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Venalaiset sotavangit Ruotsissa ja Suomessa
suuren pohjoismaisen sodan aikana.
Esitelma, jonka Suorn° " Historiallisen Seuran vuosipaivana
m a rrrA f 9 p. 1900 on pitiinyt

Z. Yrjo-Koskinen.

Kovempaa kohtaloa ei voi ajatella kuin soturin, joka joutuu vankeuteen viliollisen maahan ja siella omaisistaan eroitettuna on pakoitettu joutilaisuudessa viettamaBn pitkat vuodet
oudoissa, toisinaan hyvinkin nurjissa oloissa, sill’aikaa kuin
asetoverit saavat jatkaa kunniakasta taistelua isanmaansa puolesta. Tahan verraten on tappo-tantereella kaatuminen onnenosa; siina on soturin luonnollinen telitava, jota ei sovi surkutella. Mutta antautuminen, aseiden riisuminen, joutuminen sotavangiksi vihollisen valtaan, se on kokonaan ulkopuolella sotilaan ohjelmaa ja lisaa aina jonkun verran hapean tunnetta
siihen katkeruuteen, jonka itse vankeus karsimyksillansa tuottaa. Jos sota on kovin pitkallinen, taytyy todellakin saalia niita
miehia, jotka vuosikau^
toisinaan kymmenen tai toista kymmenta ajastaikaa odottavat sita rauhan tai lunastainisen sanomaa, joka vihdoin tuottaisi heille vapauden. Semmoinen kohtalo oli lukuisain Ruotsin ja Suomen miesten, varsinkin Pultavan ja Perevolotsnan onnettomain kohtausten perasta.. Useat
heista viettivat kaksitoista synkkaa vuotta Venajan valtakunnan
kaukaisimmilla seuduilla, ja heidan karsimyksensa ovatkin erinainen luku „Ison vihan“ surullisessa historiassa. Venalaiset
sotavangit Ruotsin valtakunnassa eivat olleet yhta lukuisat.
Mutta useampien vankeus-aika alkoi jo sodan ensimaisesta vuodesta ja kesti siis monelle lahemmas kaksikymmenta vuotta tai

enemmankin. Eraat heihin koskevat kohtankset ovat meidan
maassa tapahtuneet. En voi siis katsoa Suomen historialliselle
seuralle vieraaksi aineeksi, kun otan esittaakseni muutamia
seikkoja naiden vankien kohtalosta, varsinkin heidan Suomenmaassa ollessaan.

I.

Sotavangit Ruotsissa.

Heti kun Veniija akkiarvaamatta oli sOdan julistanut, otettiin Ruotsin liallituksen toimesta talteen ne tsaarin alamaiset,
jotka silloin sattuivat olemaan Ruotsin valtakunnan rajojen
sisklla. Niita oli etupaassa kauppiaita. Niinpa yksistaan Tukholmassa, missa venalainen kauppa nakyy olleen melkoinen,
koska mainitaan „Ryssan talo“ ja „Ryssa-puodit", otettiin, joko
lotjissa tai maalla, niita vangiksi lahemmas sata. Myohemmin
sanotaan Tukholmassa sailytetyn 160 venalaista kauppiasta,
mahdollisesti joltakin osalta noita jo siihen aikaan Suomessa
kiertelevia „laukkuryssia", joita syysta epailtiin vakojiksi. Sanomattakin on selvk, etta tamanlaatuisia vankeja ensi alussa
rayoskin sailytettiin Suomen puolella, olletikkin Yiipurin ja
Turun linnoissa, kunnes katsottiin tarpeelliseksi kuljettaa ne
varmempaan talteen Ruotsiin.
Tarkeampi mies kuin паша satunnaiset vangit oli tsaarin
lahettilas eli resiclentti, ruhtinas Andreas Hilkov. Han oli, Kaarlo
kuninkaan Seelannissa ollessa, tuonut tsaarin petolliset rauhanvakuutukset ja sai nyt, kuninkaan nimen-omaisen kaskyn mukaan, kokea mita ankarinta kohtelua. Tietysti han heti suljettiin asuntoonsa, joka oli kenraali-majori Soop vainajan talossa
Gote-kadun varrella Tukholman etela-osassa. Mutta ei siina
kylla, vaan alituinen vartia asetettiin itse hanen makuuhuoneesensa, eika han siita saanut liikkua asuntonsa muihin huoneisin.
Mutta myohemmin suotiin paljon helpoituksia. Huhtikuussa
1702 kuningas kirjeessansa neuvoskunnalle myonsi, etta Hilkov
vakinensa saisi kayda jumalanpalveluksessa muiden vankien
luona, aina kuitenkin vahtien valvonnan alia, ja ylipaansa suo-
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tiin ylliaisille vangeille tilaisuus liikkua ulkona terveytensa hoitoa varten.l)
Oli naet jo sodan ensimaisena vuotena, kuuluisassa Narvan tappelussa, suuri joukko ylhaisia vankeja joutunut Ruotsalaisten haltuun. Y oiton jalkeen tosin kaikki alhaiset vangit oli
paastetty tiehensa, koska katsottiin turhaksi vaivaksi niita korjata ja kuljettaa. Mutta ne, jotka palvelijoineen otettiin talteen,
oli vat Venajan armeijan etevinipia, nimittain 10 kenraalia, 10
everstia, 5 everstiluutnanttia, 14 kapteenia seka muutamia laitkareita ja muita palveluskuntaan kuuluvia henkiloita. Koko lukuma£ra oli 7 9 .2) Useat heista ovat taman esitelman paahenkiloita ja ansaitsevat siis jo tassa tulla seka nimelta etta syntyperalta mainituiksi.
Tarkein vankien joukossa oli tietysti itse ylipaallikko,
sotamarsalkka Carolus Eugenius Due de C roy.:i) Suku oli kotoisin Hennegausta Belgiassa, josta se oli levinnyt Espanjaan,
Ranskaan ja Saksaan. Nyt puheena oleva herttua, jolla myoskin oli arvonimi „Saksalais-romalaisen valtakvinnan rulitinas“ ,
oli jonkun aikaa ollut Tanskan palveluksessa, oli sitten palvellut Itavallassa ja mainitaan nyt tulleen, samoin kuin useat muut
saksalaiset upseerit, kuningas Aukustin lahettamana tsaarin palvelukseen. Hanen sotaisista teoistaan ei tiedeta muuta kuin
tama, hanelle niin onneton Narvan taistelu. Yankina han lahetettiin Raaveliin, jossa kuoli ja аікирггоіеііа vuotta 1702. Han
nakyy olleen jotenkin iakas mies. Tsaari kuuluu surkutelleen
hanen kovaa kohtaloansa, lausuen: „Jos olisin kahta viikkoa
ennen uskonut hanelle komennon, en olisi karsinyt Narvan
tappiota“ . Pietari lupasi valtiokassasta suorittaa hanen velkansa. ‘ )
Muut ylhaiset vangit siirrettiin nahtavasti heti tai seuraavana kev£ana, merenkulun auettua, Tukholmaan. Korkeasukuisin niista oli Imeretian prinssi Aleksanteri Arkhelovitsh, joka pal') Ks. Kuninkaan ja neuvoskunnan k irjev a ih to: Hist, handlingar af
Samfundet for utgifvande af handskrifter, I sivv. 90, 91; II siv. 179.
a) Ks. Ustrialov, Pietari Suuren historia (venajaksi), IV 1, sivv. 50, 51.
*) Herttuan nimi on luettava: do Kroii. Venajaksi kirjoitetaan:
„Герцогъ фонъ Круи“.
*) Ks. Itavallan lahettilaan Pleier'in kirjeita M oskovasta (Ustrialov,
IV 2, liitteet).

