kuitenkin havittivat julrnasti Kaak'koisKarjalaa. Tekipa eras osasto havitysretken aina Savoon asti.
Tarna venalaisten hyokkays oli saattaa vanhan ,Kustaa Vaas a n aivan pois suunniltaan. Hanen levottomuuttaan oli orniansa
lisaamaan viela rakkaan lern~pi~pojan
lahto hanen luotaan. H i n
pelkasi venalaisten nyt tuhoavan koko Suornen, rninka johdosta
tama entinen vapaustaistelija ajatteli jo vakavissaan paeta ensi
tilassa Ruotsiin, vaikka han itse olikin - Turussa asti. Sita
varten han jo ehti pyytaa Eerik herttuaa lahettarnaan joitakin
laivoja hanta vastaan Ahvenanrnaalle.2 Kuninkaan hermostuneisuuden selittaa kuitenkin osaksi se, etta huhupuhe tiesi ker1 BLOMSTEDT
puhuu tassa yhteydessa (m.t. s. 277) suomalaisesta
joukosta. Ruotsin Sota-arkistossa sailynyt yksityiskohtaisen tarkka
tappioluettelo osoittaa kuitenkin, etta kyseessa oli paaasiassa ruotsalainen rniehisto. Sven v. Skaran lippukunnasta kaatui tassa taistelussa
8, Anders ostgoten 14, Hans Kraftin 5, Ldnge Bengtin 13, Arvid
v. Skaran 23, Matti Tornen 24, Eerik Matssonin 12 ja Anders Biorssonin 12 eli yht. 1 1 1 . Naiden joukossa voi tosin olla jokin maara suornalaktakin miehistoa. MR
. RSA. - Vrt. PETRI,m.t. I, ss. 94-95.
2 Kuningas Eerik herttualle, Turku 28/1 1556. G4ustaf 1:s reg.
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toa venalaisia olleen n. 100-150.000
miesta, joita vastaan
hanella oli asettaa vain 6-7.000 jalkamiesta ja jokin maara
rat~uvakea.~
Jopa kuningas suunnitteli paluuta Ruotsiin Pohjanlahden
ymparikin, mutta kun matka osoittautui kovin rasittavaksi, ja
kuningas ehti hiukan rauhoittua, tyytyi han maaliskuun 8 p:na
siirtymaan perheineen Turusta Ahvenanmaalle Kastellholman
linnaan, jossa han sitten viipyi parin kuukauden ajan.
Helmikuun puolimaissa 1556 Kustaa Vaasa kuvaili Eerik
herttualle ja Pietari Brahelle Suometn tilannetta varsin synkin varein pyytaen suurehkoja lisajoukkoja Ruotsista. Samalla kuningas teki varsin huomattavan aloitteen, jonka paaajatuksen sitten myohemmat hallitsijat vasta varsinaisesti
toteuttivat ja jonka mukaan Ruotsin maalaisrahvaan oli asetettava kuninkaan palvelukseen joka kymmenes rnies ja varustettava miehensa aseilla ja joko koko tai puolen vuoden muonalla. Myos kaupunkien oli hankittava vakea kuninkaan palvelukseen.2
Erityisesti kuningasta nayttaa huolestuttaneen Uudenmaan
puolustus, koska han lpelkasi venalaisten hyokkaavan Helsingissa talvehtineen laivaston kimppuun. Viela maaliskuun
alkupuolella venalaisilla lieneekin ollut hyok,kaysaitkeita
Svante Sturen Pyhtaalta maaliskuun 1 0 p:na lahettaman
ilmoituksen mukaan, minka johdosta alkaneet rauhanneuvottelut k a t k e ~ i v a t . ~
Kuningas Lasse Olavinpoika Bjornramille, Turku 1/3 1556. Gustaf 1:s reg.
a Kuningas Eerik herttualle, Turku 15/2 1556 ja Pietari Brahelle,
Turku 16/2 1556. Gustaf 1:s reg.
Kuningas Svante Sturelle, Kastelholma 19/3 1556. Gustaf 1:s reg.
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Kun sitten maaliskuun lopulla kuitenkin naytti ilmeiselta,
ettei vihollinen e n a a kelirikkokauden alettua voinut ryhtya
