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Porin jalkavdkirykmentinsotilaat suuren Pohjansodan1700-1721 aikana
Matti J Kankaanpii2i

o

RuotujakoinenPorin liiiinin jalkaviikirykmenttiperustettiin1694. Ktiytetiiiin siitii yksinkertaisuudenvuoksi nimitysta
Porin rykmentti. Sana perustettiin voi antaa viiiiriin mielikuvan niinkuin olisi sgrtynyt uusi yksikk<! ja siihen otetru
tuoreet ja nuoret miehet. Periaatteessa
muutos ruodufirksestaja sen pohjalta tapatuneestavaenotostavakinaiseen
sotamiehenylliipitoon eli ruotujakoiaitokseenoli huomattavaja tiirke?i.Mutta rykmentti ja komppaniat olivat jo
olemassavaikka tiettyjii jiirjestelyja tapahtui. Kirjallisia ruotusopimuksiaei ole siiilynyt eikii ruotujakolaitoksen
alkuvuosilta1690-luvultaole Porin liiiinin alueeltasAil).nytyht,iiinkatselmusrullaa
sotilaista.Mutta vertaamallaelokuun
joka on viimeinentiiydellinenkatselmusrullaruodutuksenja
alussa1700 tehryarullaa vuoden 1685 katselmusrullaan,
vaenotonajalta, niin yllafiaviin paljon on samojanimiii huolimatta aikaerosta.Siis kafiinndssii suurin osa vanhan
vaenotonmiehistiimuuth-tiwonna 1694ruotusotilaiksi.Tarkempikintutkimuson mahdollinen,mutta mm. luetteloiden
erilaisenlaadintatavantakiatydliis. Tietty virhemahdollisuus
on olemassa,
koskasotilainaon voinut olla periikkiiinkaksi
samannimistiimiestti,ellei muistaliihteistasaadatAydentevaa
tietoa.
Otoksenatutkin Ruovedenkomppanianruoveteliiisetruodut,joihin sisiiltyviitmyds Keuruu,Ahtiiri, Kuru ja Virrat.
Ne kiisittiivtit neljii komppanian6:stakorpraalikunnasta,
siis kaksi kolmannestakomppaniasta.Korpraaleistakaksi oli
samoja1685ja elokuussa1700:nro 22 Yrjd Savoja nro 65 TuomasTopiaanpoika,ja miehistiiainakin 12 lieneeollut
samoja(ks. liite 1). Siis noin 20 % miehistiioli vanhojaviienotonaikaisiamiehiii. Osuuson varsin suuri, koskanoihin
15 vuoteensisiiltyviitvuosien1696-97suuretkuolovuodet,jotka verottivatyhtii paljon sotilaitakuin muutakinvaestd'a.
Siinii oli miehiii ruodutuksista ruosilta 1616-84. Tiedossani ei ole, ettii vuoden 1684 jiilkeen olisi ennen
perustamista
ruotujakolaitoksen
viienottojfiestelmiilliiotethruusiasotilaita.

