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Terhi Nallinmaa-Luoto:

Suuri Pohjan sota ja isoviha ovat sukututkijoiden
hyvin tuntemia historiallisia kasifteita. Suuri Pohjan
sota kiiytiin vuosina 1700- l72l Ruotsin ja Veniijiin
viilillii. Veniijii valtasi heti sodan alkuvuosina Inke-
rinmaan, sitten Viron ja Liivinmaan ja lopulta koko
Suomen. Suomen miehitysaikaa vuosina 1731-21
on vanhastaan nimitetty ison vihan ajaksi. Sota
piilittyi vuonna 1721 solmittuun Uudenkaupungin
rauhaan, jossa Ruotsi menetti Inkerinmaan, Viron
ja Liivinmaan sek[ osan Karjalaa, mutta sai takaisin
muun Suomen.

Veniiliiisten hycikkeys ajoi kaikkialla pakolaisiksi
ne siviilihenkikit, joilla oli mahdollisuus paeta jon-

nekin. Baltian maista tulvi Ruotsin puolelle liihinnii
siiiityliiisiii ja Suomeen sekii siiiityhenkilctitii ettii
yksittiiisiii rahvaanmiehiii ja -naisia. Veniiliiisten
vallatessa Suomea osa heistii jatkoi pakoaan Ruot-
siin, jonne siirtyi mycis Suomesta aatelisia, pappeja,
porvareita ja virkamiehiii perheineen, liihes kaikki
ahvenanmaalaiset ja jonkin verran muutakin viikeii
varsinkin Suomen lAnsiosista. Johanna Aminoff-
Winberg on tehny pakolaisista tutkimuksen ni-
melte Finska flyktingar i Sverige under iren 1710-
1721. Sen liiteluettelon Finska flyktingar i Sverige
under stora ofreden on Sukutietotekniikka ry jul-

kaissut vuonna 1995. Ruotsissa oleskeli ison vihan
aikana pitkiilti toistakymmentiituhatta pakolaista,
joita avustettiin kolehtivaroilla, mikeli he eiviit itse
kyenneet elattemaen itseean.( 1)

Suurin osa suomalaisista ei kuitenkaan voinut
liihteii Ruotsiin. Tavallinen maalaisrahvas pysytteli
enimmiikseen kotipitiij issiiiin, mutta vetiyty i al uksi
pakoon piilopirtteihin, jollaisina kiiytettiin kylien
takamailla olleita metsiiriihiii. Miehitysvuosina
yksitfiiisi[ ihmisiii kulkeutui muuallekin kuka min-
nekin, ja heistii on satunnaisia tietoja ison vihan
jiilkeisissii kirkonkirjoissa ja tuom iokirjoissa.

Hlimeenkyrcin ensimmiiiset pakolaiset mainitaan
vuonna lTll aloitetussa, hlvin huonosti siiilynees-
s[ rippikirjassa, johon on tehty myrihempiii mer-
kintdje pitkin 1710-lukua. Sen mukaan Viljakkalan
kirkonkyliissii asui pakolainen nimeltii Vappu Yr-
jiinty'tiir, Mahnalassa Vappu Paavontytiir ja Olli

Pakolaisia Pirkanmaalla ison vihan iiilkeen

Pekanpoika sekii hiinen vaimonsa Kaisa Antintytlr,
Parilassa Marketta Matinty'tiir ja Juho Maununpoi-
ka, jiilkimm[inen kotoisin Pielisjiirveltii. Pappilassa
asui pakolainen Liisa Hannuntytiir. Vuosina 1720-
3l pidetyn rippikirjan mukaan pakolainen Vappu
Paavontytiir asui Mahnalassa ja kuoli 173 1, Juho
Maununpoika oli mennyt naimisiin ja muuttanut
Parilaan, ja Viljakkalan kirkonkyliilin oli ilmestyny
pakolaisperhe: Paavo Ollinpoika, hiinen vaimonsa
Vappu Tapaninty.tlir sekii heidiin vuosina 1717 ja
1721 syntyneet poikansa Paavo ja Olli, jalkimmai-

nen syntynyt Hiimeenkyr<issii. Perhe muutti pian
Pohjanmaalle.

Niiiden pakolaisten kotipaikoista ei Juho Mau-
nunpoikaa lukuunottamatta ole mainittu mitdiin,
rippikirjasta puuttuvat syntym5ajat, ja kun kenelle-
kZiiin ei ole merkitty sukunimeli, jollaiset olivat
melko yleisesti keytdsse ltii-Suomessa ja Inkerin-
maalla, ei pakolaisten sukutaustan selvittiimiseen
niiytii juuri olevan mahdollisuuksia. Ison vihan
jiilkei sissii tuomiokirjoissa kerrotaan kuitenkin, efl ii
edellii mainitut

Olli Pekanpoika ja Kaisa Antintytdr olivat kotoi-
sin Kiikisalmen seudulta ja ettii H?imeenkyr<issii
olesteli my<is inkeriliiinen pakolaispariskunta Pette-
ri Ollinpoika vaimoineen. Turkkilan Ollikkaan tuli
vuonna 1723 kotivavyksi Inkerinmaalla syntynyt
Jaakko Niilonpoika, jonka isii Niilo Aataminpoika
asui hiinkin Hiimeenkyrcissii. Jaakko Niilonpoika
joutui pian sotamieheksi n:o 98 Kyrcin komp-
paniaan Turkkilan Tommasen ja Ollikan ruotuun ja

sai soti lasnimekseen Tomulin.(2)
Pakolaisten sukutaustan selvittiimiseen on parhaat

mahdollisuudet silloin, kun heillii on sukunimet,
jotka on merkiffy liihteisiin. Useimmiten tiill<iin on
kysymys siiiityliiisistii. Esimerkkinii tiistii on Inke-
rinmaalta Ylii-Satakuntaan paerynyt Feirichin per-
he, jonka seuraavassa esittelen.

Feir ichin perhe

Kangasalan talvikarajilla 1741 pyysi Porin liiiinin
jalkaviikirykmentin majurin komppanian varus-



mestari Olof Kymberg todistusta edesmenneen
appensa, kornetti MArten Feirichin perillisten lu-
kumiiiirdstd. Kymberg oli yhdessii lankonsa Gustaf
Feirichin kanssa valtuuttanut hovioikeuden komis-
saarin Abraham Loffmanin hakemaan heidiin puo-
lestaan Ruotsin sota- ja kamarikollegioista MArten
Feirichin palkkaselvityksen tiimiin kornetinpalve-
lusta eversti Tiesenhausenin viirviityssii rakuuna-

rykmentissii sekd Turun lii?inin vakinaisessa ratsu-
viiessii ja nostamaan rahat asianomaisesta paikasta.

Kymberg oli allekirjoittanut valtakirjan omakiiti-
sesti, mutta koska Gustaf Feirich ei osannut kir-
joittaa, oli luutnantti Berend Adrian KIick kirjoitta-
nut plynnostA hi inerr nimensd.