—

4

—

veli Yeniijan armeijassa ylimm&isena tykistonpaallikkona („G e
neral Feldzeugmeister"). Hanen isansa oli ollut hallitseva ruhtinas kotimaassaan Kaukason-takaisilla lansirinteilla ja nakyy
kuuhmeen georgialaiseen Bagrat eli Bagration-nimiseen hallitsija-sukrmn, jonka tahden isalle annettiin Yenajiilla arvonimi
,,tsaari“ ja poikaa sanottiin „tsaarevitsh“ . Ruotsissa hanta kutsuttiin jok o Georgian prinssiksi tai vielii tavallisemmin „prinsen
af Meliten“ . Kun Georgialaiset ja Persialaiset olivat maasta
karkoittaneet isan ja poian, oli tsaari Pietari ottanut heidat
turviinsa ja mainitaan aikoneen, jahka Ruotsin sota loppuisi,
saattaa heidat takaisin valtakuntaan, — tuuma, joka sitten prinssin kuoleman tahden ja suuren sodan pitkallisyyden vuoksi
taytyi jattaa.
Varsinaisten venalaisten joukossa etevin oli ylikomisarius,
ruhtinas Jaaklco Feodorinpoika Dolgorukoi. Han oli jo 60:nnen
ikavuoden jattanyt vanhus (v. 1711 han sanotaan olevan 73:nnella)
ja nautitsi suurta arvoa tsaarilta, joka kutsui hanta seta-nimella.
Muut kenraalin-arvoiset venalaiset olivat: Nougorodin kuvernori, ruhtinas Iivana Yrjonpoika Trubetskoi, jalkavaen kenraali
Automon Mikaelinpoika Golovin, ja kenraali-majori Iivana Iivananpoika Buturlin.
Muut ylhaiset vangit nayttavat olleen melkein kaikki ulkomaalaisia, niiden joukossa nelja saksan-sukuista kenraalia. Etevimmat niista olivat jalkavaen kenraali Adam Weide, joka kolme
vuotta aikaisemmin oli ollut muassa Zentan tappelussa turkkilaisia vastaan, ja kenraaliluutnantti Ludovik von Allard, josta
nimen-omaan mainitaan, etta kuningas Aukusti oli hanen luovuttanut tsaarin palvelukseen. Lisaksi mainittakoon kenraalimajorit paroni von Langen ja Schacher. Alemmissa arvon-asteissa
tavataan, nimista arvaten, kaikenkarvaista kansallisuutta, muiden muassa nelja Gordon'ia, arvattavasti skotlantilaisia, eras
Preobashenskin rykmentin paallikko eversti Ernesti von Blumberg, vielapa everstit Henrik Gulitz ja Pietari Lefort seka
eversti-luutnantit van der Widin ja de Coudre.
Lienee heti alussa syntynyt ajatus hajoittaa nama vangitut herrat maaseutu-kaupunkeihin. Mutta ylhaisimmat saivat
toistaiseksi jaiida Tukholm aan.l)
*) Ks. Neuvoskunnan kirje kuninkaalle Syysk. 2 p.
Handl. II, siv. 112).

1701 (Hist.

2.

Vankien olo Ruotsissa.

Pakenemis-yritykset.

Kuten jo mainittiin, ylhaisten vankien kohtelu muodostui
miten knten lieveaksi, ainakin niin kauan kuin ei heilta mitaan
salakankkeita peliitty. Luonnollista kuitenkin on, etta Ruotsin
kruunu, jolla oli vaivaa vankien vartioimisesta ja kuljetuksesta,
ei katsonut asiakseen aivan ylollisesti kustantaa heid&n ja heidan palvelijainsa elatusta. Muutamista tiedon-annoista naemme,
etta upseerin-arvossa olevalle vangille annettiin vuorokaudelta
4 ayria hopearahaa ja kullekkin palvelijalle 2 ayria. Nykyisen
rahakantamme mukaan 4 ayria hopearahaa tehnee noin 36
pennia; mutta on tosin huomattavaa, etta rahan osto-voima
tavarain suhteen oli siihen aikaan paljoa suurempi kuin nykyaan. Yhta hyvin, ja vaikkapa mainittu paivaraha arvosteltaisiinkin kolmekertaiseksi, oli noiden ylhaisten herrain elatus
varsin laiha. Se huomataan siitakin, etta ihan sama maara, 4
hopea-ayria paiv&lta, maksettiin Suomessa jokaisen majoitetun
sotamiehen elatuksesta.') Luonnollisesti varakkaammat vangit
saivat panna omia varoja lisaksi, ja sita varten he kayttivat
saatavissa olevaa luottoa, kunnes omasta maasta oli liankittu
varoja velkain suorittamiseksi. Rahanlahetykset tapahtuivat
vekselien kautta ulkomaisten ja ruotsalaistenkin kauppahuoneiden valityksella. Oli Tukholmassa siihen aikaan eras tavattoman rikas liikemies, kauppaneuvos Olavi Hannunpoika Tornflycht, jonka tytar oli naitu kuuluisalle paaministerille kreivi
Kaarlo Piper’ille. Erittain mainitaan, etta kreivinna Piper oli
perheen varoista valittanyt lainoja muutamille ylhaisille vangeille. Kuten tiedamme, kreivi Piper itse sitten joutui vankeuteen Venajalle, jossa tsaari tylylla kohtelulla koetti pakoittaa hanta seka valtjollisiin etta rahallisiinkin myonnytyksiin.
Naina suhteet tietysti monessa kohden vaikuttivat Ruotsissa
olevien venalaisten oloihin.
Silla valin oli venalaisten vankien puolelta tapahtunut
muutamia yrityksia paasta pakoon. Jo v. 1702 oli eras everstiluutnantti Gordon onnistunut pakenemaan Tukholmasta Vena') Ks. Turun laanin veriflkationit v. 1710 (Suom. Valtio-ark.) siv.
2277. — Samaan aikaan oli voi-leiviskiin hinta noin 2 taal. hop. rah. =
Suom. markkaa 5: 67; niinmuodoin voi-kilon hinta noin 6 6 -6 7 pennia
(Samat verif., siv. 2087).

jalle. Meren laheisyys teki nahtavasti tammoisen paon mahdolliseksi, vaikk’emme tunne tapauksen yksityis-seikkoja. Samana vuonna kenraali-luutnantti von Allard teki samanlaisen
yrityksen, joka ei onnistunut. Nama tapaukset todistavat, ett’ei
ainakaan kaikin aioin vankeja pidetty kovin ahtaassa sailyssa.
Merkillisin oli se paon hanke, johon kenraalit Trubetskoi, Weide
ja Buturlin ryhtyivat eraana kevat-aamuna v. 1703. Tapaus
oli seuraava.
Naita herroja sailytettiin silloin niinkutsutussa Falckenberg'in talossa, missa olivat salaa telmeet reian muurin puhki.
Toukok. 3 p. (ruotsalaisen kalenterin mukaan) lie kello 5 ja 6
valilla aamulla potkivat tiehensa. Asia tuli kuitenkin hyvin
pian ilmi ja Tukholman ylikaskynhaltia kreivi Gyllenstierna
heti ryhtyi ponteviin toimiin. Kuriireja lahetettiin merenrannikolle useihin paikkoihin, itse kaupungissa tiedon-anto levitettiin
rummunlyonnilla, ja koska juuri sattui olemaan sunnuntai, kuulutettiin lisaksi kaikissa kirkoissa (jumalanpalvelukset naet pidettiin siihen aikaan varhaisella hetkella), etta 1,000 riksin
palkkio tulisi sille, joka toisi karkurit takaisin. Eika kauan
viipynyt, ennen kuin pakolaiset saavutettiin. Eras hauptmanm
Tornehielm in puutarhuri Matti Holm huomasi Klaaran kirkossa
kuulutuksen ja muisti asken nahneensa, kaydessaan katsomassa
yksityista puutarhaa etelapuolella kaupunkia, kolme vierasta
henkiloa istumassa eraiissa maessii Skans-tullin takana. Aivan
oikein lian arvasi, etta namahan juuri olivat nuo kaivatut van
git. Ei muutar, k o’ottiin joutilaita salleja ja merimiehia, ja nuo
aseettomat herrat antautuivat heti, yrittamatta mitaan vastarintaa. Heidan koko varustuksensa oh pullollinen viinia ja muu pieni
pullo seka parin sylen mittainen koysi. Kiinni-ottajia he tervehtivat saksaksi sanoilla: „tervetulleet, tervetulleet! olemme
onnettomia“ . — Jo kello 8 aikaan heidat tuotiin ylikaskyn- %
haltian luoksi, joka ankarasti heita nuhteli. Ilmoittivat toivoneensa, etta kaupungin ulkopuolella joku ihminen saataisiin
palkinnon lupauksilla taivutetuksi auttamaan heita edemmaksi;
pahimmassa tapauksessa olivat aikoneet palata vapaaehtoisesti.
K oko yritys nakyy olleen kylla heikosti valmistettu eika
tuottanut vangeille, kuin lisattya karsimysta. Nyt heidan yksityiset palvelijansa otettiin heilta pois. Muutoinkin vankeus
kovennettiin. Trubetskoi sai asuntonsa siina vankilassa, niin-