Pohjansodassa oli monta vaihetta

o

Pohjansotaoli pitkii sota.Se kesti taydet21 wotta ja siinii oii monta vaihettaja monta sotanAftiimda.Seuraavalyhy
katsaus on tehty Porin jalkav?ikirykmentinniikdkulmasta.Sota syttyi maaliskuussa1700 saksilaistenyrifiaessa
ylliityksellii vallata Riika, joka oli silloin Ruotsi-Suomenviikiluvultaan suurin kaupunki. Sotaakiiyiin useita vuosia
Suomenlahden
eteliipuolellaja Viipurin takana.Sevaihe,joka kesti l.uoteen17 10,voitaneennimetiitaisteluksiBaltiasta.
Siihen sisiiltyy yksi sodankuuluisimmistataisteluista,Narvan taistelu 20.11.1700.Taistelu Baltiasta piiiittyi kesiillii
1710,kun veniiliiisetvaltasivatviimeisetsiellii ruotsalaisten
hallussaolleetkaupr"mgit
Tallinnanja Riian.'
RatkaisutaisteluVeniijiillii alkoi, kun Kaarle XII suuntasipiitiameijansaVeniijdii vastaanv. 170'7.Hiin miiiirtisi
Lewenhauptin liihtemiiiin fuiasta pienemmiin armeijan kanssa yhtyiikseen piiiiarmeijaan. Raskaan kuormaston
hidastaessaetenemistiiLewenhautpei tavoittanut Kaarle XII:ta ajoissa,ja onrristui liitFJ/mAein
piiiiarmeijaanvain
jdttiimdlldkuormaston.Hiin kiivi kenttiitaistelun
jossapuoletjoukoistajoko kaatuitai jiii
veniil2iisten
kanssaLessnajassa,
vangiksija vain toinen puoli piiiisi liitrymauinKaarlenjoukkoihin. TaisteluvaiheVendjiillii paaffyi Pultavassa,jossa
KaarleXII kiirsi koko sodanratkaisseentappion.Ne, jotka eiviit kaatuneetvietiin eri puolille Ven2ijiiiivangeiksi.Vain
Kaarleitse pienehkdnjoukonkanssapelastautuiTurkkiin
SodankolmattavaihettavoidaankutsuataisteluksiSuomesta.Se alkoi veniiliiistenhydkkdykselliiViipuriin, jonka he
saivat haltuunsakesiikuussa1710. SitA seurasipari wotta, joiloin kdytiin sissisotaaSuomenlahdenrarurikollaja
Kaakkois-Suomessa,
ennenkuinveniiiiiiset ryhtyiviit uudelleen etenmAiin.Eteliiisen Suomen osalta ratkaisutaistelu
jossa
ktiytiin P?ilkiineenKostianvin'allalokakuussa1713.Tappionjiilkeen ruotsalaisetvetayryivAtEtelii-Pohjanmaalle,
kiiy'tiin vielii kirveleviimpi tappio Isonlcyrdn eli Napuen taistelussa helmikuussa 1714. Joukot peraijntyivat
pohjoisemmaksi.
Kajaaninlinnajoutui veniiitiisillevasta1716ja senjiilkeen ruotsalaisetvetaltyiviit Pohjanlahden
taitse
Ruotsinpuolelle.
Isoksi vihaksi on totuttu sanomaansitA suurenPohjansodanvaihetta,jolloin Suomi oli ventilziistenmiehittiime.
Nimitys isoviha on mydhdissyntyinen.Sodanjiilkeen kziytettiinuseimmitenilmaisua venalaistenvallan aika (ryska
dvervtildetstid) ja sita edeltiineestiiajastailmaisua"ennenkuinveniiliiisettulivat" (ftire ryssarnakom). Jos ajatellaan
Porin l2iiiniii eli Porin jalkaviikirykmentin viirviiysaluetta,niin isoviha alkoi vuonna i713 ja piiattyi rauhan tultua.
SotilaallisestiSuomessa
kaytiin silloin jonkun venan sissisotaaerityisestiSisii-ja Pohjois-Suomessa.

I

Tiivis yleisesityssuurestaPohjansodasta
on UlfSundberg:Svenskakig l52l-1814, Lund 1998,s.278-316.Sodm alustaBaltiassavuosinal?00t70l on uusin tutkimus Milgus Laidre; Segem vid Nma bitrjm till en stomalds fall, Falun 1996,ja Kaarle XI Venajan retkestaPeter Englund:
Poltava,Helsingborg 1989 (mytis suomemettuna).

Sodanloppuvaiheessa
veniil2iisetsaivat Suomessahallirnolliset olot jiirjestykseen.He keriisiviit Suomestaveroja
omien manttaaliensapohjalta. Sarnojenmanttaalienmukaanhe ottivat myds sotilaita wonna 1720. Niiitii sotilaista
sanottiinmanttaalimiehiksi,koskayhdenmanttaalintuli asettaayksi sotilas.
Kaarle XII palasi monen Turkissa vietetyn vuoden jtilkeen Ruotsiin ja pdiitti vallata menetetynSuomentilalle
Norjan. Hiin itse johti pii2ihydkkiiystiiEtelii-Norjaan. Armfelt johti toista armeijaa,joka hydkk?isi tlrnturien yli
Trondheimiakohti vuonna 1718.Krur Kaarle XII oli kaatunut,hy<ikkiiyspeAffyija Armfelt palasi takaisinhrntureiden
yli. Paluumatkallauudenvuodenaikoihin 1719 suurin osa htinen miehistti2injiii tuntueille tai piiZisiperille pahasti
jiisenidiinpalelluttaneina.SodankahtenaviimeiseniivuonnavenziliiisettekivAthaviryshyitkkiiyksiiiRuotsinrannikolle.
Rauha solmittiin Uudessakaupungissa
30.8.1721. Suornen alueesta luovutettiin suurin osa Viipurin Karjalaa
Veniijiille. Sotavanginpiiiisiviit viihitellen palaamaantakaisin. Ne suomalaisetjoukko-osastot,joita Ruotsissa oli
laivattiin GevlestiiPot{anlahdenyli Suomenpuolelle ja kotiutettiin. Manttaalimiehistiikinne, jotka olivat hengissii,
palasivatkotiinsa.