Lautamiehet todistivat, ettii kornetti Feirichillii oli
ollut kolme poikaa ja nelja t).tarta: Friedrich Wil-
helm. Hans Jakob ja edelllimainittu Gustaf sekii
Justina, Hedvig, Catharina ja Susanna. Friedrich
Wilhelm oli kuollut Norjan sotaretkelle ja jattanyt
j i i lkeens?i kolme poikaa, jotka i i i t insi i  El in Mulinin
kanssa muuttivat Tukholmaan n. 1724 tai 1725.
Hans Jakob vietiin nuoruudessaan vankina Venii-
jille, jossa hiinen on vielii muutama vuosi sitten
tiedetty eliiv?in, ja Gustaf eliitti itsensii ampumalla.
Justina ol i  naimisissa Olof Kymbergin kanssa,
Hedvig eriiiin rakuunan kanssa Turussa, Catharina
pitejankirj uri Frestad i uksen kanssa Messukyliissii j a
Susanna eriiiin pohjalaisen korpraalin kanssa.(3)

Eversti Tiesenhausenin rakuunarykmentti, jossa

MArten Feirich oli palvellut, oli viirviitty Virosta ja

Li ivinmaalta. 1680- ja 1690- luvui l la se ol i  si joi-
tettuna Inkerinmaalle. Sen miehistci niiytt?iii nimis-
tiiiin piiiitellen (kolme rykmentin ratsumiestii mai-
nitaan Tuutarin talvikiirlij ien tuomiokirjassa 1 698)
olleen ainakin osaksi Baltian saksalaisia, ja Tuuta-
rin talvik?iriijien tuomiokirjassa 1688 siitii on kiiy-
tetty nimitysta saksalainen ratsuviiki (tyska ryftare).
Mycis Mirten Feirichin vanhimman pojan nimi on
viel i i  edel l?i mainitussa Kangasalan tuomiokir jassa
ja eriiissii muissakin liihteissii saksankielisessii
muodossa Friedrich Wilhelm.(4) Mirten Feirichin
vaimo oli nimeltiiiin Maria Schartoff. Nimi kiiy ilmi
kuitista, jolla kornetti Feirichin leski Maria Schar-
toff ja hiinen kolme lastaan nostivat Tukholmassa
16 talarin pakolaisavustuksen vuonna 1716. Fei-
richin perhe oli siis baltiansaksalainen pako-
laisperhe, joka ol i  kulkeutunut Suomeen Inkerin-
maan jouduttua veneikiisten haltuun suuressa Poh-
jan sodassa.(5)

Tiimiin tutkimuksen tavoitteena on selvittiiii, mi-
ten edelldmainittu baltiansaksalainen pakolaisperhe
sijoittui suomalaiseen yhteiskuntaan suuren Pohjan
sodan aikana ja sen jiilkeen. Yhteiskuntaan sijoit-

tumista ttrtkittaessa on pidetty silmiillii perheen-
jiisenten sosiaalista asemaa ja sen mahdollisia
muutoksia, jolloin mittapuuna ovat olleet mm. am-
mattinimikkeet ja lasten aviopuolisoiden sosiaa-
linen asema sekii asianomaisen sijoittaminen hen-
kikirjoissa joko s?i?ityliiisen tai rahvaan maksuluok-
kaan. Sosiaal isten verkostojen muodostumista uu-
dessa ympiiristcissii on kartoitettu tutkimalla, keitZi.
Feirichin perheen jlisenet kutsuivat lastensa kum-
meiksi ja keiden lasten kummeja he itse olivat,
Tutkimuksen liihteinii ovat perheen liihtrialueen
henkikirj at ja tuom iokirjat
sekii tuloalueiden kirkonkirjat, henkikirjat j a Jalma-
ri Finnen kokoelmat Kansallisarkistossa ja Tampe-
reen kaupunginarkistossa. Vi imeksimainit tuihin
kuuluu mm. muistiinpanoja Yl2i-Satakunnan tuo-
miokirjoista, joista Jalmari Finne on aikoinaan
poiminut niihtiiviisti kaikki tapaamansa Feirichin
perheen jiiseniii koskevat merkinniit.

Sddty-yhteiskunta ja sen jasenet

I 600-luvun ruotsalais-suomalainen yhteiskunta oli
selv?ipi i rteinen seaty- yhteiskunta, joka I 700-luvun
kuluessa kevi lepi monia sis?iisiii muutoksia, mutta
siiilytti silti perusluonteensa kauas 1800-luvulle.
Valtiopiiivi I lii edustettujen neljiin siiiidyn - aatelis-
ton, papiston, porvariston ja talonpoikien - lisiiksi
muodostui jo 1600- luvulla kiisite aatelittomat siiii-
tyhenki l<it, j ol la alunperin tarkoitetti in edustusoike-
utta vailla olevia, sosiaaliselta asemaltaan rahvaan
yl i ipuolel le si joi t tuvia henki lct i t i i .  Vahitel len kehit-
tyi kiisite siiiityliiiset tarkoittamaan sekii kolmen
ylimmiin valtiosiiiidyn jiiseniii ettii nelisiilityjaon
ulkopuolella olevia siiiityhenkilciitii. Sotilashenki-
lciistii luettiin siiiityl?iisiin upseerit ja aliupseerit;
viimeksimainittuihin kuuluivat ennen vuotta 1721
mycis ratsuviien korpraalit. Paikallishallinnon vir-
kamiehistii voidaan Suomen oloissa lukea siiiityliii-
siin nimismiehet ja pitejenkirjurit. Maaseudun kar-
tanoissa oli sekii Suomessa ettA Inkerinmaalla tilan-
hoitajia, joita mycis on pidettdvii siiiityliiisinli. Inke-
rinmaan ja Baltian maiden yhteiskuntaolot poikke-
sivat muun Ruotsin valtakunnan oloista selvimmin
siinii, ettii talonpojat olivat jonkin kartanon alaisia,
eikA hei I  le ol lut valt iol l ista edustusoikeutta.(6)

M6rten Feirich ja Maria Schartoff

M6rten Feirichistii ja hiinen perheensii asemasta
Inkerinmaalla ei tiedctii paljoa. Feirich itse palveli
Tiesenhausenin rykmentissii korpraalina ainakin
1688-98. Ratsuviien korpraalina hiinet laskettiin
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aliupseereihin. Feirichill?i neftiiii olleen joko omaa
tai avioliiton mukanaan tuomaa varallisuutta, silli
kun hiinen renkinsii Gabriel Hiimiiliiinen merkittiin
vuoden 1696 henkikir jaan, si ihen kir joi tett i in sel i-
tys, miksei renki rnaksanut henkirahaa: "Herra
luutnantti Schulman vakuuttaa, ettii korpraali
pitaa ainoastaan kruunun palveluksen tiihden tlitli
renki[, joka hiinen tiiy[y varustaa samoin kuin
muutkin komppanian ratsumiehet." Feirichillii oli
siis varaa palkata ja varustaa ratsumies, mihin aina-
kin Suomessa kykeniviit vain varakkaimmat talolli-
set. Lis2ituloja toivat kyll?ikin myris Feirichin liiii-
kint i i taidot. Tuutarin talvikaraj i l le 1698 kesitelt i in
tappelua, jossa isketyn vaarallisen haavan Feirich
oli onnistunut parantamaan, ja saman vuoden Io-
pulla hiin joutui sitomaan toisessa tappelussa lyci-
tyjii haavoja.(7)

MArten Feir ich ol i  naimisissa vi imeist i i i in 1688,
mutta naimaton viel i i  1681. Tuutarin talvikardi l la
maaliskuussa 1688 henta syytettiin salavuoteudes-
ta,josta syntyn).t poika oli tuolloin 6-vuotias. Juttua
kesitelteessA hiin oli jo naimisissa, ei kuitenkaan
aviottoman lapsensa iiidin kanssa. Todenn?ikciisesti
Feir ich meni naimisi in 1685 Maria Schartoff in
kanssa. Tuutarin pogostassa Tyrcin seurakuntaan
kuuluneessa Papinkonnun kyliissii asui niiet talolli-
nen nimeltii Frans Schartoff, jonka tytiir Marja oli
vuoden 1685 henkikir jan mukaan "naitu pois"
(bortgifft). "Korpraali Feurekin vaimo Marja" on
merkitty P?ihkiniilinnan lZiiinin henkikirjoihin Pa-
pinkonnun kyliin asukkaaksi vuosina 1694-96. Per-
heen lapsista Katarinan, Justinan, Gustafin ja Su-
sannan kuolini2it on merkitty Messukylin, Kuhma-
lahden ja Kangasalan haudattujen luetteloihin, joi-

den ikiitietoja ei kylliikiiiin voi pitee aivan luotetta-
vina. Niiden mukaan he olisivat syntyneet n. 1692,
1699, 1700 ja 1702. Ikiinsii puolesta Maria Schar-
toff on voinut olla kaikkien neljiin iiiti, sillii hiinet
henkikirjoitettiin ensimmiiisen kerran I 678, j ol loin
hdnen on tiiytyny't olla viihintiiiin l5-vuotias. Hen-
kikirjoihin joutuminen osoittaa, ettei Feirichin per-
he kuulunut aatelisiin, mutta aliupseerin per-
heenjiiseninii hiinen vaimonsa ja renkinsd mak-
soivat henkirahan korkeimmassa maksuluo-
kassa.(8)