huomattavampiin hyokkaysaloitteisiin ja kun Ita-Suomen
huoltovaikeudet olivat aivan ylivoimaiset, sotavakea ryhdyttiin jo jossakin maarin siirtamaan Iannemmaksi. Talloin oli
kuitenkin pidettava silmalla sita, etta o s a sotavakea jaisi edelleenkin mahdollisimman Iahelle rajaa. Uusia rauhantunnusteluja myos tehtiin, vaikka kuningas samalla kehoittikin viela
toimittamaan Ruotsista apujoukkoja, joita talven 1556 kuluessa saapuikin maahamme. S e k a Ruotsin talonpoikain etta
taa11a olleiden joukkojen keskuudessa alkoi kuitenkin esiintya
sotavasymysta, mika ilmeni mm. karkaamisina. Kuningas
yritti kohottaa mielialaa lupaamalla toimittaa 20-30.000
miesta apujoukkoja s e k a hankkia m~uonatarpeitaja suorittamalla lisapalkkaa.'
Nain suurta sotavoimaa ei kuitenkaan mitenkaan saatu kootuksi. Talven 1 5 5 S 5 6 kuluessa Suomeen saapuneiden apujoukkojen kanssa taalla olevan ruotsalaisen jalkavaen lukum a a r a kohosi kuitenkin 14:aan lippukuntaan, johon tuli lisaksi nelja aikaisemmin saapunutta ratsulipullista. Barkman
o n arvioinut t i m a n talviavun suuruuden n. 2.400 jalkamieheksi, joten Suomessa olevien ruotsalaisten sotamiesten lukum a a r a oli taman jalkeen runsaasti 7.000 miesta. Vaikka rauhanneuvottelut sittemmin alkoivatkin sujua myonteiseen suuntaan, katsoi Kustaa Vaasa kuitenkin viela valttamattomaksi
kesan ja syksyn kuluessa v. 1556 toimittaa tanne ruotsalaista
jalkavakea, niin etta sita lopulta Barkmanin arvion mukaan oli
9.248 miesti. Nain ollen kaytannollisesti katsoen miltei koko
Ruotsin silloinen jalkavaki oli lahetetty Suomen a v ~ k s i T. ~a s s a
yhteydessa voimmekin tyytya naihin numeroihin, vaikkakin
1 Kuningas Jaakko Baggelle
seka Viipurin sotilaspaallystolle ja
miehistolle 7/4 1556. Gustaf 1:s reg.
BARKMAN,
m.t. I, ss. 299, 382 js. - Vrt. s. 284.
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yksityiskohtaisemman lippukumtien kokoonpanoa kasittelevan
tutkimuksen taytyneekin naita lukuja jossakin maarin muutellla, silla ruotsalaisten paamiesten nimilla esiintyneissa lilppukunnissa on ainakin osaksi voinut olla myos suomalaistakin
miehistoa.
Kustaa Vaasan aikainen Venajan sota sammui sitten ikaan
kuin itsekseen venalaisten tammikuussa 1556 tekeman hyokkaysretken jalkeen. Mikaan yhtajaksoinen sota se ei sanan
varsinaisessa merkityksessa ollut koskaan ollutkaan, vaan
oikeastaan vain joukko suurempia ja pienempia ryostij- ja
havitysretkia. Joutselan taistelu jaikin oikeastaan taman sodan ainoaksi todelliseksi taisteluksi, jossa suomalainen talonpoikaisjoukko erikoisesti kunnostautui. Kaikista merkeista
paattaen venalaiset eivat tassa sodassa pyrkineetkaan mihinkaan ratkaisuun, vaan heidan tarkoituksenaan nayttaa Iahinna
olleen Ita-Suomen ryostaminen ja havittaminen voidakseen
sitten kaikessa rauhassa suunnitella hyokkaysta Baltian saksalaisen ritarikunnan alueelle. Saatuaan silla kertaa kostonhalunsa tyydytetyksi kesalla 1556 tehtiin aluksi ase!epo ja
huhtikuun alussa 1557 lopullinen rauha, joka solmittiin 4 0
vuodeksi sailyttamalla status quo.

