
Matti Koittola

Esitelmiissii esiintyvii Israel Simonpoika
Ruthenhjelm, It[-Giitanmaalta 1 400-luvun
lopulla Suomeen siirtyneen Matti Laurin-
pojan j i i lkeldinen kuudennessa polvessa on
kirjoittajan esiflidin Kirsti Simontyttiiren
veli. I lman ti i t i i  sukulaisuussuhdetta ja
kiinnostusta Tampereen seudun historiaan
ei tdtfl tarinaa olisi syntynyt.

Suu..n osan nykyisen Tampereen keskustan
alueesta omisti 1649 - 1723 maaherra Ernst
Johan Creutz sekii kaksi hiinen tytiirtiiiin.
Kruunun arvostettuna virkamiehenii hiin sai
lahjoituksena taloja, joihin hiin ostamalla
li i tt i  runsaasti alueen muita taloja. Nli in
syntyi muutaman vuosikymmenen kuluessa
kaksi suurta tilakokonaisuutta, Tammerkos-
ken ja Hatanpiiiin kartanot.

Maaherra Ernst Johan Creutzja hiinen kaksi tytartaan
Tammerkosken ja Hatanpiiiin kartanoiden haltijoina

Mikii  mies ol i  Ernst Johan Creutz?

Hlin syntyi 20.5.1619 Pernajan Malminkarta-
nossa, mikii on ollut Creutzin suvulla vuo-
desta 1606 tiihiin piiivii2in saakka. Hiinen
vanhempansa olivat eversti Ernst Laurin-
poika Creutz ja Katarina Hess von Wich-
dorff. Isi i Ernst Laurinpoika kuoli 1635
Pietari Dufvan murhaamana ja aiti Katarina
kuoli 1660. Kumpikin on haudattu Pernajan
kirkkoon.

Ernst Johanin isoisii, Viipurin l innanvouti
Lauri Martinpoika Creutz mestattiin Kaarle-
herttuan toimesta 30.9.1599. Isiin kuollessa
Ernst Johan oli 16-vuotias ja samana vuonna
hiinet oli kirjattu veljensii Lorenzin kanssa
Groningenin yliopiston matrikkeli in. Veljek-
set opiskelivat Tarton ja Leidenin yliopis-
toissa. Vanhempi veli Lorenz palasi koti-
maahan kahden opiskeluvuoden ji i lkeen, kun
sensijaan Ernst Johan jatkoi opintojaan
useita vuosia. Hiin oleskeli opiskeluaikanaan
Hollannissa ja Ranskassa sekii teki my<is
matkan Italiaan. Hdnet on vieli i  1641 merkit-
ty Strassburgin oikeustieteell isen tiedekun-
nan matrikkeli in.

Op i skel un sa pii?itettyiiiin hiin sai ensimm iii-
sen virkansa 25-vuotiaana aatelisluokan
asessorina Svean hovioikeudessa 1644.

Uudenmaan ja Hiimeen li i i inin maaherraksi
hinet nimitettiin 1652. Turun ja Porin liiiinin
maaherraksi 1666 sekii vieli i  Viistmanlandin
li i i inin maaherraksi 1667. Vuonna 1674 hii-
nesti i tuli valtaneuvos sekii Turun hovioikeu-
den presidentti.

Hiinet korotettiin yhdessii veljensli Loren-
zin kanssa 1654 ensimmiiisiksi suomalais-
syntyisiksi vapaaherroiksi.



Valtiopii ivi l lA 1660 - 72 han oli s?ii i tynsii
huomattavimpia edustaj ia.

Hovioikeuden presidenttinti hiinell l i  oli
ankaran, mutta oikeudenmukaisen esimiehen
maine. Tietoisena kansansuosiostaan hiin
uskalsi mm. reduktiota kesiteltAessii asettua
ylempiii i inkin vastaan.