Maria Schartoffin isii Frans Schartoff viljeli hen-
kikirjojen mukaan yhtl Papinkonnun taloista vuo-
sina l67l-87 ja kuoli niihtiiviisti vuoden 1687 aika-
na. Henkikirjassa 1678 hiinen kohdallaan on mer-
kintii ratsumies "Rytt." Frans Schartoff ei niiytii
olleen aivan tavallinen talonpoika; hiinen nimensii
on saksalais|ryppinen ja harvinainen inkeriliiisessii
nimiympiiristrisse. Vuonna 1686 Frans Schartoff

vei Tuutarin pogostan edustajana Tukholmaan tuu-
tari laisten valituksen, jossa pyydettiin piiiistii kiin-
teiidn verotukseen arvioverotuksen sijasta. Muuan
Anders Schartou toimi Inkerinmaan henkikirjojen
mukaan vuosina | 69 5 -96 Lempaalassa amtmann ina
eli tilanhoitajana Nevanlinnan pormestari Ladoun
vuokraamassa Treutendorffin kartanossa; hiin lie-
nee ollut sama "Amtmann Anders Schartoff', joka
vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa merkittiin
Tukholman pakolaisluetteloihin vuonna 1714 ja
joka nimestiiiin ja kotiseudustaan piiiitellen on hyvin
voinut olla sukua Maria Schartoffille. Amtmannit
ol ivat 1600-luvul la Suomen suurlaanityksi l l i i  vou-
teja, jotka aikaisemmin olivat olleet esim. pormes-
tareita, k5mnereitii, porvareita tai kaupungin-
kirjureita ja joista osa piiiityi mycihemmin vastaa-
vaan virkaan tai asemaan. Myiis Schartoffit ovat
siis ehkii kuuluneet aatelittomaan baltiansaksalai-
seen siiiityl?iissukuun.(9)

Pako Inkerinmaalta

Tiesenhausenin viirviitty rakuunarykmentti el i Nuo-
ren kun ingattaren henkirakuunarykmentti, joksi sitii
mycis nimiteftiin, osallistui suuren Pohjan sodan
puhjettua mm. Narvan taisteluun 20. 11.1700, oles-
kel i  saman vuoden lopul la Narvan luona ja ol i  tal-
vileirissii niihtiiviisti Pohjois-Virossa vuonna 1 70 I .
Kesi i l l i i  1703, jol loin koko Inkerinmaa ol i jo veni i-
liiisten hallussa, rykmentti tai ainakin osia siitii
kuului Cronhjortin joukkoihin S iestarjoel la. Vuosi-
na 1703-06 se oleskel i  Ki ikisalmen pohjoisessa
voutikunnassa ja syksyl l i i  1707 Kannaksella, jossa
se kiirsi suuria tappioita Muolaan Kyyrciliin tais-
telussa. Kesiillii 1708 rykmentti oli Suomessa, josta
se syksyllii 1709 siirrettiin Viroon. Rykmentin har-
valukuisista siiilyneistii rullista ei ole lciytynyt
Mirten Feirichi?i, ei myciskiiiin Turun liiiinin ratsu-
viikirykmentin rullista, joten on selvittamatta, mil-
loin hiin sai ylennyksen kornetiksi, siirrettiin Turun
liidnin ratsuviikirykmenttiin tai kuoli. Feirichin
palkkaselvitystii, jonka hiinen poikansa Gustaf ja
vavynse Olof Kymberg yrittiviit vuonna 1741
hankkia, ei kiydy Ruotsin sota-arkistosta, joten
hiinen vaiheensa eiviit selviii si itiikiiiin.( I 0)

Veniiliiisten hycikAttya Liivinmaalle 1701 pakeni
osa siviilivZiestcistli heid5n tieltaAn. Ensimmiiiset
pakolaiset Baltian maista saapuivat Tukholmaan jo
17 02, ja viimeiset liihtiviit todenniikriisesti kesiillii
1710 Viron ja Li ivinmaan vi imeisten l innoitusten
antauduttua veniiliiisi I Ie.

Sodan alusta liihtien paettiin Viron ja Inkerin-
maan rannikoilta veneillii my<is Suomeen. jossa



l-

mm. Turkuun keriilintyneet pakolaiset saivat tuo-
rniokapitul i l ta avustuksia vuosina 1706-12. Vi ipu-
rin antauduttua veniiliiisille kesiikuussa l7l0 alkoi
Suomestakin joukkopako Ruotsiin.(l l) Liihteistii ei
ole lciytynyt tietoja siitii, miss?i vaiheessa ja mitii

reitteje pitkin MArten Feirichin perheenjiisenet
poistuivat Inkerinmaalta. Hans Jakob ei kenties
piiiissy4 lainkaan pakenemaan, vaan joutui ehkii
veniiliiisten vangiksi jo kotiseudullaan. Luultavasti
hiin jai tai ainakin lopulta piiiityi kotimaakuntaansa.
Tuutarin seurakunnan kuolleiden luettelossa on
nimitt i in merkint i i :  "24.2.1762 Wittala Weib Hanna
Hans Feir ik 28", mik?i tarkoit tanee Hans Feir ikin
28-vuotiaana kuollutta vaimoa.( I 2)

Venjoen eli Slavankan pitejAssa Papinaution ky-
lziss?i on viel i i  1900-luvun alkupuolel la ol lut Feir ik-
ki-n inr i nen talo: tiim?inn i rn i st?i islintiiii ei kuitenkaan
niiy 1690-luvun henkikirjoissa, joten nimenkantaja
on ilmestynyt sinne vasta rnyrihemmin. O. Louhe-
laisen kokoamien tietojen mukaan nimi Feirikki
esi intyi Venjoen kirkonkir joissa sekl i  vuonna l72l
ettd vuonna 1912. Antoiko Hans Jakob Feir ich tZi l le
talol le nirnensi i?( 1 3)

Kemi6ssd

Varhaisimmat tiedot MAnen Feirichin perheenjiise-
nist?i Suomen puolella koskevat hiinen poikaansa
Friedrich WilhelmiA. Friedrich - Suomen liihteissii
usein Fredrik -, jonka aikaisemmasta sotapalve-
luksesta ei ole Iciytynyt tietoja, piiSsi sotilasuralle:
h?inet sijoitettiin korpraaliksi Turun liiiinin ratsuvli-
kirykmentin 3. el i  majurin komppaniaan edell isen
korpraalin saatua ylennyksen 1709. Rykmentin
plilikatselmusrullassa hiinet mainitaan korpraalina
14.7.1710. Korpraal in virkatalo ol i  Kemion Kir-
kullassa, jonka asukkaaksi korpraali Feurich on
merkitty vuosina 1699-1716 pidetyssii rippi-
kir jassa.( l4) Friedrich Wilhelm Feir ichin vaimo
esi intyy Kemion kirkonkir joissa nimell i i  Helena
Mulina. Vihkimisajasta ja -paikasta ei ole kiytynyt
tietoja, ei mycisk5ln vaimon syntypereste. Sukuni-
mi osoittaa h2inet kuitenkin s?iiityliiiseksi. Todennii-
kdisesti hiin kuului Mulinusten sukuun, jonka jiise-

niii oli pappeina sekii Ylii-Satakunnassa etta Inke-
r inmaalla: Johannes Mulinus ol i  kappalaisena Mes-
sukyliissii 1690-l'712, hiinen veljensii Klemens
Teiskossa 1691-1712 ja kolmas vel i  Henrik Muli-
nus Inkerinmaan Kosemkinassa 1685-1702. Johan-
nes Mulinuksel la ol i  Helena-niminen tyt l i r ,  jonka