Turun kaupungin maanpuolustusvelvollisuutta vv:n 1554
-57 sodan aikana selvitellessamme olemme asettaneet sen
laajempaan asiayhteyteen tarkastamalla sita koko Kustaa
Vaasan Venajan sodan taustaa vastaan. Talloin olemme
ensinnakin voineet todeta, ettei Suomi joutunut tassa sodassa
yksin omin voimin torjumaan Moskovan toista rynnistysta,
niinkuin 1490-luvulla, vaan ett2 Ruotsin panos oli siksi huomattava, etta Suomen puolustus oli tuolloin paaasiassa Ruot-
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sin sotilaallisen avun varassa. Tama olikin suoranainen vHlttamattomyys, koska Suomen sotavaen vahvuus ei viela taman
sodan kynnyksella kohonnut edes tuhanteen mieheen ja siitikin suurin osa oli ulkolaista sotilasainesta. Ruotsin sotalaitosta kehittaessaan Kustaa Vaasa oli naet laiminlyonyt miltei taydellisesti valtakunnan itaisen puoliskon.
Kun Suomen itarajan puolustuksesta nain Iahinna vastasivat
siis ~uotsalaiset joukot, ei ole varsin ihmeellista, jos kuningas asetti myos sotajoukon johtoon etupaassa ruotsalaisia
ylimyksia. Siksi ei tata kuninkaan toimenpidetta liene tulkittava niin yksipuolisesti kuin t%han asti, etta suomalaisten
syrjayttaminen olisi johtunut vain kuninkaan epasuosiosta
Suomen herroja kohtaan onnettoman Pahkinalinnan retkeri
takia. Samalla voidaan osoittaa paikkansapitamattomaksi
tahanastinen kasitys, etta Viipurin Iahistolla tammikuun 21
p:na 1556 venalaisten kanssa kahakoinut 500-miehinen tiedusteluosasto olisi ollut suomalainen, silla sen tiedetaan olleen
ainakin etupaassa ruotsalaista ainesta.
Mita erityisesti Turun ja yleensa Lansi-Suomen maanpuolustusvelvollisuuteen vv:n 1554-1557
sodan aikana tulee,
emme saa kiinnittaa liian suurta huomiota siihen Suomen
aateliston Viipurin neuvottelutilaisuudessa tammikuussa 1555
antamaan kielteiseen lausuntoon, ettei Lansi-Suomen asukkaista ollut muka sotilaiksi, silla joka tapauksessa taaltakin
otettiin seka varsinaista sotavakea etta nostovakea tamankin
jalkeen mainitun sodan aikana. Eipa edes Turun kaupunkikaan selviytynyt talloin maanpuolustusvelvollisuudestaan pelkilla sotaveroilla, silla kaupungin 150 porvarin oli Pyhan Henrikin paivana v. 1556 asetettava kuninkaan kayttoon yht. 100
jalkamiesta, joka kaupungin silloiseen vakilukuun nahden oli
melkoinen rasitus. Ja jo parin paivan kuluttua tama osasto
nayttaa Iahteneen liikkeelle. Samoihin aikoihin Juhana herttua Iahti itse henkilokohtaisesti kokoamaan vakea itarajan tur-
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vaksi Piikkilijn ja Halikon kihlakunnista seka Raaseporin ja
Porvoon Iaaneista. Vahaista myohemmin myos Maskun ja
Vehmaan kihlakuntien nostovaki sai liikkeell,elahtokaskyn.
Erityista mielenkiintoa herattaa taman turkulaisen joukon
aseistus. On tietenkin mahdollista, etta aseistuksen kokoonpanoon, jossa kylmat aseet olivat ylivoimaisesti edustettuina,
on vaikuttanut osaltaan tana ajankohtana vallinnut suuri aseiden puute. Siihen viittaisi mm. se seikka, etta 'neljalla sotamiehella oli talloin sellainen harvinainen ase kuin pertuska,
jonka kaytto tuolltoin rajoittui yleensa hovin piiriin. Mutta
kun toisel'ta puolen muistaa Kustaa Vaasan naihin aikoihin
pyrkineen yleensa pei~tsillavarustetun raskaan jalkavaen muodostamiseen venalaisten ratsujoukkoja vastaan, saattaa tassa
mahdollisesti olla kysymys maaratietoisesta suunnitelmastakin varustaa tama joukko erilaisin tankoasein, silla vain 9
p~osentilla oli ljousipyssy tai tuliase.
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Anno 56 om S:te Hendrics Dag
vm Vinttren Giordes i f f A b i
Stadh nempdliigh - 100 ,knecth:r
Knutt Nilss:s knechtt Gers Olss: mz Hillebor deijen
Erich Kranckes knecht Michil Jonss: mz Hillebor deijen
Hans Kiores knecht Jorian Hinderss: mz barsan yx
Hendth Miolners knecht Ambrosius mz kn4effuelspiut deij:n
Hendth: Skipers knecht Lass Erss: mz knelspiut deijen
Jacop Skippers knecht Benckt Skiper mz knelspiut yx
Hendth Tyskens knecht Bentiill Tysk mz knelspiut deij:n
Lass Grds knecht Madz Madzss: mz Hillebor deijen
Hendth Kocks knecht Madz Mortenss: mz Hille: kromkooch
Hans Frijtzens knecht Jorian T:nobinder mz knell: yx
Knutt T:nobinders knecht Siffre H i n d e r s ~ :mz spetz deijen
Oleff Siffuers knecht Hendth biorn mz knel: deijen
Siffre Madzsons knecht Lass Jonss: mz knell: suerdh
Jacop Suartans knecht Siffre Eskillss: mz barsan deijen
Madz Hirffuens knecht Anders Nilss: mz vippebogh deijen
Sijmon Frijtzens knecht Bertiil IKeruene mz knel: deijen
Jons Olenings knecht Nils Jopss: medlh knel: deijen
Bertiill Gulsmedz knecht Thom kar,as: mz Hillebor deijen
Jacop Larsons knecht Lass Hinderss: mz Hillebor tashach
Bertiill Kocks knecht Frans Eskilss: mz Roor yx
Hen Ndkans knecht Jacop Thomass: Hille: yx
Hen Jnnamas knecht Siffre Nilss: mz knel: Rapijr
Lille Pers knecht Ambrosius Hinderss: mz Hille: deijen
Morten Kiores knecht Nils Bertilss: mz knel: deijen
Thom Grops knecht Eskiill mz knelsp: deijen
Michil Laros knecht Thom Larss: mz knell: yx
Hendth
Grops knecht Jijrian - mz Hillebor deijen
-0