Hiinen kannanottonsa valtiopii ivi l l i i  olivat
vahvasti Suomen etua tarkoittavia. Tiiiillii
hiin arvosteli mm.sitii, ettii Ruotsissa piiiite-
tiiiin Suomea koskevista asioista, vaikka
siell i i  ei ole maamme olojen tuntemusta. Eriis
maallemme ti irkeii helpotus saatiin hAnen
aloitteestaan, kun Suomen soti lasrasitus
alennetti in puoleen em?imaan, Ruotsin rasi-
tuksesta.

Ernst Johan Creutz toimi 1676 rajakysy-
myksi6 kiisittelevln liihetyskunnan johtaj ana.

Ernst Johan Creutzin .perhesuhteet

Hlin oli pereti kolme kertaa avioli i tossa.
Aviopuolisoina olivat:

I Anna Isakintytiir Silfersparre (1626-1664)
II Kristina Kristerintyt[r Posse (1630-166E)
III Maria Arvintytdr Silverhjelm (1634-1712)

H[nelle siunaantui kahdesta avioliitostaan
kymmenen eloonjiiiinyttii lasta, joista yhdek-
siin. ensimmiiisestii ja yksi kolmannesta
avioli i tosta.

Toinen avioli i tto oli lapseton. Kolmas
puoliso Maria Silverhjelm oli sotamarsalkka
Kustaa Evertinpoika Hornin leski. Hiin oli
sekii Kustaa Hornin ette Ernst Creutzin
kolmas puoliso.

Suuren sisarussarjan joukosta seuraamme
tiistii liihtien vain sisarusten Anna Gertrudin
ja Elsa Margaretan vaiheita, koska he tulivat
isiinniiimiiiin puolisoittensa kanssa Tammer-
kosken ja Hatanpiiln kartanoita.

Anna Gertrud

Anna Gertrudin syntymdaikaa ei tarkkaan
tiedet6. Hiinen ensimmiiinen puolisonsa oli
ratsumestari Herman Reinhold Ziige, synt.
Tall innassa 10.7.1653 ja kuollut Kaarinassa
20.2.1698. Toinen puoliso oli ratsumestari
Johan Ekebom, kuollut 10.8.1726. Anna
Gertrud omisti isiinsii kuoltua puolisonsa
Reinhold Zdgen kanssa Tammerkosken

kartanon vuoteen 1698 saakka. Anna Omisti
kartanoa yksin vuoteen 1704,jolloin htin myi
ti lan Yli i-Satakunnan Ylisen kihlakunnan
tuomaril le Clas Detlofsson Barsil le.

Elsa Margareta

Elsa Margareta syntyi 21.5.1664. Hiinen
ensimmiiinen puolisonsa oli (avioli i tto ky-
seenalainen) sotamarsalkka Kustaa Eevertin-
poika Hornin ja Maria Silferhjelmin poika
Kaarle Kustaanpoika Horn. Toinen puoliso
oli ratsumestari Israel Simonpoika Ruthenh-
jelm, ratsumestari ja Siiiiksmiien Rapolan
isiinniin Simo Pietarinpoika Ruuthin ja Maria
Yrjiintytiir Niithebomin poika. Israel ja hiinen
kaksi veljeiiiin aateloitiin isiinsii ansioista
1681. Veljeksistii Yrjti kohosi everstiluut-
nantiksi, sek?i Peter ja Israel ratsumestareik-
si. Kaikki veljekset palvelivat samanaikai-
sesti Eversti Fritz Wachtmeisterin ra-
kuunoissa. Samassa rykmentissd palveli
myiis Elsa Creutzin veli Axel.

Israelin ensimmdinen puoliso oli leski-
rouva Helena Sass, majuri Henrik Sassin ja
Margareta Ogilwien tytir.