kutsutussa „Sm edjegard’ “issa, missii hengelta tuomitut sailytettiin; W eide pantiin alitaasen huoneesen Loytolasten talossa ja
Buturlin vanhan raastuvan-alaiseen komeroon, johon valo paasi
ainoastaan yhdesta korkealla olevasta akkunasta.
Kuinka kauan tama rangaistus-vankeus lienee kestanyt,
emme voi sanoa; arvattavasti se pian jalleen lievennettiin, jos
kohta vartioiminen tuli entista tarkemmaksi. Sita tarkoitusta
varten tosin Tukholman kaupunki oli kylla sovelias paikka;
mutta toiselta puolen meren laheisyys ja ulkomainen Hike oli
siella houkutuksena uudistamaan paon-yrityksiii. Luultavasti
siita syysta, ja koska erittain ruhtinas H ilkov’ia oli tavattu
harjoittamasta salaista kirjevaihtoa, paktettiin kesalla 1705 siirtaa enin osa naista vangeista sisamaahan ja sijoittaa ne eri
paikkoihin. Niinpk Imeretian prinssi majoitettiin Linkoping’iin,
residentti ruhtinas Hilkov Jonkoping’iin, kenraali Golovin
Yesteros'iin, kenraali W eide Gefle’en. Jokaisella oli tietysti
palvelusvakensa muassaan: prinssilla esim. hovimestari, kamaripalvelija, kokki, renki ja hovimestarin renki; samoin Hilkov'illa.
Golovin’illa oli valskari ja 3 renkia, Trubetskoi’lla samoin neljahenkinen palveluskunta, muilla ainoastaan 2 tai 3 henkiloa. *)
Oliko ruhtinas Dolgorukoi kenties saanut jaada Tukholmaan,
emme varmuudella tieda; silla hanta ei tassa tilassa mainita.
Myohemmin lienee tapahtunut erinaisia muutoksia. Ainakin
mainitsee historioitsija Nordberg, etta Hilkov, asuessaan Orebro’ssa, joh on siis oli uudesta muutettu, sai nauttia ystavkllista
kohtelua ja paljon vapautta.

3.

Kysym ykset vankien vaihtamisesta.

Sodan ensimaisinS vuosina ja aina Pultavan tappeluun
saakka ei voinut kuin yksityisissa tapauksissa nousta kysymys
venalaisten vankien vaihtamisesta; oli naet verrattain vahan
arvokkaampia Ruotsin miehia joutunut venalaisten valtaan.
Asianlaidan osoittaa tavallansa sekin, etta tsaari ainakin yhdessa
') Neuvoskunta kuninkaalle, Syysk. 26 p. 1705 (Hist. Handl. I ll,
sivv. 216 seurr.).

tapauksessa nakyy saaneen liittolaiseltansa kuningas Aukustilta
vastikkeen vaihtokaupallensa. Oli naet Elokuussa 1704 tapahtunut, etta kenraali-luutnantti A rvid Horn Warsovassa joutui
puolalaisten vangiksi. Seuraavana vuonna Helmikuussa han
annettiin vaihdokseen ennen mainittua, Narvan tappelussa vangittua von Allard’ia vastaan, joka sita varten paastettiin matkustamaan Hampuriin. ') Nayttaapa silta, etta von Allard’ia
yha katsottiin Aukusti kuninkaan alamaiseksi, jotenka han ensin
palasikin Saksaan, vaikka sitten taas meni Venajalle. Omituista
muutoin on, etta, vaikka Horn ja von Allard olivat samassa •
arvon-asteessa, Kaarlo kuninkaan mainitaan maksaneen valia
4,000 Albertus-taaleria, arvatenkin osoittaaksensa, etta todellisessa arvossa oli eroitusta.
Joskus vaadittiin pelkkia rahalunnaita, kun ei muuta vastiketta ollut tarjona. Niinpa mainitaan, etta Ruotsi v. 1703 oli
vaatinut Imeretian prinssin lunnaiksi 10 tynnyrillista kultaa,
joka Suomen rahassa, lukuun-ottamatta rahan suurempaa arvoa
siihen aikaan, tekisi enemman kuin 2 1/2 miljoonaa Suomen
markkaa. Tama ehdotus ei vienyt mihinkaan tulokseen, siita
selvasta syysta etta vaadittu summa oli ihan mahdo.ton.
Mainitsemista on, etta kysymys tasta asiasta oli noussut
Imeretian prinssin omasta alotteesta. Eraassa ruotsiksi kirjoitetussa anomuksessa, jonka Ruotsin neuvoskunta Heinak. 3 p.
1703 toimitti kuninkaalle menemaan Puolaan, prinssi rukoilee
Kaarlo kuninkaan armoa, koska elamiin loppu on hanelle tulossa
alituisen sairauden tahden, jota ei mitkaan laakkeet paranna.
„Etenkin armahtakaa“ , kuuluu sanat, „vanhaa isaani, joka ainoastaan kristillisen uskonsa vuoksi on maistansa karkoitettu ja nyt
ainoan poikansa poissa-olon tahden joutunee hautaan“ . Allekirjoitus on; „Alexander Zarevitz Iverschi“ (s. o. Iberialainen). '^)
Puolen viidetta vuotta myohemmin, Helmikuulla 1708, prinssi anoi saadakseen kolmeksi kuukaudeksi kayda iakkaita vanhempiansa ja puolisoansa tervehtimassa; mutta kuningas antoi jyrkan k iellon .3) Vasta kesalla 1710 uskallettiin uudistaa kysy
mys prinssin vapauttamisesta, jota silloin seka leskikuningatar
’ ) Hist. Handl. I ll, siv. 190; Nordberg, Oarl X H :s hist., I, siv. 579.
2) Hist. Handl. I ll , siv. 98. — Iberia on vanha Georgian eli Grusian nimitys.
3) Hist. Handl. IV, sivv. 106 y. m.
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etta Kaarlon sisar kannattivat. *) Asema oli nyt melkoisesti
muuttunut, sittenkuin suuret joukot Ruotsin etevimpia miehia
olivat joutuneet sotavangeiksi Yenajalle. Oli naet toivo saada
Imeretian prinssin vastikkeeksi jok o kreivi Piper tai sotamarsalkka kreivi Rehnskold. Vaan kun samaan aikaan oli vireille
pantu Yenajan puolelta laveampi kysymys vankien vaihtamisesta, jai prinssin asia riippumaan tiistii yleisesta suunnitelmasta.
Sivumennen sopii mainita, etta silla valin joitakuita halvempia vaihdoksia oli suoritettu. V, 1706 oli esim. eversti
Lefort vaihdettu ja v. 1708 eversti Aleksanteri G ordon; mutta
ei sanota, kutka ruotsalaiset vangit sijaan annettiin. Yasta
Pultavan tappelun jalkeen virisi kysymys ylh&iseinpien vankien
vaihtamisesta tai lunastamisesta. Alku ei kuitenkaan ollut lupaavainen. Ruotsin hallitus ehdotti ruhtinas Dolgorukoin annettavaksi kreivi Piper'iii vastaan ja ruhtinas Hilkov’in vastik
keeksi valtiosihteeri Hermelin’in. Jos rahalunnaita tahdottiin
kayttaa, ehdotettiin Dolgorukoista ja Piper'ista 1,000 ruplaa eli
5,000 karoliinia (noin 7,000 Suomen markkaa), ja jokaisesta
kenraalista yleensa 800 ruplaa. Vaan vaikeuksia nakyy syntyneen siita syysta, etta tsaari tahtoi sen ohessa kayttaa Riiassa
vangitun ruotsalaisen kenraalin kreivi Stromberg’in vastikkeeksi
kenraali W eide’lle, mutta Piper muistutti, etta Stromberg oli
vastoin heittamys-ehtoja pidatetty vankina ja niinmuodoin
pitaisi ilman vastikkeetta paastettaman.2) Piper niinmuodoin
isanmaallisessa tarkoituksessa itse esteli lunastamistaan ja kuoli
vihdoin Schltisselburg’issa v. 1716. Hermelin taas katosi aivan
tietamattomiin. Nain seka Dolgorukoin etta Hilkov’in vapautuminen lykkaytyi toistaiseksi. Sita vastoin W eide todellakin
vaihdettiin Stromberg’ia vastaan. V. 1710, Lokak. 25 p., kirjoittaa Suomessa komentava kenraali Lybecker Svartback’ista
hallitukselle, etta evei’sti Ykskull, joka oli lahetetty Pietariin
sopimaan vankien vaihtamisesta, oli palannut ja etta hanen
kanssansa oli tullut kreivi Stromberg, kunniasanallaan kotiin
paastettyna. Pari kuukautta myohemmin kreivi Nieroht, joka
silloin oli komennon Suomessa ottanut, ilmoittaa Hameenlinnasta
Jouluk. 24 p., etta venalainen kenraali Adam W eide, 30 rakuu*) Hist. Handl. V, sivv. 79, 99.
*) Ks. К о rdberg, Carl X II:s historia, II, sivv. 131, 132.
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nan saattaniana, viedaan lidiimpaiin venftlKiseen etuvartioon. *)
Muistamista on, etta W iipuri edellisena kesanft oli joutunut
tsaarin valtaan ja etta Ruotsin armeija nyt seisoi Kymijoen
tienoilla, josta voimme arvata etuvartioiden asemaa. Mutta
erittain merkillista on, etta asken mainittu vailitokauppa oli
tapahtunut Kaarlo kuninkaan luvatta eika ensinka&n ollut hanelle mieleen. Yasta kun se jo oli suoritettu, kuningas Ben
der'ista Maalisk. 9 p. 1711 kirjoitti antavansa asian „siksi kerraksi jiiada sillensau. *) Yahaista ennen kuin W eide’n ja Stromberg'in vaihdos tapahtui, nayttaa myoskin Buturlin vaihdetun
kenraali-majori Meijerfelt’ia vastaan. Sekin tapaus oli sen puolesta omituinen, etta Meijerfelt ei ollut ensinkaan sotavanki,
vaan Kaarlo kuninkaan Pultavan tappelun jalkeen lahettama
airut, jonka tsaari oli mielivaltaisesti pidattanyt.:!)