Pirkkafan karaj i l la 22.- 24.3.1725 i lmoitett i in myy-
neen sisarel leen Marial le 2 kpl ikkunoita ja joka

todenniikci isesti  ol i  juuri  Friedrich Wilhelm Feir ic-

hin leski.  Kosemkinan kappalaisen Henrik Muli-
nuksen lapsia ei kuitenkaan tunneta, joten peri-
aatteessa hiinelliikin on voinut olla tl.tiir Helena.
Kemirin rippikirjan mukaan Helena Mulina kiivi
siel l i i  ehtool l isel la vuosina 1700 ja 1701; usei l la
sivuilla on kuitenkin kahdet merkinniit, toiset vuo-
si l ta 1699-1704 ja toiset 1705-10, ja on luultavaa,
ettii Helena Mulinaakin koskevat ehtoollismerkin-
nat ovat vasta myohemmiltii vuosilta. Henkikirjois-
sa Kirkul lan puustel l in asukkaaksi on viel i i  1710
merkit ty edel l isen korpraal in vaimo. Vuosien 1711-
l2 henkikirjoja ei ole sliilynyt. Korpraali Feirickin
vaimo Anna (!) on kirjattu Kirkullan asukkaaksi
vasta henkikir jassa 1 7l 3.(1 5)

Kemicin syntyneiden luetteloihin on merkitty
kummit vuodesta 1705 l?ihtien, ja itse luettelot
puuttuvat ison vihan ajalta vain vuoden I 7 I 6 jAlki-

puol iskolta ja vuosi l ta 1717-18. Luetteloiden mu-
kaan korpraal i  Feir ich ol i  2l  .8. 1 7l 1 Wiksvidjan
rusthollissa kornetti Bengt Johan Mullerin ja Anna
Byggen tyttaren sek?i 30.11.1711 Pungbci len Ne-
dergirdin isiinniin Matts Sigfredsson Hammarin ja

Anna Catharina Brandin pojan kummina. Kornetti
Mullerin lapsen muut kummit olivat herrasviikeii.
Korpraal i  Friedrich Wilhelm Feir ich ol i  si is hy-
viiksytty Kemicin herrasviien piiriin ja lasten kum-
miksi noin vuoden kuluessa paikkakunnalle muu-
tostaan.( l6)

Korpraali Fritz Feirichin ja Helena Mulinan poika
Henrik Mirten kastettiin
Kemi<issii 30.1 .1712. My<is hiinen kumminsa kuu-
I u ivat herrasviikeen.( I 7) Tiihiin piiiittyviit merk i nniit
korpraali Feirichistii Kemirin kirkonkirjoissa. Hiin
oli rykmenttinsii mukana Kymijoen rintamalla
1712, haavoittui Hirvikosken taistelussa 28.8. ja
liihetettiin kotiin toipumaan, mutta palasi sitten
joukko-osastoonsa, vetiiytyi muun armeijan muka-
na Ruotsiin, jossa ylennettiin majoitusmestariksi
14.8.1718, osal l istui Norjan sotaretkeen ja kuol i
sieltii palattuaan - ajankohdasta piiiitellen Ruotsissa
- 16.2.1719.f i8\

Helena Mulina oli Kirkullan Viistergirdin isiin-
niin Thomas Gabrielssonin ja Karin Johansdotterin
t$aren kummina 21.6.1713 kaikkien muiden
kumm ien ol lessa nim ist?i2in pliiitel len talonpoikaista
viikeii. Sen jiilkeen pridttyvdt myris hiintli koskeval
merkinni i t  Kemicin kirkonkir joissa. Vuonna 1719
hiin oleskeli pakolaisena Ruotsin Hiilsinglannissa
Alftan pitiijiissii kolmen pienen lapsensa kanssa
samoin kuin hiinen anoppinsa, kornetti "Feirin"
leski Maria "Korthoff' kahden lapsensa kanssa.
Alftan rippikirjaan heitii sen paremmin kuin muita-
kaan pakolaisia ei ole merkitty.( I 9)
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Teiskossa, Orivedelld ja Messukyl i issi i

Friedrich Wilhelmin jalkeen i lmaantuvat Suomen
liihteisiin hlinen sisarensa Katarina ja Hedvig. Var-
haisimmat tiedot heistii ovat Teiskon vihitty.len
lueftefossa: Katarina vihit t i in aviol i i t toon 4.2.17 14
Petter Frestadiuksen ja Hedvig I I  . l  .1 715 tr imiin
vel jen Erik Frestadiuksen kanssa. Miten ja miksi
sisarukset olivat pii?ityneet juuri Teiskoon, on ar-
voitus. Erddn viitteen antaa heidiin asuinpaikkansa
siel l i i :  molenrmat asuivat naimisi in menness?ii in
Kiimajoen kyliissii Sorrin talossa. Sorrin taloa oli
vain muutamaa vuotta aikaisemmin vi l jel lyt Teis-
kon kappalaisen vel i  Kal le Simonpoika Mulin, joka

kuitenkin oli jo 1709 liihtenyt tiehensii karsittyAAn
rangaistuksen varkaudesta. Seuraavana vuonna
ti lal le ol i  tul lut uusi vi l jel i ja. Vaikuttaa si l ta, etta
Katarina ja Hedvig olivat pakolaisiksi jouduttuaan

yrittdneet hakeutua k?ilynsii Helena Mulinan suku-
laisten luo. Teiskoon he lienev?it saapuneet 1712tai
1713, si l la kumpaakaan ei ole merkit ty vi imeiseen
isoa vihaa edeltavdan, vuoden l7l2 alussa laadit-
tuun henkikirj aan.(20)

Katarinan ja Hedvigin sulhasten isd oli "mestari"
(Mestr) Olof Frestadius, joka vuosina 1717-22
mainitaan Oriveden syntyneiden luetteloissa usei-
den las len  kummina.  H l inen ammaninsa.  syn type-
riinsli ja taustansa ovat toistaiseksi tuntemattomia.
Nimitys mestari voi viitata esim. kaupunkien kiisi-
ty6liiismestariin tai armeijan viilskiiriin tai sitten
tarkoittaa maisteria; -us-piiiitteiset nimet olivat ta-
vallisia nimen omaan oppineessa siiddyssii. Turun
akatemiassa opiskeli 1600-luvun lopulla er?iitii
Fristadius-nimisia ylioppilaita, jotka olivat kotoisin
Ruotsista. Ruotsista tunnetaan useitaki n Frestad i us-

Henrik Johan
s.  31 .3 .  ja  kas te t tu  10 .4 .1719

Maria Elisabeth
s.21.4. ja kastettu 

'7 
.5.1721

sukuja, joiden jiiseniksi mestari Olofia ja hiinen
poikiaan ei toistaiseksi ole voitu l i i t taa. Olof Fres-
tadiuksen kolmas poika Henrik palvel i  korpraal ina
I 720-luvui la Porin rykmentin majurin komppanias-
sa ja oli armeijan rullien mukaan syntyn)'t Hdmees-
s i i  n .  v .  1700. (21)

Petter Frestadiuksen ja Katarina Feir ichin poika
Car l  Wi lhe lm kas te t t i in  Te iskossa 30 .1 .1715.
Kummeina ol ivat Teiskon kappalainen Carl Asp
sekii Gustaf ja Henrik Asp, vaimot Anna Spoof ja