Israel ja Elsa asuivat Hatanpiidn rusthollia
Israelin kuolemaan 1723 saakka. Elsa asui
Hatanpiiiissii vuote€n 1738, jolloin muutti
Haikan rustholliin tyttdrensii Hedvigin ja
hiinen puolisonsa v[nrikki Carl von Pfalerin
luo. Hiin kuoli 1743 Haikassa. Hautapaikasta
ei ole mainintaa liihteissfl, mutta sopinee
olettaa, ettii hiinet on siirretty vanhempiensa
hautaan Pernajan kirkkoon. Israel on haudat-
tu Messukyliin vanhaan kirkkoon 1723.

Elsa Margaretan ensimmiiisen puolison
Kaarle Kustaanpoika Hornin vaiherikas
eliimiinkaari:

Hiin oli syntynyt 1665 Stadessa, Pohjois-
Saksassa, missii is?ins?i toimi kenraalikuver-
nddrinii.

Ldhdetietojen mukaan Kaarle vietteli l68l
sisarpuolensa (sitiihdn Kaarle ja Elsa eiviit
olleet) vapaaherratar Elsa Creutzin. Heidiit
yritettiin saada avioon, mutta Kaarle ei tiihiin
suostunut. V.1682 Turun hovioikeus antoi
pii[ttlksen, ettii Elsa Creurz on Kaarle Hornin
laillinen aviopuoliso. Annettu piiiitOs ei ai-
heuttanut muutosta Kaarlen ja Elsan suhtee-
seen.
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CREUTZ ja RUTHENIIJELM - suvut

Lauri Martinpoika Creutz
Viipurin l innan vouti

- mestattu 30.9. I 599 Munkkil i ihteell i i
pso Margareta Wildeman

Ernst Laurinpoika Creutz
- eversti, maaherra

k . 1 6 3 5
pso Katarina Hess von Wichdorff

Ernst Johan Creutz
- maaherra, hovioikeuden presidentti

s .  20 .5 .1619  k .  24 .2 .1684
pso Anna Silfersparre

k . 1 6 6 4

Olavi Anteronpoika
Hiimeenlinnan vahtimestari. huovi

Vanajan Luhtialan isiintii
pso Margareta Simontytiir

Suotaalasta

Pietari Olavinpoika Ruuth
- nimismies, Voipaalan omistaja

k . 1 6 4 8
I pso Kirsti Juhanantyt[r Stjernkors

II pso Margareta Bock

Simo Pietarinpoika Ruuth
- ratsumestari, Rapolan ja

Voipaalan omistaja
k .n .  1680

pso Maria Yrjtintytiir Ntitebom
s .  1620  k .  1703

Elsa Margareta Creutz Israel Simonpoika Ruthenhjelm
s. 21 .5.1664 k. 17 43 - ratsumestari, Hatanp?ii in kartanon

isiintii.
k . r723

(Elsan I pso Kaarle Kustaanp. Horn) (Israelin I pso Helena Henrikintyt[r
Sass)



HORN - sukua

I Klaus Henrikinpoika Horn
- valtaneuvos
pso Kristina Jaakontytiir

*

II Henrik Klaunpoika Horn
- sotamarsalkka
l 5 1 2  -  1 5 9 5
pso I Elina Stilarm

9

III Kaarle Henrikinpoika Horn
- sotamarsalkka
1 5 4 6  -  l 6 0 l
pso Agneta von Dellwig

9

IV Evert Kaarlenpoika Horn
- sotamarsalkka
1 5 8 5  -  l 6 l 5
pso Margareta Fincke

9

V Kustaa Evertinpoika Horn
- sotamarsalkka
r6t4 - 1666
3 pso Maria Silferhielm
(Ernst Johan Creutzin 3 pso)

*

VI Kaarle Kustaanpoika Horn
1665 -  tTt l
pso Elsa Margareta Ernstint. Creutz
1664 - 1743

