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lsonvihan pakol aiset

Isonvihan aikana Ruotsi otti kymmeniii tuhansia
pakolaisia Suomesta ja Baltiasta. Pakolaisella
(displaced person) tarkoitetaan henkiloii, joka
joutuu jdtttimiian oman maansa. Esimerkiksi Kar-
jalan evakot eiviit siis olleet pakolaisia, koska he
siirtyivat/heidat siirrettiin omassa maassaan.

Vuonna 1700 alkoi suuri Pohjan sota. Se alkoi
sillii, ettii Yen6l6 hyokkasi Viroon. Kuningas
Kaarle XII vei sotajoukkonsa Narvaan, jossa
voitti taistelun ollessaan vasta l8-luotias. Kai-
kesta huolimattatdmd voitto itse asiassa oli on-
netonta siksi, ettii voittonsa innostamana Kaarle
XII hy6kkiisi edelleen etelaan, Baltiaan, jolloin
Suomi joutui suojatta. Veniiliiiset tekivdt tap-
pionsa jdlkeen pienehkojii hydkkAyksiti Viipu-
riin, Tallinnaan ja Riikaan. Tiilldin jo alkoivat
huhut ven6liii sten aiheuttamista hirveyksi stii. Tii-
tii negatiivista kuvaa lisiisi, ettii veniiliiiset ovat
"viidrduskoisia". VendlAisia paettiin. Kaarle XII
kiiski, ettd koska hydkkaaja oli vditriiuskoinen,
pappien tuli paeta Ruotsiin, seurakuntaan sai jiii-
dii vain yksi pappi. Yleensii kirkkoherra lahti, jo-
ku kappalainen tms. saattoi jiiiidii. Oli myds pap-
peja, jotka omantunnon syistii eiviit voineet jettaa

seurakuntaansa, ja monet heistii joutuivatkin vai-
keuksiin ja pahoinpidellyiksi.

Isonvihan ensimmiiinen pakenemisaalto ta-
pahtui Virosta Etela-Suomeen tai Tukholmaan.
Itii-Suomesta paettiin Tammisaareen tai Tur-
kuun. Vuonna l713 veniildiset sitten todella val-
loittivat Suomen, ja silloin suuri mdiirti pakeni
Ruotsiin. Pakenemista vaikeutti se, ettd veneet
oli otettu armeijalle. Pohjanmaalta kuitenkin
paettiin suurin joukoin veneilld Ruotsiin. Useim-
mat joutuivat kdvelemiiiin Pohjanlahden kautta

Ruotsiin. Viranomaiset (mm. maistraatit, Turun
akatemia, tuomiokapitulit jne.) pakkasivat tava-
ransa ja arkistonsa ja toimittivat ne Ruotsiin.
Tuon ajan m64riiysten mukaan kaupungeista ei
saanut lahteii mihinkdiin ilman lupaa, mutta kun
veniiliiiset tulivat. ldhdettiin kuitenkin.

Pakolaisongelmaa hoitamaan perustettiin
Tukholmaan pakolaiskomissio, joka jakoi ar,us-
tuksina varoja, joita pakolaisille keriittiin 6 kertaa
vuodessa. Samalla tavoin keriittiin ar,ustuksia
myos Siperiaan joutuneille vangeille.

Komissio noudatti saAty-yhteiskunnan peri-
aatteita avustuksia j akaes saan : vaikeuksi in j outu-
neille pyrittiin turvaamaan saatynsa mukainen
toimeentulo. Siis mita rikkaampi oli, sitti enem-
man awstusta sai. Siilidyn huomioon ottaminen
merkitsi siis, ettii pyrittiin siihen, ettii rikas ei pa-
kolaisenakaan olisi koyha. Kivitalon menettanyt
sai avustuksia, mutta ennestiidn koyhii sai pysyri
koyhana. Aateliset ja upseerit saivat eniten, kasi-
tyoliiiset ja porvarit eivdt saaneet mitaan, valtion
virkamiehet saivat osan. Koyhtit ja sairaat vietiin
koyhiiintaloihin. Pappien oli mtitirii saada virka,
mutta vain harvoissa tapauksissa sellainen l6ytyi.
KAsityolaisten piti tehdti tyotd, mutta sita ei juuri
loytynyt. Tukholman saaristossa pakolaisviiestO
(Suomen saaristosta ja Ahvenanmaalta) harjoitti
kalastusta ja sai sillii elantonsa.

Avustuksien hakua ja mydntdmistii varten ko-
missio tarkasti hakijat ja laati niistii pitkiii luette-
loita, joita vieldkin loytyy arkistoista ja joita voi-
daan tutkia (vanhaa ruotsia, vanhoja kasialoja!).

Esitelmoijti on tutkinut tiettyii pakenijoiden
populaatiota ja laatinut siit?i j akautum adiagram-
moja arustuksen saajan siiiidyn (aateliset, porva-
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rit, virkamiehet, talonpojat, sotilaat, kAsitydlaiset
jne.) ja saatujen avustusmiiiirien mukaan. Tulos
on mielenkiintoinen. Esimerkiksi aatelisia oli
vain I o/o (tosin virhettii tiissd aiheuttaa se, etta
muissa kategorioissa, esim. sotilaissa ja virka-
miehissii, on voinut olla aatelisia), kun taas talon-
poikien miilirii oli huomattavan suuri (koska Poh-
janmaan maaseudulta tuli paljon "venepakolai-
sia", varsinkin Vdsterbotteniin). Avustuksia sai-
vat eniten aateliset, sen sijaan talonpojat aika vii-
hiin. Avustusten jakautuminen siiiidynmukaisen
tarpeen mukaisesti niikyy selvtisti niiitii kahta
sektoridiagrammaa tarkasteltaessa.