4.

Venalaisten sotavankien olo Suomessa.

Syksysta alkaen v. 1710 oli ahkerasti jatkettu toimia
' л-ankien vaihtamista varten. Kaarlo kuningas oli vilidoin alkanut tulla siinii kohden taipuvaisemmaksi. Venajallakin oli etevimmat ruotsalaiset vangit, Piper, Relmskold, Lewenhaupt ja
Cederhielm tuotu Pietarin kaupunkiin, josta helposti saatettiin
asiasta keskustella. Silloin Buotsin kallitus puolestaan pa&tti
lahettaa venalaiset vangit pokjoista tieta Suoraeen. Kirjeessa
Marrask. 4 p. 1710 neuvoskunta ilmoitti kreivi Nieroht’ille, etta
nelja Arbogasta lahetettavaa .venalaista kenraalia piti majoitettaman Turkuun, kunnes niiden vaihtamisesta olisi sovittu.
Suomen kenraalikuvernori ja komentava sotapaallikko ei ollut
tasta hankkeesta suinkaan hyvillansa. Yastauksessaan Turusta
Marrask. 15 p. han tosin lupasi kuuliais-velvollisesti tata, kaskya noudattaa, mutta teki sen ohessa vakavia muistutuksia koko
tuumaa vastaan. „E n voi olla lausumatta ajatustani", kuuluu