Elsa Creutzin 2 pso ratsumestari Israel
Ruthenhjelm.
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Kaarlen vanhimmil la ol i  mahtava
suus. Heil l i i  mainitaan ol leen

periiti 300 tilaa. Tiistd mahtavasta omaisuu-
desta Kaarle sai perintdnii ehkl suuren osan,
joskin reduktiossa hlnen haltuunsa ei paljoa-
kaan jiiiinyt. Hiinen avioliittonsa purettiin
virall isesti v. I 700. Kaarle asui vanhempiensa
omistamaa Porkkalan kartanoa Lammilla,
mutta joutui vaikeuksiin, koska panttasi
iiidilleen Porkkalan ja Sunniemen kartanot
l62l:stf l r i ikintaalarista kahdeksan prosentin
korolla. Menetetty?idn suurimman osan omai-
suudestaan sekii tuntien juurettomuutensa
Suomessa hiin siirtyi ulkomaille. HIn toimi
jonkin aikaa Kaarle XI:n kamariherrana
siirtyen sitten sitten 169l Paavi Innocentius
XII:n hoviin Roomaan. Sielll hnn kitntyi
samalla katolilaiseksi, mutta pois liihdetty-
iiiin jiilleen lutherilaiseksi.

Vuonna 1697 hiinet nimitettiin Ruotsin ld-
hetti leeksi Rijswijkiin, jolloin siell l  solmit-
tiin Ruotsin viilityksclli rauhaa Ranskan ja
sen vihollisten kanssa.

Kaarle Kustaanpoika Horn, seikkailija,
avioliitossa (ios sitii olikaan) pettynyt, juure-
ton suomalainen kuoli lTll Sachcnissa Sak-
sassa. Mainittakoon, ett[ Kaarlen kotiopetta-
jana toimi hdntd kymmenen vuotta vanhempi
Johan Pauluksenpoika Raumannus, aateloi-
tuna Lillienstedt.

Ernst Johan Creutzin maaomaisuudet

Isiinsii kuoltua Ernst Johan sai perintdnii Per-
najan Malmikartanon, sekii veljensi, Lorenz
saman pitiijln Sarvilahden kartanon. Avioi-
tuessaan kolmannen kerran, hiin sai puoli-
sonsa Maria Silferhjelmin omistaman Sjund-
byn kartanon Siuntiossa omistukseensa.
Ruotsin puolella oli hiinell i i  myiis useita
maatiloja. Edell i imainitun maaomistuksen
lisiiksi hiin kokosi lukuisista ti loista kaksi
suurta tilakokonaisuutta, rajanaapureina
olevat Tammerkosken ja Hatanpii?in kartanot.

Kruunun lahjoituksena sai Creutz v.1649
Tammerkosken kyli in kolme taloa, Taka-
huhdin kyliin sekii Vehmaisten kyliin yhtii
taloa lukuunottamatta.

Vuonna 1650 hiin osti kruunulta ri i lssiksi
Laiskoilan molemmat talot sekii kaksi Ee-
rikkil i in ja yhden Hatanpiidn talon. Vuonna
1653 h2in osti maaherra Patrik Ogilwielt i i
kaksi Kyttiiliin taloa sekii Otavalan Viinikan.
V.1656 Creutz osti vieli i  kapteeni Frans
Pfalerin omistamat kaksi Siukoilan taloa.
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1660 hiin vaihtoi kruunulta saamansa kaksi
Tammerkosken kylen taloa, Vainisen ja
Kurilan. muualla omistamiinsa taloihin.

Vuonna 1685 tuli entisesti i Tammerkosken
kyliistii riilssisiiteri sekii sen lisiiksi kaksin-
kertainen ratsutila. Lahjoitusperuutusten
jl lkeen Tammerkosken kartanoon tuli kuu-
lumaan kaikki kyli in viisi taloa. Loput lahjoi-
tustaloista palautuivat kruunun omistukseen.
Kuten aikaisemmin on mainittu, omisti
Tammerkosken kartanon hiinen tytterensa
Anna Gertrud vuoteen 1704 saakka. Hatan-
pii i in t i la, jonka Creuz oli ostanut ri i lssiksi,
muodostetti in Israel Ruthenhjelmin ja hiinen
puolisonsa Elsa Margaretan aikana rat-
suti laksi. Siihen l i i tett i in l isi iksi augmenttina
Tauskon talo. Israel Ruthenhjelmin kuoltua
1723 leski Elsa Margareta myi tilan rykmen-
tinkirjuri Jonas Brandil le.