Avustuksia jaettiin neljii kertaa vuodessa,
sittemmin kaksi kertaa wodessa. Avustusten
miiiirii oli tapauksesta riippuen 2-50 kuparitalaria
kerralla. Esitelmoitsija havainnollisti, mita silla
rahalla silloin sai, todeten, ettii tynnyri viljaa
maksoi 100 kuparitalaria, kannu kaljaa3 kupari-
talaria. Avustuksen saamiseksi oli matkustettava
Tukholmaan, jossa alustuksia jaettiin Ritarihuo-
neella. Saattoi olla, ettti raha loppui kesken jaon,
jolloin matka oli turha. Tosin kiiytettiin myos
valtakirjamenettelyii. Usein olikin niin, ettii sa-
malta suunnalta paenneita oleskeli samalla paik-
kakunnalla" joten yksi saattoi valtakirjalla hoitaa
toistenkin asioita piiiikaupungissa. Esiteuiin
myos, ett6 arustusten jakopaikka siirrettiiisiin Ri-
tarihuoneelta muualle, koska saajien jonottaessa
syntyi hiiiriotiikin.

Pakolaisten asuinpaikkoja ei tiedetii tarkoin,
koska pakolaiskomissio ei kirjannut hakijan
asuinpaikkaa. Paljon pakolaisia asui Tukholman
Sdderissii ahtaissa oloissa. Sdderissii oli nimittain
taloja autiona, koska viest06 oli kuollut ruttoon.
Muita tiirkeimpiii pakolaisalueita olivat Kalmar,
Visterbotten ja Arboga. Pakolaiset osallistuivat
paikkakuntansa seurakuntaelamadn ja heistii voi
loytyd merkintdjA rippikirjoista. Asiakirjoissa on
usein heiden kohdallaan huomautus "flykting",
pakolainen.

Avustushakemusten ja -piiiitdsten kokonais-
mddrdn perusteella Johanna Aminoff-Winberg
arvelee, ettii isonvihan suomalaisia pakolaisia
olisi Ruotsissa ollut noin 30.000 henkeii. Se vas-
taa 7,5 prosenttia tuon aikaisesta vikiluvustam-
me. Kaikki virkamiehet pakenivat (miiiiriittiin pa-

kenemaan), kaikki opettajat, kaikki aateliset liih-
tiviit.

Lisiiksi on otettava huomioon, ettii veniiliiset
ryo stiviit palj on ihmisi ii Veniij 6lle. Esitelmoitsij a
niiytti janadiagramma-esityksen, jossa oli esitet-
tynii Ruotsiin paenneet ja Veniijiille ry6stettyjen
maarA pitajitttiin. Lukuja ei jaanyt mieleen, koska
kalvokuva ndkyi huonosti takimmaisille penkki-
riveille, mutta niikohavainnon mukaan ryostetty-
jen miiiiriiii kuvaavat palkit olivat usein yhta pit-
kiii kuin paenneita kuvaavatkin.

Sota piiiittyi \uonna l'121. Paenneita yritettiin
saada takaisin Suomeen. Osa lahtikin jo syksyllii,
osa myohemmin jaljellaolevan armeijan suoma-
laissotilaiden mukana. Ahvenanmaalaiset pako-
laiset olisivat jiidneet Ruotsiin mielellaan, ja hei-
tii piti erityisesti hoputtaa liihtemiiiin takaisin.
Loppujen lopuksi suurin osa eloon jiiiineistii
pakolaisista palasi Suomeen.

Ruotsiin siirrettyjii arkistoja on saatu takaisin,
mutta kirkon kalleuksia ja -kelloja ei juurikaan.
Kellojahan haudattiin maahan ja soihin veniiliiis-
ten liihestyessii. Kalleuksia on voinut joutua viiii-
riin kiisiin.

Sukututkimuksen kannalta tfukeita tietoliihtei-
tA ovat Tukholman pakolaiskomission luettelot
pakolaisista ja awstuksista seka ruotsinmaalais-
ten seurakuntien kirkonkirj at niillii paikkakunnil-
la, missii pakolaisten tiedetiiiin asuneen.

Mielenkiintoisia ovat my0s isonvihan jalkei-
set tuomiokirjat. Niistti ldytyy useita tapauksia,
missii paenneet periiiiviit omaisuuttaan syyttaen
naapureitaan tms. Joku oli esimerkiksi liihtenyt ja
jAttAnyt karjansaja palattuaan syytti jotakuta kar-
jansa varastamisesta. Vendliiiset myds purkivat
joitakin taloja Turun saaristossa ja veiviit ne
omiin majoitustarpeisiinsa toisaalle. Joku muu-
kin saattoi "ldyta6" rakennuksen, joka ei oikeas-
taan "kuulunut kenellekaan".

Johanna Aminoff-Winberg on tehnyt maisterin gradunsa ja
lisensiaattitytinsA oBikon aiheesta. Tutkimus on julkaistn,
ja se l0ygy mm. Tampereen kaupunginki{astosta. FM
Aminoff-Winberg tydskentelee Ritarihuoneen genealogina.
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