*) Ks. K iijeet Ruotsin valtio-arkistossa.
*) Ks. Hist. Handl. VH, siv. 69.
3) Ks. N ordberg, main, teos, II, sivv. 33, 34.
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sanat, „nimittain etta olisin mieluimmin nahnyt, etta патй
kenraali-henkilot olisivat pysyneet taalta kokonaan poissa, koska
he seka tanne-tulonsa matkalla etta taalla kaupungissa oleskellessaan saavat tilaisuutta tutustuakseen maan luontoon ja
kulkuteihin, enka voi sen ohessa jattaS ilmoittamatta, etta se
vahainen sotavaki, mika taalla on, jial joa tSrkeUmniin tarvitaan,
kuin etta sita hajoitetaan, naita venalaisia vankeja ja heidan
seuraansa vartioimaan seka saattamaan toisesta paikasta toiseen."
Nieroht viela lisaa, etta Turussa yha raivoo rutto, joka arvattavasti tehnee asumisen kaupungissa kenraaleille vastenmieliseksi. Sen vuoksi han alistaa, eiko heita siina tapauksessa
sopisi lahett&a kolmen peninkulman paahan Turusta inaaseudulle, eraasen ,,Willnas“ (Louhisaaii) nimiseen kartanoon, missii
maaherra Palmenberg sanoo riittavia asuntoja loytjTv;in, jolloin
myoskin aiotaan huolta pitaa tarpeellisesta vartioimisesta. Yiela
myohemmin koetti Nieroht keksia esteita; muun muassa han
kirjeessft Parhaniemelta Tammik. 19 p. 1711 huomautti, etta
ruhtinas Trubetskoin tuli ennen liihtoansa maksaa nuo kreivi
Piper'ilta saamansa rahat, 6,892 talaria 3 l/2 ayria, joista kreivinna Piper oli mennyt takaukseen. *) Muistutus oli kuitenkin
liian myohainen; silla jo Tammikuun lopulla vankien varsinainen joukko, jok a oli kuljetettu vaivaloista tieta Pohjanlahden
ympari, nakyy saapuneen Suomen-puoliselle Pohjanmaalle. A i
noastaan residentti ruhtinas Hilkov, joka jo Syyskuussa nakyy
tulleen uuden paakomentajan seurassa Suomeen, oli tahan аікааді
majoitettu Sarvilahdelle, 1 l/ 2 peninkulman paahan paakortteerista, Liljendal’ista.
Yaan tuskin olivat venalaiset vangit Suomeen saapuneet.
kun alkoi Pietarista kuulua, etta vangitut ruotsalaiset herrat oli
jalleen viety sisamaahan. On jo mainittu, etta tsaarin ja kreivi
Piper’in kirea vali ehkaisi alkuunpantua keskustelua vankien
vaihtamisesta. Taman johdosta Nieroht Tammik. 30 p. 1711
kirjoitti hallitukselle katsovansa parhaaksi, etta venalaiset van
git jaavat Pohjanmaalle ja sijoitetaan syrjaisiin seutuihin; myos
kin Hilkov’in han talitoi sinne lalietettavaksi. Yiime-mainittu
herra nakyy olleen vaivaloinen vieras, josta Nieroht tahtoi tal)
Nama ja edempana mainittavat Nieroht in kirjeet tavataan R u ot
sin valtioarkistossa.
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valla tai toisella paasta. Residentti oli pyytanyt paastaksensa
kunniasanallaan kotia lahtemaan ja luvannut toimittaa sen sijaan
Yiipurin varustusvften vapauttamista. Tata pyyntoa Nieroht
kannatti. Mutta lopulta ei siitakaan tuumasta tullut mitaan.
Talla valin, Helmikuun kuluessa, venalaisten vankien sijoitus oli saatu jarjestetyksi, osittain toisella tavalla kuin Suomen kenraalikuvernoori olisi suonut. Tosin suurin joukko ja
niiden kanssa ruhtinas Dolgorukoi jatettiin Pohjanmaalle ja
majoitettiin Pietarsaaren kaupunkiin, jossa porvariston tuli niita,
vartioida. Sita vastoin kenraalit Golovin ja ruhtinas Trubet
skoi seka Imeretian prinssi kuljetettiin l&hemmas Turkua, ennen
mainittuun Louhisaaren kartanoon. Ja Louhisaareen nyt myoskin ruhtinas Hilkov vietiin. Helmik. 4 p. han naet lahetettiin
Sarvilahdesta, kapteeni Salomon Enberg’in ja kahdeksan miehen saattamana. Matkustus nakyy kestaneen 15 paivaa.! )
Louhisaaren kuuluisa sukukartano, jossa mainitut ylhaiset
vangit lahes nelja kuukautta tulivat viipymaan, oli tata nykya
varsinaista omaa asukasta vailla. Sen omistaja Klaus Kustaa
Fleming oli kapteenina kaatunut Pultavan tappelussa, jattamatta mitaan rintaperillisia. Kuolinpesan taloutta nakyy hoitaneen eras majori Kohnnigstedt, joka jo ennen on tunnettu —
ja vahemmin edullisesti tunnettu — suomalaisten kartanoitten
hoitajana Ruotsissa asuvien isantien ])uolesta. Itse kartanossa
ei asunut kuin eras pehtori Honnan seitseman rengin ja kahden
piian kanssa. Koska Louhisaaren kivinen paarakennus niin
muodoin oli tyhja, se hyvin soveltui ylhaisten herrain sailytyspaikaksi. Se oli epailematta komein aatelis-hovi maassamme,
rakennettu kun oli kolmeen kerrokseen ja varustettuna seka
torneilla kulmissa etta marmori-portailla kerrosten valilla.
Sisustus kuitenkin nakyy kaivanneen paljon taydentamista.
Helmik. 28 p. Turun laanin maaherra, parooni Justus von Palmenberg, kaski hankkia sinne tarvittavia sankyja, poytia ja
tuoleja, kuten sanotaan, „yhdesta ja toisesta paikasta tai pitajasta lainaksi“ ; puuttuvia pelleja tuli majori Kohnnigstedt’in
ostaa kartanon tulojen varoilla ja tileihinsa ottaa „pro inventario“ . 2) Yankeja vartioimaan oli komennettu eras majori
*) Turun laanin verifikationit 1710, sivv. 543, 544 (Suom. valtio-ark.).
Ks. Turun laanin verifikationit 1710, siv. 2276 (Suom. valtio-ark.).
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Gyllenstrom miiutamien upseerien ja tarpeellisen sotavaen
kanssa.
On luultavaa, etta paitsi ennen mainittuja herroja ja heidan.palvelusvakeansa oli Louhisaareen sijoitettu joitakuita alhaisempiakin venalaisia upseereja, vaikk’ei niita nimelta tunneta.
Yleensa nakyy vangeille suodun melkoista vapautta. Jo ennen
kuin kenraalit Tukholmasta lahtivat, olivat valtaneuvokset
Stromberg ja Posse heille antaneet heidan miekkansa ja Nieroht kaski ne beille jatettaviksi. Mutta paakomentaja oli kovin
pahoillansa, kun sai kuulla, etta oli sallittu ruhtinas H ilkov’in
kayda „kuinka mielensa vain teki-1 Turun kaupungissa, missa
tietysti hanella oli tilaisuus pubutella keta hyvansa. Sen Nieroht ankarasti kielsi kirjeessa Palmenberg’ille Huhtik. 4 p.
Talla valin oli surnllinen tapaus hairinnyt vankien rauhallista elamaa Loubisaaressa. Imeretian prinssi, jonka terveys
ei muutenkaan nay olleen vahva, ei ollut kestanyt talvista matkustusta pohjoisessa ilma-alassa, vaan oli jo Piitimessa sairastunut kivitautiin. Loubisaaressa ban sitten kuoli Maaliskuun
keskipaikoilla, kuten naemme eraiista Nierohtin kirjeesta saman
kuun 21 paivalta. Tietysti nousi heti kysymys ruumiin ulosantamisesta Yenajalle. Eraassa saksankielisessa kirjeessa, jonka
ruhtinas Menshikov Pietarista Toukok. 29 p. 1711 kix-joitti
Ruotsin senaatille eli neuvoskunnalle, ban mainitsee, etta Ime
retian tsaari oh kirjallisesti pyytanyt banta anomaan prinssivainajan pois-saattamista. Ruhtinas muistuttaa, etta Venalaiset
samalla tavoin olivat Saksaan saattaneet W yrtemberg’in berttua-vainajan (Kaarlo X II:n historiasta tunnetun „pikku prins
sin"), ja vakuuttaa etta yhtalaisissa tapauksissa aina tabdotaan
samoin tehda.x) Tietysti Ruotsin hallitus puolestaan ei tebnyt
vaikeuksia, vaikka tosin ensin nousi kysymys saada vastikkeeksi jok u vangittu ruotsalainen mies; puhuttiinpa muun
muassa kreivi Piper’ista. Yaan kaikessa tapauksessa oli niin
tarkea tapaus ilmoitettava kuninkaalle, joka yha viela makasi
kaukana Turkinmaalla. Kirjevaibtoa siis tasta asiasta kesti jotenkin pitkalta, jolla valin muutamat prinssin palvelijat saivat
*) Ruhtinas M enshikov'in kirje kopiona G ottlund’in kokoelmissa
Suom. valtio-arkistossa: — „der Czaar von M eliten durch Schreiben mich
ersuchet w egen A u sfolgu ng dessen seelig verstorbenen Printzens“ .
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kayda Venajalla valmistustoimia varten. Nain tapahtui, etta
prinssin maalliset jaannokset lakes vuoden aiat nmpeen jaivat
Louhisaareen.
Pietarsaareen majoitetun vanki-osaston oloista on vabemm&n tietoja. Sen etevimpana miehena oli, kuten jo mainittiin,
ruhtinas D olgorukoi; muutoin siihen kuuluivat eversti Gubtz,
eversti-luutnantit Gordon, van der W idin ja de Coudre, eras
kapteeni Babitshew y. m.
Yaikka se tarkoitus, jota varten vangit oli tuotu Suomen
puolelle, pian havaittiin rauenneeksi, ainakin mita kenraalien
vaihtamiseen tulee, saatiin kuitenkin muutamat halvemmat miehet vaihdetuiksi. Niinpa eras kaartin luutnantti Andreas Korkantsov, joka oli noita Pohjanmaalla sailytettyja, piti Nieroht’in
kaskyn mukaan Maaliskuulta 1711 kuljetettaman nimismiehelta
nimismiehelle Suomen armeijan paakortteeriin ja sielta paastettaman vapaaksi, koska oli luvannut vastikkeeksi toimittaa ruotsalaisen luutnantin, parooni Kaarlo Kustaa Faltzkurg’in. Faltzburg paasikin vankeudestaan. Kevaampana mainitaan Turun
puolelta viedyn vaihdettavaksi eras ratsumestari Olympij Tolbacbin ja eras kapteeni Boris Bazizov kolmen rengin kanssa. ’ )
Ne kylla saapuivat armeijan paakortteeriin. Mutta ei ole varma,
tuliko sittenkaan vaihdos suoritetuksi. Ainakin tiedetaftn, etta
ruotsalainen ratsumestari Knuutti Kurck, joka ob aiottu Tolbachin’ille vastikkeeksi, ei paassyt Yenajalta ennen kuin vasta
lopullisen iauhanteon jalkeen. Mabdollista kuitenkin on, etta
joku muu ruotsalainen ratsumestari annettiin Kurck'in sijasta.
Mita Bazizov’iin tulee, han kesakuun loppupuolella paasi kirjallista sitoumusta vastaan Pietariin; mutta kuka hanta vastaan
sielta oli saatava, ei mainita. Muutamat muut vaihdoskaupat,
joihin aian kirjevaihdossa viitataan, voimme jattaa sillensa.
*) Ks. von Palm enberg’in kirje matkarahain suorituksesta Toukok.
15 p. 1711, Turun laanin verifik. 1710, siv. 173 (Suom. valtio-ark.).
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V angit takaisin. kuljetettavat Ruotsiin.
Dolgorukoin pako.