Alkulahteen kirjoitustapaa on pyritty yleensa seuraamaan. Henkilonimet on kuitenkin yhdenmukaisesti kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Kun poisjatetty nasaali on merkitty viivalla, kirjain on otettu
tekstiin mukaan. Epaselvat nimet on varustettu kysymysmerkilla.
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Hen Runsals knecht T h o m a s Runsal mz slaxsuerdh yx
Clemett Bryggers knecht Simon Larss: mz Hille: d e ~ j e n
tillle ~Knutz knecht Oleff Jonss: medh Hille: yx
3 e f f Brons knecht Madz Nilss: mz spetz Rapijr
Jacop Palttuns knecht Jacop Madzas: mz ~Halffhach deijen
Hen Kiores knecht Eriich Hinderss: mz spetz dellen
Hen Paharautas knechi Lass mz H~lle: deijen
P e r Suenskens knecht Per Nilss: mz knel: yx
Oleff Copus kneclht Siffre Sirnonss: mz Hille: deijen
Hen Borgars knecht Madz Nilss: m z Halff: kromkoch
Siffre Kandas knecht Morfen Pbualss: mz Hille: yx
Sijmon Ni1ss:s knecht Jorian mz Ror deijen
a e m e t t Brenners knecht Mogns Larss: mz knel deijen
Michill Vijels knecht Hen Michilss: mz Hille: kromkoch:
Hen Pahaialkes knecht Jorian Bertilss: mz knel: deijen
Anders Karuataskens knecht Siffre mz knell: suerdh
Eriich iLangs knecht Pduall Clemetss: mz Ror y x
Eriich Jempses knecht Siffre Jacopss: mz knell: deijen
Lass A n d e r s s : ~knecht Thom Bertiilss: mz knell: deijen
Morten Resons \
Nils Bodzmans ( knecht -mz knell: kromkoch
Lille Hendth
'
Marcus Hollos knecht Andem Hinderss: mz knell: yx