Helena Sandelina sekii Maria Juhontytlir, kaikki
Asunti lasta. Erik Frestadiuksen ja l{edvig Feir ichin
poika Fredrik Gustaf kastett i in Teiskossa 6.3.1116,
ja hi inen kumminsa ol ivat osit tain samoja: Gustafja
Henrik Asp, vaimo Anna Spoof Asunti lasta seki i
Jaakko Juhonpoika ja Vappu Heikintytrir Kuoran-
nasta, jossa Erik Frestadius perheineen tuol loin
asu i .  Hedv ig  Fe i r i ch  puo les taan o l i  30 .7 .1715 Kuo-
rannassa kastetun Heikki Juhonpojan ja Vappu
Heikintyttiiren lapsen kumm ina. Hiinet hyviiksytti in
si is naapurin lapsen kumrniksi noin kahden vuoden
kuluttua paikkakunnalle muutostaan.(22)

Teiskon syntyneiden I uettelot pliiittyviit 26.6.1 1 | 6
ja jatkuvat vasta 1724. Petter Frestadius muutti
niihtiiviisti 1716 MessukylZiiin, koska hlin Pirkkalan
ja Messukyl2in talvikiiriijillii 1733 kertoi asuneensa
venii l i i isaikana kaksi vuotta siel ld Hirvenniemen
Kiikkisessli. Vuosina 1718-22 Petter Frestadius asui
perheineen Orivedell[, jossa hiin 1'719-21 toimi
nimismiehenii .  Perheeseen 1717 syntyneen pojan
Casper Olofin syntymiipaikka ei ole tiedossa, mutta
kaksi seuraavaa lasta loytyvdt Oriveden syntynei-
den luetteloista, joihin heille on rnerkitty seuraavat
kummit:(23)

kummit:

maisteri Johan Utter. herra Johan Utter.
hera viskaali Heicke, Johan Hoffman,
rouva Brita Collenia, rouva Margareta
Prytz, neiti Beata Utter, rouva Maria
Wanaea ja rouva Anna Barckman

maisteri Johan Utter, herra vouti Isack
Heicke, herra Johan Ljtter. Johan Hoff-
man, Henrik Ruuth, Joseph Ruuth, Gab-
riel Palander. rouva ruustinna Beata
Coll inia, vaimo Anna Roos, vaimo So-
phia Ollenqvist, neiti Greta Utter, neiti
Anna Stina Rodhe ja neit i  Greta Ollen-
qvist

t1
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Kummivalikoimasta piiiitellen Petter Frestadius ja

Katarina Feirich niiyttiiv?it seurustelleen erityisesti

Oriveden kirkkoherran, maisteri Johan Utterin ja

hdnen vaimonsa Beata Coll inian perheen kanssa.

Vuosina 1718-22 Petter Frestadius oli kaikkiaan

kuuden Orivedellii syntyneen siiiityliiis- .la neljiin

rahvaanlapsen kummina. Ensiksimainituista yksi

oli kirkkoherran, toinen hlinen vdvynszi, Oriveden

kappalaisen Gabriel Pacchalenin ja Krist ina Utterin

ia kolmas kirkkoherran pojan Johan Utterin ja Mar-

gareta E,l isabet Enckel l in lapsi.  Loput ol ivat Johan

Hoffmanin ja Maria Wanaean, Matthias Sevonin ja

Sophia Ollenqvist in sekd Anders Gummeruksen ja

Liskin Loddin lapsia. Useimmissa tapauksissa

muutkin kummit tai ainakin piiiiosa heistii olivat

siiiityliiisiii. Katarina Feirich oli Orivedellii asues-

saan vi iden lapsen kumrnina l72l-22: n?i ist i i  kaksi

oli rahvaan ja kolme siiiityliiisten - Matthias Sevo-

nin ja Sophia Ollenqvist in, Johan Hoffmanin ja

Maria Wanaean sekd Oriveden uuden kirkkoherran

Johan Wanaeuksen ja Anna Flachseniuksen - lap-

sia. N2iytt?iisi silta, etta hdnet olisi hyviiksytty lasten

kummiksi vasta usean vuoden paikkakunnalla asu-

misen jiilkeen, mutla Katarinan kulkemista ristiiii-

sistii toisiin saattoi rajoittaa mytis omien pienten

lasren hoito.(24)
Rauhan tultua vuonna l'721 Petter Frestadius

joutui pois nimismiehen virasta samoin kuin
useimmat muutkin veniiliiisten nimittemet virka-
ve l jensd ympZi r i  Suornea.  muna to imi jo  seuraavana
vuonna veronkantokirjurina. Sodan vielii kestiiessii
hiin otti toukokuussa 1721 Oriveden kirkonkyliissii
vi l jelyyn Kcjssin autiot i lan, joka ol i  1600-luvul la
liitetty naapuritaloon Paavolaan, ja yritti ostaa sen
perinnriksi. Aikomus osoittaa hdnet varakkaaksi
mieheksi,  si l l i i  ison vihan kciyhdyttdmdssd maassa
hyvin harval la ol i  varaa t i lojen perinnoksiostoihin.
Paavolan isdntzi Lauri Nuutinpoika tarjosi tilasta
kuitenkin yhta paljon, ja hiivittyiiiin kilpailun Petter

Frestadius muutti perheineen MessukylAAn ja otti
siellii viljelyyn Sarvannan kruununtilan Vehmaisten

kyliissii. Sarvanta oli 5112 manttaalin tila, messu-

kylalaisi t tein suunnil leen keskikokoinen. Talol l ise-
na Petter Frestadius maksoi vuoden alussa 1723
henkirahat rahvaan maksuluokassa, mutta joutui

korkeimpaan rnaksuluokkaan, kun hiinet samana

vuonna val i t t i in Messukyl i in pitajankir jur iksi,  jossa

virassa h?in nayftaa toimineen kuolemaansa vuoteen

1747 asti.(25)
Katarina Feir ichist i i  tul i  si is keskikokoisen kruu-

nuntilan emanta. Messukyliissii asuessaan hiin syn-

nfti vielli ainakin kaksi poikaa: Petterin, jonka

syntymiivuotta ei tiedetii, ja Gustafin 3.3.172'7 .

Messukyliin syntyneiden luettelot ovat siiilyneet
vasta vuodesta 1751 liihtien, joten kummitietojen
avulla ei voida hahmottaa site, millaiseksi Petter
Frestadiuksen ja Katarina Feirichin sosiaalinen
verkosto Messukyliissii muodostui.- Katarina Fei-

rich kuoli Messukyliissii 19.4.1751, haudattujen
luettelon mukaan 59-vuotiaana.(26)

Erik Frestadiuksen ja Hedvig Feirichin vaiheista

tiedet?i?in verraten viih?in. Viimeistdan 1722 he

asuivat Orivedellii, jossa Erik oli yhdessii veljenszi
Henrikin, kiilynsii Katarinan ja useiden muiden

siiiityliiisten kanssa Matthias Sevonin ja Sofia Ol-
lenqvist in pojan kummina. Vuosina 1723-25 Erik
Frestadius palveli rakuunana arar'attavasti Henkira-
kuunarykmentin Ylii-Satakunnan komppaniassa ja

asui perheineen Oriveden kirkonkyliissii, jossa hii-
nen 2 kuukauden ikiiisenii kuollut, syntyneiden
luettef osta puuttuva tyttiirensii haudattiin 3.6.17 23.
Rakuuna Erik Frestadiuksen ja Hedvig Feirichin
tytiir Christina syntyi Orivedelld 23.6.1'7 24. Risti2ii-
siss?i 28.6.1724 ol ivat kummeina nimismies Henrik
Ruuth, Johan Widqvist, Margareta Prytz, Christina
Wanaea ja Margareta Utter. Vuoden 1725 jiilkeen

perhe niiyttiiii hiiviiiv2in Ylii-Satakunnan liihteistii.
Alussa mainitun Kangasalan kiirejep<ilaekirjan
mukaan Hedvig Feir ich ol i  vuonna 1741 naimisissa
erzliin rakuunan kanssa Turussa: tiedossa ei ole.
ol iko kyseessi i  Erik Frestadius vai ol iko Hedvig
jiiiinyt teskeksi ja avioitunut uudelleen toisen ra-
kuunan kanssa.(27)