Vangit, jotka oli Suomeen- tuotu, olivat tuskin ehtineet
viela asettua uusille asemilleen, ennen kuin hallitus Ruotsissa
huomasi, etta vaihdos-tuuma paaasiassa oli rauennut tyhjaiin,
johon syy tiilla kertaa epailematta oli tsaarissa. Koska nain
ollen Suomenmaata ei voitu pitaa turvallisena sailytyspaikkana,
nousi heti kysymys vieda vangit takaisin Ruotsin puolelle. Jo
Helmik. 16 p. 1711 — siis melkein samaan aikaan kuin Louhisaareen majoitettavat olivat perdle ehtineet — antoi neuvoskunta
kaskyn, etta kaikki vangit piti, yhden luutnantin, yhden alaupseerin ja 20 miehen vartioimina, kuljetettaman takaisin Lansipohjaan.
Tftma kasky, kun se Suomeen saapui, huomattiin kuitenkin mahdottomaksi tayttaa talvisella sSalla, ellei vankeja, jotka eivat viela
olleet toipuneet tulomatkan rasituksista, tahdottu saattaa surmalle alttiiksi. Makasihan Imeretian prinssi kuolinvuoteellansa.
Muut Louhisaaressa olijat tekivat ankaran vastavaitteen maaherra von Palmenberg’in luona, ja Hilkov kirjoitti itse neuvoskunnalle niin kiivaan kirjeen, etta von Palmenberg, joka oli
sen toimittanut perille, sai kaskyn hanta siita nuhdella. Asia
talla tavoin pitkittyi ja jai itse teossa Suomen kenraalikuvernorin latkaistavaksi. Vaan Nieroht, joka ei suinkaan ollut
leppea luonteeltaan ja oli suutuksissaan von Palmenberg’in
myontyvaisyydesta naita venalaisia herroja kohtaan, tahtoi kaikin mokomin saattaa hallituksen kaskyt taytantoon ja maarasi
vihdoin Louhisaaressa olijoille viimeiseksi lahto-aiaksi Toukokuun 1 paivan; sita ennen heidan tuli itse hankkia vaunut,
elleivat tahtoneet tyytya talonpoikien ajoneuvoihin. Tasta asiasta
Nieroht Huhtik. 4 p. kirjoitti heille kohteliaan kirjeen latinank i e l e l l a . V a a n lopulta kuitenkin matka lykkaytyi avoveden
’ ) Kirje, kopioituna G ottlund’in kokoelmissa (Suom. valtio-ark.).
kuuluu kokonaisuudessaan:
„A d Generales Trubetskoj et G olovin ut et Residentem Chilkoff,
de dilatione jussi itineris in Vestrobothniam.
Nonnullorum dierum est spatium, cum literae vestrae mihi redditae
sint, quibus optatis, ut cum itinere vestro in Vestrobothniam et civitatem Uhme& adhuc paulisper differatur, existimantes ejusm odi iter sine
vitae periculo hoc vernali tem pore non posse institui: Verum cum h oc
a regio senatu nomine Clementissimi R egis mei decretum sit, ita jussis
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aiaksi. Oli naet myoskin Pohjanmaan maaherra Clerk vastustanut tuota vaivaloista kuljetusta maata myoden Ruotsin puolelle ja itse neuvoskunnassa ruvettiin taipumaan siihen tuumaan, etta vangit saisi lahettaa meritse Uumajaan, joka nyt oli
maaratty heille olopaikaksi.
Naina aikoina oli toinenkin noita ylhaisia vankeja koskeva kysymys pantu vireille. Oli naet, niin pian kuin selville
tuli, etta vaihtamis-tuuma oli rauennut, muutamat heista kaantyneet Ruotsin hallituksen puoleen, pyytaen saada perheensfi
luokseen, kuitenkin silla nimen-omaisella ekdolla, etta rouvia
ja niiden palvelijoita ei katsottaisi vangeiksi ja semmoisina
vartioitaviksi. Luettelossa mainitaan: ruhtinas Trubetskoin v
rouva ja kolme tytarta seka kolme miespalvelijaa ja viisi naispalvelijaa; kenraali G olovin’in rouva ja poika ynna kaksi ren- ^
kia ja kaksi piikaa; vihdoin everstin rouva Gulitz, muassa ^
renki ja piika. Niinkuin luonnollista oli, piti diplomaatinen
keskustelu asiasta aloitettaman Venajan puolelta. Sitten kun
rouvat olivat hankkineet tsaarin suostumuksen, kirjoitti ruhti
nas Menshikov Maalisk. 26 p. 1711 ’kreivi Nieroht’ille ehdotuksen asiassa, ja vasta taman johdosta kenraalit Louhisaaresta
Huhtik. 15 p. kirjoittivat anomuksensa Ruotsin senaatille. Suostumus saapui Nieroht’in paakortteeriin Toukok. 18 p. Seuraavana paivana kreivi Nieroht kirjoitti ranskaksi kohteliaan kirjeen rouva Trubetskoille, luvaten toimittaa pienen saattojoukon
ylhaisten rouvain turvaksi. Erittain ilmoitettiin asia ruhtinas
Menshikov’ille ja molemmat kirjeet lahetettiin erinaisella ekspressilla Yiipuriin.
Kuukauden paivat kesti viela rouvien matkavalmistuksia.
Menshikov ilmoitti, etta ruhtinatar Trubetskoi ei voinut hankkia riittavasti hevosia maamatkaa varten ja sen vuoksi oli paattanyt matkustaa vesitse. Vihdoin Kesak. 19 p. rouvat ja heidan
parere et vestra et mea interest; interea tamen propter praesentem viarum arduitatem et ut tem pus comparandi currus et alia itineris adminacula vobis reliquatur, in h oc consentire audeo, ut ad primum Maji Vilnaes moremini, quo tem pore praeterlapso praedictum iter fieri necessum
erit. D e caetero non (sic!) dubitetis, quin ad quaevis officia, quae me
decent et R egi m eo Clementissimo non contrariantur, semper mansurus sim. Liljendahl die 4:to Aprilis anni 1711.
Carolus N ieroht” .