Ernst Johan Creutz:
"On parempi kunniall isesti taistella ja kuolla,
kuin hiipeii l l isesti paeta ja eli i i i ."

Nii in pateettisesti kirjoitt i  l6-vuotias opis-
kel i ja  v .1636 Groningenissa opiskel lessaan
Samuel Eranderin muistoalbumiin.

Ohj ailiko tiimii e liimiinohj e hiinen to im into-
jaan eli imiinsA seuraavien 48 vuoden ajan?

Voidaan ainakin todeta, etti i  hiin oli 1600-
luvun lopulla yksi maamme arvostetuimmista
virkamiehisti i. Useasti hiin oli eri mielt?i
ylempiensii kanssa terkeita piiiitiiksiii talous-
ja puolustushall innon alalla tehti iess!i.

Monessa mukana ollut ja kansansa parasta
ajatellut Ernst Johan Creutz kuoli 24.2.1684
Turussa. Hiinet on haudattu Turun tuomio-
k i rkkoon 25.1 .1685 mist i i  ku i tenkin s i i r ret -
ti in vieli i  samana vuonna sukunsa hautaan
Pernajan kirkkoon.

Ernst Johan Creutzin vanhempien hautamonumentti
Pernajan kirkossa.

/ f e r
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Martti Matinpoika Creutzin , Ernst Johan Creutzin
isoisdn isdn, Hauensuolen kallioon Hangossa hakattu
vaakunakuvio v.  l56l

Hess von l|'ichdorff
Ernst Johan Creutzin riidinpuoleisen suvun vaakuna.

mukaan. Kartanon maat kosken ldnsipuolella.



K6ytetyt liihteet:

Armas Luukko: Suomen historia VIII

Pentti Alhonen, Unto Salo, Seppo Suvanto,
Vil jo Rasila: Tampereen historia I

O.A.Hainari, Kustavi Grotenfelt: Suomen
historia Ruotsin mahtavuuden ajalla 1617 -

t 7 2 l

K.O.Lindeqvist: Suomen historia

Viiin<i Vallin:Tampereen kaupungin historia I

K.N.Rauhala:
Piirteit i i  Helsingin historiasta 1550 - l8l2

Kirsti Arajiirvi: Messukyldn historia I

Olle Siren: Malmgird

Yrjti Blomstedt:
Turun hovioikeus 1623 - 1973

A.W.Westerlund: Turun hovioikeuden presi-
dentit, j?isenet ja virkamiehet

Kaj Dahl, C.J.Gardberg: Suomen kartanoita

Ilmari Heikinheimo: Suomen eli imdkerrasto

C.J.Gardberg,  P.O.Wel in:
Suomen keskiaikaiset l innat

Jussi Nuorteva: Suomalaiset muistokirjat ja
muistokirjamerkinniit ennen Isoavihaa

Gustaf Elgenstierna:
Svenska adelns iittartavlor

Sukukirja II

Gabriel Anrep: Svenska adelns iittiir-taflor

Aulis Oja: Kaarina keskiajalla

A.Virmala, P.Ruotsalainen: Lammin piti i j i in
historia I

Jully Ramsay: Friilsesliikter i Finland I

Torkkelin sdiit i i i :  Viipurin kaupungin historia

Kurt Antell: Perna sockens I

Korjaus kirjaan Tampereen historia I:

Sivulla 332 oleva kuva ei ole Tammerkosken
kartanon haltijasta Ernst Johan Creutzista
(1619 - 84), vaan Ernst Johan Creutz nuo-
remmasta (1675 - 1742). Taulun on maalan-
nut George Desmardes l72lr.
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I  Ol le Sirdn:  Malmgdrd
Grevliga Atten Creutz stamgods
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