Kangasa l la ,  Kuhmalahde l la  ja  Pd lkdnee l ld

Miten ja mil loin kornett i  Feir ichin leski Maria
Scharloff ja hiinen kolme lastaan - Gustaf, Justina
ja Susanna - siirtyivat Ruotsista Suomeen, ei ldh-
teistii kliy ilmi. Ylii-Satakuntaan he piiiityiviit arvat-
tavasti siksi, ettii siellii asuivatjo ennestii?in perheen
muut tyttiiret Katarina ja Hedvig sekii miniii Helena
Mulina. Varhaisin tieto niiistii Ruotsista saapuneista
pakolai sperheen j iiseni stii on Kangasalan vihittyj en
luettelossa 24.6.1726, jol loin neit i  Justina Feir ich
vihittiin avioliittoon Porin rykmentin majurin
komppanian korpraalin Olof Nilsson Kymbergin
kanssa. Olof Kymberg oli rykmentin rullien mu-
kaan syntynyt Ruotsissa Skaraborgissa noin 1700,
palvellut armeijassa vuodesta 1717 liihtien, siirretty
3 0.9 .1 7 21 Liinsi-Gootanmaan kolm ikasrykmentistZi
Porin lii2inin jalkavlikirykmentin majurin komp-
panian ruotuun n:o 66 (oka ol i  Kangasalan Ti iha-
lan ja Suoraman ruotu) ja ylennetly korpraaliksi jo
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lippumieheksi,
bergin vanheml
aliupseeriksi kc
liikin olisi ollut

Olof Kymbet
neen Kangasa
gasalan Sarkkil
42. Lasten lir
Schartoff ja S
esiinny kertaak

Nicola
s .  1 3 . 5

Caspe
s .  6 . 1  I

Catha
s . 1 2 . 1

Johan
s. 17.2

Margi
s .  16 .1

Maria
s .  2 1 .



a Gustafin 3 .3.1721 .
ettelot ovat siiilyneet

, joten kummitietojen
ite, millaiseksi Petter
Feirichin sosiaalinen
dostui.- Katarina Fei-
9.4.1751, haudaffujen
a.(26)
dg Feirichin vaiheista
Viimeistiiiin 1722 he
< oli yhdessii veljensh
r ja useiden muiden
Sevonin ja Sofia Ol-

y'uosina 1723-25 Erik
arvattavasti Henkira-

rnan komppaniassa ja

:konkyliissii, jossa hii-
kuollut, syntyneiden

ii haudattiin 3.6.1'723.
ja Hedvig Feir ichin

: l la 23.6.17 24. Rist iai-
rina nimismies Henrik
,,areta P rytz, Chri stina
Vuoden 1725 jalkeen
.Satakunnan liihteistii.
an kiiriijiipriytAkirjan
ronna 1741 naimisissa
rssa; tiedossa ei ole,
ius vai oliko Hedvig

uudelleen toisen ra-

>l la ja Pdlkdneelld

reirichin leski Maria
taan - Gustaf, Justina
ista Suomeen, ei ldh-
Lan he p?iiityiviit arvat-
tjo ennestaAn perheen
vig sekii minili Helena
Ruotsista saapuneista

Kangasalan vihittyjen
neiti Justina Feirich

rykmentin majurin
' Nilsson Kymbergin
ykmentin rullien mu-
raborgissa noin 1700,
1717 liihtien, siirretty
kolmikasrykmentistii

rntin majurin komp-
oli Kangasalan Tiiha-
rnnetty korpraaliksi jo

9.10.1721. Hiinet ylennettrin 1732 saman komp-
panian varusmestariksi, 1741 rnajoittajaksi ja 1743
lippumieheksi, josta virasta hiin erosi 1763. Kym-
bergin vanhempia ei tunneta, mutta kirjoitustaito ja

aliupseeriksi kohoaminen viittaa siihen, ettii hdnel-
liikin olisi ollut sii?ityliiistausta.(28)

Olof Kymberg ja Justina Feirich asuivat perhei-
neen Kangasalan Suoramalla 1726-32 ja Kan-
gasalan Sarkkilan varusmestarin virkatalossa I 733-
42. LasLen lisiiksi perheeseen kuuluivat Maria
Schartoff ja Susanna Feirich. Maria Schartoff ei
esiinny kertaakaan kummina Kangasalan syntynei-

Nicolaus Friedrich
s. 13.5. ja kastettu 19.5.172'7

Casper Mirten
s. 6.1 I .  ja kastettu 9.11.1729

Catharina
s. 12.12. ja kastettu 19.12.1731

Johannes
s. 17.4. ja kastettu 18.4.1734

Margareta
s. 16.2. ja kastettu 21 .12.1736

Maria
s .  21 .10 .  ja  kas te t tu  26 .10 .1740

den luetteloissa, joten hiinen sijoittumistaan uuden
paikkakunnan sosiaaliseen verkostoon ei voida
tutkia niiden avulla. Syynd oli luultavasti vain hii-
nen korkea ikiinsii: Maria oli Kangasalle tullessaan
jo kuusissakymmenissii, ja kun kummin piti tar-
vittaessa voida tukea kummilapsiaan taloudellisesti,
ei tehtevaan kannattanut valita kovin iakkiiitli hen-
kil6itA. - "Olof Kymbergin anoppi Maria" Suora-
malta haudattiin Kangasalla 30.7 .1732.(29)

Olof Kymbergi l le ja Justina Feir ichi l le syntyr
Kangasalla yhteensii kuusi lasta, joille valittiin seu-
raavat kummit:(30)

kummit:

Joh. Wialenius ja vaimonsa Caisa Enckel l ,
edel l isen sisar Maria Enckel l
Peer Frestadius vaimoineen
korpraal i  Sven Kymberg vaimoineen
korpraali Jonas Helsing
Catharina Frost
piika Kirsti

Peer Frestadius
korpraa l i  Jonas  He ls ing  ja  va imonsa
Anna Pietarintytiir
rouva Catharina Thuronia
neit i  Maria Enckel l

Gustaf Martinus Feirich
korpraal i  Ni ls Kimberg
Katarina Freirich
Susanna Feir ich

majoitusmestari Johan Fabritius, Orivesi
herra Johan Mennander
Antti Yrjonpoika, Siitama
vaimo Maria Sipintytiir
neit i  Susanna Feir ich

majoitusmestari Johan Fabritius
herra Gustaf Lindval l
vaimo Maria Melart, Taipale
vaimo Sofia Tuomaantytdr, Siitama
piika Kaisa Antintytiir

pastori  Johan Wanaeus. Orivesi
majoitusmestari  Johan Fabrit ius
Johan Hoffman, Orivesi
Anna Chr is t ina  Rodhe,  Or ives i
Greta Hoffman, Orivesi
vaimo Riitta Martintvtiir. Sarkkila