--

]

Marcus Kockill
knecht Paual Mesileijpe mz Hille: deijen
Lass Mesileijpes
Thom Vija \
Madl
knecht Jonss Jonss: mz knel: deijen

1

,

Hendich Scredder \
Marcus Kerffuens j knecht Siffre T h o n ~ s s :mz vippebog deijen
Madz Gulsmedh
knecht Eriich Eskilss: mz Hille: deijen
Jorian Runsals [
~ i l l eJiirian
'knecht Cle:tt Hinderss: mz Hille: yx
- ..S. b f f a n Jemses )
Frans Stormila \
MiGInares knecht Marcus Bentzss: m z knel: kromkoch

1

I
I.

1

Cornilius Jonss:
knecht Thomas Knufzss: mz knel: suerdh
Berndtt Ericss: j
Lass Peiss:
knecht Jorian Anderss: mz Hille: yx
Lass Bothnkars

I
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Jons Hintzholm
~Knutt Paliaspes ( knecht Jorian Simmonss: mz Hillle: yx
Morten Aruedzss; )
knecht Jacop Siffress: mz Hille kromkocli
oleti
Michilsons
_-- --.
Madz Gulsmedh
fi Ie
Jorian Letholaij :e khecht Hans Perss: mz Ror yx
J_acop S i f f r e s s : ~knecht Nils Madzss: mz-knel: kromkoch
Michil Frijtzens
Morten Nlls Skipers ( knecht ]ens Olss: mz HiHe: deijen
/ 3Morten KiGres knecit Morten Hinderss: mz barsan deijen
Lass Karuatask
knecht Morten Anderss: mz Hille: yx
Pukas(?) Nilsons
P e r Minderman
mz Hille: suerdh
. A n d e s Stach(?) \
( knecht Oleff Monss: mz knel: yx
Madz Gerss:s
Siffre Porsas
Jons Bodzman
i n e c h t Marcus Larss: mz knel: yx

1

,
)

-

\\

.

Eriich Slopko
Madz Kurittus ( knecht Nils Thomss: mz Hille: yx

1

Anders N
~ knecht~ Jacop Anderss:
~
~mz knel:~ yx
J
Madz Vijars
Anden Huitt
knecht Thom Madzss: mz knel: yx
Gres Knutzsons ( .
A
s Bysnen
Hen Humalas j') knecht Bertil Siffress: mz knel: Rapijr
Hen Landzknecht)
Marcus Toffsalas I knecht Nils Madzss: mz knel: yd
Lille Madz
) knecht Thom Madzss: mz knel: yx
Nils Lipaijnes (
Hendrich Harach \
knecht Siffre Ragualdss: mz knel: k7.P e r Mull
-1 Eriich Halkoijne
Madz Tysk
knecht )tins Mich~lss: mz knel: suerd
a c k t Nilss:
Lass T a u a s t
Morten Tysk
knecht Morten Jopss: m z knel: yx
Jorian Halkoij:e
Morten Oetss:
Morten Trafott knecht Eriich Larsis: mz knel: suerdh
Per Scredder

I1

\

~

)
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Clemett- H i n d e r s ~ :
tnecht Eriich mz boga deijen
Per Kiore
Bertiill H u ~ t e n s (
Hillebor deijen
Andes Hu'tens
Eriich Karuatask )
knecht Hans Hanss: mz Hil deijen
Agustus dfflett
Michil! Racki knecht Hen Erss: mz Hllle: suerdh
Langh H e n d t h : ~knecht Sijmon Sijmonss: mz knel: deijen
iffr re Bondh ) knecht Morten Polss: rnz knel: Rapijr
Jons Belttas f
Oleff Bottnkar
Madz Bremers(?) j knecht Madz Siffress: mz barsan deijen
Oleff Rentzell
knecht Staffan Eskilss: mz Hill: suerdh
-.-Thomas Kauhans
Hendth Herken
knecht Jacop Olss: medh Hillle: tashach
P e r Yampes
Madz Prijs
Siffre Brygs
Hillebor d e ~ j e n
Thom Paliaspa
Madz NIndals
Bertill Vennj
knelspiut yx
Lass Hirffuj
Thom Runsala )
knecht Eriich Madzss: mz Hil: deijen
Siffre Runsala f
x f r e Bottnes knecht Morten Nilss: mz knel: yx
Jons Solen.kente
knecht P e r Nilss: mz knel: yx
Madz Kohma
Siffre Kiore
Hillebor deijen
Madz Krusz
Eskiill Vijsas
Hen ~odenbo;gh
knecht Thom Nilss: mz spetz deijen
S i f f e Kara
Siffre Kangar )
knecht Madz mz Hille: yx
- 3 . a l Ketturs (

_C_

I'

\

)

i

1I

}

1(

1

Eskllil Fadder
knecht Marcus Hinderss: mz kne1:'kromkoch
Thom Kanttur (
Sijmon i i f f e r s k e q
knecht Cle:tt Timberman mz knel: ta,shach
Eriich Molars
j
Ambrosius Perss:
knecht Sijmon Erss: mz knel: deijen
PIual Hoops
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Sijmon Hinderss: Marcus Gildh Marcus TaffelbyeL?)
Eleeff
Gest --

-_

-

--

-

Hille:
knel:
Hille:
Hille:

--

yx
deijen
deijen
deijen

-

-