seuruecnsa nayttavat saapuneen Pietarista Sarvilahdelle. Heidat
oli tuotu ven&laisella sota-aluksella, joka sitten purjehti takaisin,
niin etta rouvien tuli edemmaksi kulkea vuokratulla haahdella.
Mutta rouvat Trubetskoi ja Golovin eivat nay yhdessii sopineen, vaan vuokrasivat kumpikin eri aluksen, viipyen naissa
hommissa toista viikkoa Sarvilahdella. Etta heitii joka paikassa ystavallisesti autettiin, ei ole epailemista. Ruhtinas Men
shikov lausuikin Ruotsin paallikoille kiitoksensa siita kohteliaisuudesta, jota oli matkustaneillo rouvas-ihmisille ja muille osoitettu, — „jota aina tahdotaan vastavuoroon tehda", oli ruhtinas
lisannyt.
Jo viikkoja ennen kuin askenmainitut rouvat olivat Sarvilahdelta purjehtineet Tukholmaan pain, olivat Louhisaaren
vangit kulkeneet meren yli Uuinajaan. Heita oli kaikkiaan 29
henkea ja vartiavakena seurasi ainoastaan yksi luutnantti ja 8
sotamiesta. Kesak. 8 p. 1711 Lansipohjan maaherra Lowe
saattoi neuvoskunnalle ilmoittaa, etta nUma vangit olivat onnellisesti saapuneet maaran p&ahan. Sita vastoin Pietarsaaressa
majoitettujen vankien tuloa turhaan odotettiin. Nekin piti kuljettaa meritse Uumajaan, ja sita varten he pantiin haahteen
Uuskaarlepyyn luona. Heita oli 44 miesta, joiden joukossa
huoraataan, paitsi Dolgorukoi ruhtinasta ja eversti Gulitz’ia
ynnii muita ennen mainituita, myoskin Dolgorukoin veljenpoika,
joka oli Kopenhaminasta kutsuttu setansa luoksi, seka eras
pappi Maletiski, joka vapaaehtoisesti oli Tukholmaan tullut.
Kuljetusseikat oli jarjestanyt Pohjanmaan maaherra Lorentz
Clei'k. Saattomiehistona, paitsi laivuria ja laivavakea, oli 18
sotamiesta, joita komensi kapteeni-luutnantti Juhana Elers Poh
janmaan rykmentista ja yksi ala-upseeri. Mitenka tama matka
sai odottamattoman kaanteen, siitii meilla on seka Dolgorukoin
etta Elers’in melkein yhta, pitavat kertomukset, vielapa ne tiedot, jotka laivuri kotiin tultuansa antoi. ‘ ) Tapaus oli seuraava.
') Ks. Ustrialov'in hist. IV 1, sivv. 66, 67; N ieroht’in kirjeet kuninkaalle ja senaatille HeinUk. 7 p. 1711, ja L ybeck er in kirjeideu ohessa
Klers'in kertomus Heinakuulla 1712 (R uotsin valtio-ark.). — N ordberg'in
esitys asiasta (II, siv. 549) on seka vaillinainen etta vaara, ja samoin
neuvoskunnan selitys kirjeessa kuninkaalle Heiniik. 11 p. 1711 (Hist.
Handl. V II, siv. 209) on epatarkka.
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Oli muutamia paivia vastatuulen tahden maattu saaristossa.
Mutta eraana iltana, kun venalaiset rukousta varten olivat k o’ossa,
he yht’akkia karkasivat vartiainsa paalle. Naista inuutamat
surmattiin tai lykattiin mereen; muut, niiden seassa kapteeni
Elers, teljettiin kannen alle, sitten kuin aseet oli heilta pois
otettu. Vapautuneet vangit nyt nostivat ankkurin Kesak. 3 p.
ja lahtivat tuntematonta merta kulkemaan. Paastiin silla tavoin
lialki niin kutsutun „Rauman meren“ , Ekkeroon kohdalle asti.
Siihen saakka oli matka verrattain helppoa, koska sekii laivuri
etta peramies tunsivat reitin. Mutta kun tasta piti kaantya
itaan pain, tarkoituksella paasta Itameren poikki Hiidenmaalle,
oli pulma edessa; ei ollut laivavaki ennen sita reittia kulkenut
eika ollut merikortteja muassa. „Ja taman meren y li“ , sanoo
Dolgorukoi, „purjehdimme ilman kaiketta tiedotta, ainoastaan
sen johdolla, joka on kaikkien onnetonten merenkulkijain johtaja, nimittain suuri isa Nikolai. Han vei meidat juuri siihen
paikkaan, johon pyrimme. Lupauksemme mukaan, jonka olimme
Jumalalle telmeet, paastin haahden ja ala-upseerin sotamiehineen ja laivurin merivaen kanssa vapauteen; mutta kapteenin
pidin tykonani". — Dagerort’iin tultiin maalle ja paastiin sieltii
Raaveliin Kesak. 19 p. Vihdoin tsaarin nimipaivana, s. o. K e
sak. 29 p., vapautuneet ehtivat Pietariin, missa heidan tulonsa
tietysti enensi juhlan iloa.
Suomessa ja Ruotsissa tapaus heratti varsin ikavaa huomiota. Saattojoukko paasi Kesak. lopulla tai Heinakuun alulla
haahdellansa takaisin Uuskaarlepyyhyn ja toi ensimaisen tiedon
vankien paosta. Maaherra Clerk’ilta meni ilmoitus seka neuvoskunnalle etta kreivi Nieroht’ille ja nama heti kirjoittivat asiasta
kuninkaalle. Nieroht sen ohessa kaski kiinnipamia ja tutkittaa
seka laivurin etta ala-upseerin; han naet luuli Dolgorukoin
antaneen kirjallisen sitoumuksen kulkeakseen vastarinnatta mei-en yli Ruotsiin, ja tahtoi siita saada tarkkaa selkoa. Mutta
pian huomattiin, ett’ei mitaan sitoumusta ollutkaan annettu, ja
koko asia sai jaada unohdukseen. Vasta vuotta myohemmin
Elers, joka oli viety Moskovaan ja sielta sitten onnistui pakenemaan Pietarin kautta Suomeen, viela lisaksi vahvisti, mita oli
kerrottu venalaisten vankien onnistuneesta kaappauksesta.
Yksi varjopuoli tassa valoisassa onnen keikkauksessa sattui
eversti Gulitz’ille, jonka rouva juuri samaan aikaan teki mat-
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kansa Pietarista Tukholmaan, miestansa tapaamaan. Tietysti
rouva vaadittiin paastettavaksi takaisin, eika sita liene lopulta
kiellettykaan, vaikka tarkemmat tiedot puuttuvat. Todistukseksi siihen, etta ylipaansakin vankien vapaaehtoisesti saapuneita perheita hyvin kohdeltiin, on erittain kerrottu, etta ken
raali Golovin’in poika, joka oli saapunut ennen-mainittujen
rouvien kanssa, sai vapaasti kayda ylhaison tanssiaisissa Tukholmassa, harjoittaa tavallisina lukukausina opintojaan Upsalassa, kayda Ruotsin vuorikaivoksia katsomassa j. n. e., kunnes
han v. 1714 esteettomasti palasi omaan maahansa.') Ei ole
mitaiin syyta luulla, ett’ei rouva Gulitz saanut samanlaista
hienotuntoisuutta nauttia.

6.

Imeretian prinssi vainaja saatetaan.
Sodan myohemmat aiat.