Kummiluettelo osoittaa, ettii Olof Kymberg ja Su-

sanna Feirich seurustelivat sotilas- ja s?ietylaispii-

reissZi, mutta pyysiviit lastensa kummeiksi mycis
yksittZiisiii palvelijoitaan tai naapureitaan rahvaan

piiristii. Edelliimainituista kummeista rouva Catha-

rina Thuronia oli Kangasalan kirkkoherran Elias

Enckellin leski ja Kaisa ja Maria heidiin ty$Ariaan,

Johan Wialenius taas Ylii-Satakunnan kihlakunnan-

vouti. Useimpien lasten syntymA- ja kastepiiiviin

viili on melko pitkii. vaikka mahtuukin vuoden

1686 kirkkolain siiiitiimiiiin 8 pliivdn enimmiiisai-

kaan. Ristiiiiset on selviistikin haluttu ajoittaa siten,

ettii saataisiin kummeiksi myos naapuripitajissA

asuvia - joko sukulaiset Petter Frestadius ja Katari-
na Feirich Messukyliistd tai perheystiiviii Orivedel-
td. Sen si jaan kummeina ei mil loinkaan ol lut aatel i-
sia, joi ta Kangasalla asui pal jon ja joissa ol i  useita

soti lashenki loit i i . (3 1 )
Olof Kymberg ehti vuosina 1723-39 olla Kanga-

salla yhteensd kahdeksan lapsen kummina. Neljii

niistii oli ruotusotamiesten ja kaksi hiinen virkata-

lonsa Sarkkilan lampuotien lapsia, yksi naapurin
lapsi Suoramalta ja yksi h2inen vanhimpien poikien-

sa kummin korpraali Jonas Helsingin lapsi. Suurin
osa nziiden lasten muista kummeista oli joko sota-
miehiii tai talonpoikaisvitkeii. Justina Feirich sen

sijaan oli vain sotamies Matti Gottmanin pojan
kummina 23.12.1132 ja Sarkki lan lampuodin pojan

kummina 16.3.1735. Oliko hi in kenties ol lut ni in
sidottu hoitamaan vanhaa aitiaan, ettii pyydettiin
kummiksikin vasta tAmAn kuoltua - vai olivatko
hlinen ongelmanaan uuteen ympiiristcicin sopeutu-
misessa kielivaikeudet? Maria Schanoffin ?iidin-
kielestii ei ole tietoa. mutta Tuutarissa asuessaan
hzin varmasti oppi ymplirist<issiiiin suomea, vaikka
kotona olisikin puhuttu saksaa. TytAr Justina oli
kuitenkin oleskellut nuoruudessaan Ruotsissa ar-
vattavasti useita vuosia, ja kun h?in meni naimisiin
Ruotsista tulleen miehen kanssa, muodostui per-

Stina Catharina
kastettu 9.2.1734

Friedrich Johan
kastettu 26.2.1736

heen kotikieleksi epiiilem?ittii ruotsi. Olof Kymberg

oppi varmaankin pian suomea korpraalikuntansa
supisuomalaiselta miehistciltii, mutta Justina ja Su-
sanna Feirichillii ei luultavasti ollut yhtii paljon

tilaisuuksia suomen oppimiseen. Perheessd on ehk2i
puhuttu saksaakin; siihen suuntaan viittaa joidenkin

lasten nimien kirjaaminen saksalaiseen muotoon
(Nicolaus Friedrich); vrt. my<is Gustaf Feirichin
lasten nimiin jaljempana) muuten ruotsiksi pide-

tyissi i  kirkonkir joissa.(32)
Vuodesta 1743 lahtien Olof Kymberg ja Justina

Feirich asuivat perheineen Kuhmalahdella Terva-
niemen Tapanilan lippumiehenpuustellissa. Justina
kuoli siell5 28.10.1762, haudattujen luettelon mrr-
kaan 63-vuotiaana, ja Olof 65-vuotiaana
1.7  .1765. (33 \

Gustaf Feirich oli kornetti MiLrten Feirichin ja

Maria Schartoffin lapsista ainoa, joka solmi talon-
poikaisen avioliiton: hiinet vihittiin Kuhmalahdella
1.11.1728 Haapasaaren Isojaalan talon tyttliren
Marketta Erkintft2iren kanssa. Heidiin 12.9.1729
kastetun poikansa Henrikin kummeina olivat pasto-
ri (naapuripitiijiin Sahalahden kirkkoherra) Andreas
Stenbeck sekii Marketan sukulaiset Matti Samulirr
poika ja Katariina, Maria ja Sofia Erkintltt2iret
Haapasaaresta. Seuraavana vuonna Gustaf, joka

asui Isojaalassa kotiviivynii, oli itse Haapasaaren
sotamiehen pojan kummina. Tiedossa ei ole, missii
Gustafin seuraavat lapset Hedvig (s. 1731)ja Greta
Leena (s. 1733) syntyivat, mutta niihtiiviisti vii-
meistiilin syksyllli 1733 perhe muutti Piilkiineelle,
jossa Gustaf pestautui metsiistiijiiksi everstiluut-
nantti Peter Cedersparren omistamaan Kantokyliin
kartanoon. Siita lahtien hiin siis "eliitti itsensli am-
pumalla", kuten alussa siteeratussa Kangasalan
talvikiirlij ien tuomiokirjassa todettiin. Gustaf Feiric-
hille ja Margareta Erkintyttiirelle syntyi Piilkiineellii
kolme lasta, joille valittiin seuraavat kummit:(34)

kummit:

everstiluutnantti Cedersparre
herra viinrikki Tiljander
neitsyt Beata Caisa Armfeldt
sisiineitsy (husj ungfrun) Beata
sisiipiika (huspigan) Anna Mikontytiir

lampuoti Juho Mikonpoika
renkivouti Tuomas Tuomaanooika
renki Juho Erkinpoika
sisiipiika Sofia Marchas
piika Anna Sipintytiir

Gur
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Gustavus Martinus
s. 14.4. ja kastettu 15.4.1738

Gustaf Feirichin lasten kummivalikoimassa niikyy,
ettii Kantokyliin kartano oli paitsi suuri myds jolla-

kin tavoin sulkeutunut yhteisci: monipiiisestii pal-
veluskunnasta saatiin koska tahansa viisi kummia
kartanossa syntyneelle lapselle, eikii heita kauem-
paa haettukaan. Molempien poikien kummit - kap-
palaista lukuunottamatta - olivat nimittiiin Kanto-
kyliin kartanon viikeii, samoin tietenkin Stina Cat-
harinan kummeina toimineet kartanon isiintii ja
kaksi sisiipalvelijaa. Gustaf Feirich ja Marketta
Erkinty.tiir olivat jo 28.'7.1734 kartanon lampuodin
Juho Mikonpojan pojan kummeina ja Marketta
vielii seuraavana vuonna kartanon rakuunan aviot-
toman pojan kummina. Molemmil la kerroi l la
muutkin kummit olivat kartanon omaa viikeii.(35)

Vuonna 1739 Gustaf Feirich muutti perheineen
Kuhmalahdelle Noksioisten eli Qvantenbergin kar-
tanoon, jonka omisti luutnantti Claes von Qvanten.
Kuhmalahden rippikirjoissa Feirich on merkitty
Kaivon torpassa asuvaksi torppariksi, mutta alussa
siteerattu Kangasalan tuomiokirja viittaa siihen,
ettii hiin tiililliikin toimi kartanon metsiistiijAnii.
Kuhmalahdella perheeseen synryi 16.7.1743 poika
Herman, joka kastettiin jo seuraavana piiiviinii.
Kummeina olivat Noksioisten kartanon torppari
Matti Tuomaanpoika, Antti Matinpoika, Juho Si-
monpoika, vaimo Sofia Matintytlir ja piika Anna
Erkintytiir, kaikki Noksioisista. Samana piiiviinii
pidettiin kartanossa toisetkin ristiiiiset niihtiiviisti
kartanon alustalaisen pojalle, jonka kummina oli
mm. Gustaf Feirich. Luultavasti Kuhmalahdella
syntyi myris kastettujen luetteloista puuttuva tytar
Anna, jonka syntymEvuodeksi on Elgenstiernan
Attartavlor-teoksessa merkitty 1 7 42.(3 6)