Kirjevaihto Imeretian prinssin ruumiista oli silla valin
ylia pitkittynyt, joten vainaja kamaripalvelijainsa ja pikenttiensa kanssa jai Louhisaareen, kun muut vangit sielta vietiin
takaisin Ruotsiin. Syksympana Nieroht’in sotainen yritys Yiipuria vastaan lienee ehkaissyt edemmat toimet. Pait sita kysymys ruumiin ulos-antamisesta arvattavasti oli alistettu Kaarlo
kuninkaalle, jonka lopullinen ratkaisu Bender’ista saakka ei
voinut aivan nopeasti saapua. Yasta Jouluk. 1 p. 1711 neuvoskunta kirjoittaa kuninkaalle, antaneensa Nieroht’ille kaskyn,
etta prinssin ruumis oli vapaaksi annettava.2) Sitten nahtavasti keskustelu venalaisten kanssa noudatettavista saatto. menoista lienee aiheuttanut viivytysta. Yasta Maaliskuun alulla
v. 1712, niinmuodoin lahes vuosikauden kuluttua prinssin kuoleman jalkeen, olivat valmistustoimet suorassa. Kenraali-luutnantti Lybecker, joka Nieroht’in kuoltua jalleen oli paassyt
ylipaallikkyyteen, kertoo kiijeessa hallitukselle Maalisk. 25 p.,
kuinka prinssin ruumis oli juhlallisesti saatettu Yiipuriin. Ruot•) Ks. Nordher", main, teos, II, siv. 550.
®) Hist. Handl. IX , sivv. 101, 102.
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salainen kapteeni miehistoineen oli ollut saattamassa. Siikaniemen tullin tykona sillan paiissa oli vastassa ollut venalainen
kapteeni ja 100miesta. Seka
ruotsalaisella etta venalaisella
puolella soitettiin surumarssia. Etupaassa kulkivat prinssin
palvelijat, matkakapineet muassaan, sitten eras ruotsalaisen
saattojoukon vanrikki ja 12 miesta; sen jalkeen kuljetettiin
ruumis, jota ala-upseerit kakden puolen ymparoitsivat; viimeisena kulki ruotsalainen kapteeni ja muu sotavaki. Kun veniiliiisia ala-upseereja oli astunut ruotsalaisten sijalle ja hevoset
oli vaihdettu, jolla valin venalaiset tarjosivat ruotsalaisille upseereille lasillisen paloviinaa ja simaa, oli juhlallinen saatto
suoritettu.

Tuli sitten pitka aianjakso, joka Suomenmaalle oli entista
viela onnettomampi. Yartioitavien venalaisten vankien sijaan
saatiin venalaiset armeijat, jotka vuosikauden kuluessa, v. 1713
— 1714, jo valloittivat melkein koko maan ja sitten jaivat tanne
seitseman ajastaikaa hallitsemaan. Lieneeko tulijoilla ollut tietoa, missa paikoin venalaiset vangit entis-vuosina oli sailytetty,
ei voida varmuudella sanoa. Ainakin on mainittava, etta Maaliskuussa 1714, Napuen tappelun jalkeen, Pietarsaaren kaupunki
raastettiin ja melkein kokonaan poltettiin. Myoskin Louhisaaren kartano sai Ison vihan aikana kovia kokea; yksin sen
marmori-portaat mainitaan silloin viedyn Venajalle. — Vaan
palatkaamme kysymykseen jalilla olevien venalaisten vankien
vapauttamisesta.
Keskustelua vankien vaihtamisesta yha jatkettiin vuosi
vuodelta ja itse teossa nakyy useita halvempia miehiii vaihdetunkin, vaikk’emme kaikissa tapauksissa voi nimia mainita.
Ruotsin neuvoskunta erittain saiili kenraali-majoii Henning
R udolf H orn’ia (Rantzien-suvusta), joka oli ollut Narvan komentajana, kun venalaiset v. 1704 tamJin kaupungin valloittivat,
ja oli saanut kiirsia pitkallista ja erittain kovaa vankeutta.
Yastikkeeksi talidottiin antaa 8 kapteenia ja 5 luutnanttia. Jos
') L y beck er’in kirje Ruotsin valtio-arkistossa. — L ybeck er sanoo
kertomuksen viiviistyneen sen tahden, ettii tuo Viipurista palannut kap
teeni sitten oli sairastunut ja kuollut.
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ei siihen suostuttaisi, ehdotettiin annettavaksi hanen sijaansa
ruhtinas Trubetskoi. Samaseen aikaan pyydettiin saada vaihtaa
kenraali-majorit Golovin ja Kaarlo Kustaa Kruse toisiansa vas
taan. *) Mutta Kaarlo kuningas ei nay hyvaksyneen kumpaistakaan kauppaa. Sita vastoin kuningas yha edelleen muistutti
Pi per’in ja Rehnskold'in lunastainista; vaan naiden suhteen
tsaari oli varsin vahan taipuvainen. Kruse’sta ei eniia tullut
kysym ysta; silla han mainitaan kuolleen juuri siihen aikaan
v. 1712. Mita Henning H orn’iin tulee, han sitten v. 1715 Elokuussa paasi vapaaksi, mutta varsin omituisella tavalla. Han
naet tuotiin muutamien muiden vaihdettavien kanssa venalaisella kaleerilla Turusta Tukholman edustalle, ja tarkoitus oli,
etta kenraali Golovin oli hanen sijaansa pSastettava vapaaksi.
Mutta kun venalaiset luvattomasti tunkivat saaristossa esille ja
peilasivat kulkuvaylaa, otettiin kaleeri miehineen takavarikkoon
ja seka Horn etta Golovin jaivat Ruotsiin. Dolgorukoin asken
kerrottu pakoretki vedettiin muun muassa verukkeeksi talle
saannottomalle teolle.2)
Yihdoin viimeinkin Heinakuulla 1718, muutamia kuukausia ennen Kaarlo kuninkaan kuolemaa, vaihdettiin nuo kaksi
jalella olevaa venalaista kenraalia Trubetskoi ja Golovin. Ke
olivat yhteisesti vastikkeena sotamarsalkka Rehnskold’ille, joka
nyt paasi kotimaahansa.3) Samaan aikaan vaihdettiin, jo s niin
shamme sanoa, kaksi ruumista. Tuo edellisessa usein mainittu
ruhtinas Hilkov oli kuollut Yesteros'issa, emme tieda mina
vuonna; kuuluisan kreivi Piper’in elama taas oh Toukokuulla
1716 Schliisselburg’issa sammunut. Molempain ruumiit vietiin
kummankin omaan maahan.
Tuhpa lopulta tuo kauan ikavoity rauha, jolloin viela hengissS, olevat ja lunastamatta jaaneet sotavangit kumpaisellakin
puolella saivat palata kotimaahansa. Korkeamman-arvoiset ve
nalaiset ohvat jo kaikki poissa, mutta joku lukumaara halvempia lienee kumminkin jalilla ollut. Naille, yhta hyvin kuin

*) Ks. Neuvoskunnan kirjeet kuninkaalle Heinak. 18 ja Elok. 1 pp.
1712 ja Maalisk. 12 p. 1713 (Hist. Handl. X . sivv. 27, 59; X I, siv. 53).
2)
Sotapappi Nordberg, joka historiassaan (II, siv. 549) tapauksen
kertoo, oli itse muassa vaihdettavana.
*) Nordberg, main, teos П, siv. 659; Anrep, Attartaflor.

—

22

—

Siperiasta palaaville ruotsalaisille ja suomalaisille, oli epailernatta ilosanoma, kun saatiin knulla, etta tuo kolmatta vuosikymmenta kestanyt myrsky oli asettunut ja etta katkenneet
kotoiset siteet voitiin uudesta solmia kokoon.
Tietysti emme voi edemmaksi seurata naita muukalaisia,
jotka vastoin tahtoansa olivat vierailleet Ruotsissa ja osittain
Suomessakin. Otaksumista kuitenkin on, etta tuo pakollinen
olo vierailla mailla joskus saattoi heille hyotyakin tuottaa. Onhan aina vieraiden olojen tunteminen ja niihin mukautuminen
joksikin opiksi. Esimei’kkina sopii mainita, etta ruhtinas Dolgorukoi kerrotaan vankeutensa aikana tutustuneen Ruotsin
valtakunnan ylempaan halhnto-laitokseen, jota siihen aikaan
pidettiin erittain mallikelpoisena, ja etta him kotiin piiastyansa
sai toimekseen sen mukaan jarjestfta Venajan keskus-virastot.

Helsingissa, Suomal. Kirjallis. Seur. kirjap. osakeyht., 1901.
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