Vuoden 1744 jlilkeen Gustaf Feirich muutti per-
heineen Kangasalle, jossa hiinestii tuli yksi Sorolan
kartanon lampuodeista. Sorolan omisti kapteeni
Lorentz Gustaf Uggla, joka itse asui Viiiiksyn karta-
nossa ja oli jakanut Sorolan maat 4-5 lampuodin
viljeltliviksi. Kullakin heistii oli omat asuin- ja talo-
usrakennuksensa, jotka sijaitsivat yhdessli ryhmiissii
samoin kuin mink?i tahansa talonpoikaiskyliin talot.
Gustaf Feirichistii tuli niiin keski-ikiiisenii maan-
viljelijii, joka tosin oli vain vuokrasuhteessa maat
omistavaan kartanoon ja sen herrasviikeen. Luulta-

kappalainen Anders Mennander
Antti Sipinpoika,
Kantokyliin pellavankutoja. ja vaimonsa
Anna Maununtytiir
lampuoti Lauri Mikonpoika
piika Marketta Mikontytiir

vasti metsiistiiminen ei en?iii olisi elAttAnyt perhettii,
jonka piiiimiehen liikkeet alkoivat hidastua ja niiko
heiketii iiin mukana. l750.luvulla Gustaf Feirich oli
jonkin aikaa viiiipeli Fredrik von Pfalerin omista-
man Tursolan Karttialan ratsutilan lampuotina,
mufta asui Kyritikkeliin yksiniiistilalla sisarenpoi-
kansa, pitiijiinrliiit?ili Kasper Frestadiuksen luona.
Gustaf Feir ich kuol i  Kangasalla 1.1.1757, haudat-
tujen luettelon mukaan 57 -vuotiaana.(37)

Susanna Feirich esiintyy Kangasalan liihteissii
vain sisarensa Justinan lasten kummina 1731 ja
1734. Alussa siteeratun Kangasalan tuomiokirjan
mukaan hi in ol i  l74l naimisissa pohjalaisen korp-
raalin kanssa; vihkimismerkintiiii ei l<iydy Kanga-
salan eikii lehipitiijien vihittyjen luetteloista, eikii
korpraalin henkilcillisyytt:i ole saatu selville. Su-
sanna jiii feskeksi viimeistiiiin keviiiillii 1744, jolloin
hiin palasi Kangasalle (ehtoollismerkintii rippikir-
jassa20.5.1744) ja asettui asumaan Vatialan Mart-
tilan taloon. Susanna Feirich kuoli Kangasalla
30.12.1754, haudattujen luettelon mukaan 52-
vuotiaana.(38)

P€liitelmid

Ison vihan aika merkitsi  useimmil le sen kokeneil le
suuria taloudell isia ja muitakin tappioita, joi l la
saattoi olla myris sosiaalisia seurauksia. Miehite-
tyi I Ie aluei lle jliiineet menettiviit omaisuuttaan, joka
yleensii oli kutistunut jo aikaisempina sotavuosina.
Monet heistii joutuivat I isiiksi eriasteisten, toisinaan
kuolemaankin johtaneiden pahoinpitelyjen uhreiksi.
Ruotsiin paenneista suuri osa menetti kokonaan tai
osittain tavanomaiset toimeentulomahdollisuutensa
ja joutui eliimii?in niukoilla pakolaisavustuksilla,
joita valtion pakolaiskomissio jakoi kirkkokoleh-
dei I la ja keriiysl istoi I la kootuista varoista. Avustuk-
sia piti kvlliikin periaatteessa jakaa ottaen huomi-
oon sekA todellinen avuntarve ettii asianomaisten
siiiityasema; viranomaiset halusivat estiiii pakolais-
ja avustuspoliti ikal laan varsinkin yl impien siiiityjen
sosiaalisen vajoamisen, johon iihrimmiiinen kriy-
hyys ol isi viiistiimiittii johtanut. Monet siiiityl?iiset
joutuivat kuitenkin eliiiikseen tekemiiiin jopa ruu-
miillista tydta, mita ainakin aateliston ja papiston

I
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keskuudessa pidettiin h?ipeiillisenii ja sopimattoma-

na, ja varojen ja koulutusmahdoll isuuksien puute

suisti joitakin siiiityliiispoikia lopulta kokonaan
rahvaan pi ir i in. Rauhan tultua useimmat Suomesta
Ruotsiin paenneet palasivat vahitellen kotiin, mutta
Ven?ijiiiin li itetyista Baltian maista liihteneet I iene-
viit useimmiten joko jii?ineet Ruotsiin tai siirtyneet
Suomeen.(38)

MArten Feirichin ja Maria Schartoffin lapset
niil,ttiivit ainakin osittain onnistuneen viilttiimiiiin
varsinaisen sosiaal isen vajoamisen. Friedrich Wil-
helm sijoittui tiiysin isiinsii ammattia vastaavasti
soti lasural le, jonka pi i i i toskin ol i  sel lainen kuin
uralla sodan aikana voitiin odottaa. Kaikki tyttaret
pi i l is iv?it  kunnial l isesti  naimisi in, Susanna tosin
varsin myohii isessd idssi i ,  yl i  30-vuotiaana. Katari-
na onnistui saamaan varoissaan olevan miehen,
joka nautti my<is sosiaalista arvostusta piiiitellen

rnm. lukuisista kummilapsistaan ja siit?i, ettei hiintii
- toisin kuin monia muita ventildisten kiiskystli toi-
mineita nimismiehiii - syytetty rauhan tultua rik-
komuksista paikallista viiest<iii kohtaan. Justina
l6ysi rniehen, joka Ruotsista tul leena ummikkona
sopeutui nopeasti uusiin oloihin, eteni kohtalaisesti
sol i lasural laan. pystyi turvaamaan mycis anoppinsa
ja pitkan aikaa kdlynsiikin toimeentulon ja hoita-
maan vaimonsa perheen asioita viranomaisissa.
Hedvigin ja Susannan avioliitot eiviit olleet yhtii
edul l isia: kummankirr mies - rakuuna ja jalkavi ien

korpraali - luettiin sosiaaliselta asemaltaan rahvaan
piir i in. Sinne si joi t tui myris perheen nuorin poika
Gustaf, joka ei oppinut kirjoittamaan nimeiiiin ja

eliitti itsensii ruumiillisella tyiillii.
Mirten Feirichin ja Maria Schartoffin lasten sosi-

aal i seen sijoittum iseen vaikuttivat epiii lemiittii sekii
heidiin taustansa, henkilcikohtaiset ominaisuutensa
ettii olosuhteet. S2i2ityliiiskodista tulleina he pystyi-
vAt seurustelemaan uusien kotipitiij iensii herrasviien
kanssa ja olivat mycis tervetulleita nhiden muodos-
tamaan seurapi iri in lukuunottamatta aatel isia, jotka

ehkii muutenkin muodostivat oman suljetun piirin-
sli. Eliimiintavoiltaan he niiyttiivlit olleen kutakuin-
kin nuhteettomia: yksikiiiin tyttiiristii ei synnyttiinyt
aviottomia lapsia eik2i kukaan niistii perheen nel-
jiistii lapsesta, joiden vaiheita on voitu seurata
kuolemaan asti, niiytii olleen syl,tteessii misttiiin
rikoksesta tai rikkomuksesta. Nuhteettomalla elii-
miillii oli kiiytlnncilliset etunsa, sillii aviottoman
lapsen tuottama hiipeb tai maksukykyyn niihden

suuret sakkorangaistukset olisivat helposti suista-
neet heidiit taloudelliseen ja sosiaaliseen alamii-
keen. Friedrich Wilhelm sijoittui vaivattomasti
armeijaan, jossa parhaillaan yritettiin paikata Pulta-

van taistelun aiheuttamia valtavia miehistotappioi-
ta. Arvoitukseksi sen sijaan jiiii, miksei Gustaf so-
dan piiiityttyii mennyt armeijaan, johon jouduttiin

haalimaan miehiii Ruotsista asti. Kenties hiin katsoi,
ettei h?inellii syystii tai toisesta ollut mahdolli-
suuksia sijoittua siellii muuksi kuin tavalliseksi
rahvaaseen kuuluvaksi r ivimieheksi.
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