PorinrykmenttiBaltiassa
On sanottu, ettii PohjansodansyttyessaRuotsiSuomella oli sen ajan Euroopan paras armeija. Alku sujuikin
suunnitelmienmukaan. Porin rykmentti sai jo ajoissa talvella v. 1700 keskyn liikekaru:rallepanosta.
Kokoontumispaikkana oli Messukylii. Rykmentisstioli 8 komppaniaa: eversti Johan Lorentz Creutz (1652-1702) itse johti
henkikomppaniaa(Karkun komppania), everstiluutnantti Gustaf Adolf Mellin Huittisten komppaniaa, majuri Lorentz
LauterbachKangasalankomppaniaa,kapteeniMagnus Kristian von StefkenKokemiienkomppaniaa,kapteeniConrad
JiigerVesilahdenkomppaniaa,kapteeniJakobFinckenbergKyrtin komppaniaa,kapteeniBengtHom Eurankornppaniaa
ja kapteeniKrister Hom Ruovedenkomppaniaa.'
Rykmenttiliihti ennenmaaliskuunloppuaMessukyliist2i
marssimaankohti Viipuria, lepiisi siellii koLne piiiviiii, jatkoi
Nyenin Qrlevanlinna,nykyinen Pietari) sivuuttaenNarvan kautta Felliniin, jonne Baltiassa olevaa kentttiarmeijaa
koottiin. Riian kaupunki oli saksilaistenpiidttiima. Porilaiset olivat mukana Georg Johan Maydeilin johtamissa
joiden tehtiiviiniioli yrittaa edetiiRiikaan.Toukokuunalkupiiivintiolivat ensimmiiisetkahakatsaksilaisten
etujoukoissa,
kanssa,jotka periiyfyivatVainiijoentaakse.
Marssinkowutta osoittavatkarkaamistapaukset.
Ensimmiiinenkarkuri oli JuhoWik, joka karkasiViipuriin tultaessa,
ja muutamaensimmtiisten
seuraavaTuomasJaskarasieltii liihdettiiessti,
useitamiehiZikarkasiNyenskantsista
kahakoiden
j?ilkeen3-8.5 sekiiyksi mies 4.7. Siihenkarkuruusniiy'tiiiisenvuodenosaltajiiiirureenkinl
johon
RykmenttiasethliRiikaanja heiniikuussa1700siitA erotettiinkahdenkomppanianvahvuinenkomennuskunta,
valittiin miehiii eri komppanioista.Ilmeisestisiihen valikoitiin nuorimmatja reippaimmatmiehet,koska se liihetettiin
kentallaoperoiviinjoukkoihin. KomennetutniikyvAtvielii 4.8.1700Riiassatehdyssiikatselmusrullassa,
mutta eivlit en?iii
seuraavienkuukausienrullissa, joten heistii on mahdollista tehdii luettelo. 20-21. heiniikuuta kApiin ensimmiiiset
taistelut,joissa porilaisia kaatui. Rullistaldytyy 5 haavoittunuttaja4 kuollutta. Tiimiin "laukaustenyaihdoksi" sanotut
ottelunjiilkeen armeijavetiiytyi pohjoisemmaksi.
Ykskyliiss2i11 porilaistajiii jiilkeen. Useimmat
Vet2iytymisvaiheessa
marssillajiilkeenjiiiineistii ldyfyvet sittemminRiian varuskunnasta.
Syyskuunpuoliviilisstiveniiliiisetaloittivat sotatoimetRuotsiavastaanja ryhtyiviit pifuittiimeiinNarvaa. Narva oli
tiirkeiirajalirmoitus.Joskus1600-luvullaoli ollut jopa suunnitelmasiirtAasinnevaltakunnanpiiiikaupunkiTukholmasta.
KaarleXII nousimaihin Pemaussa6.10.ja joukkoja keskitettiinWesenbergiin.Sodanensimmiiinensuuri kenttiitaistelu
kiiytiin Nawassa20.11. Se pdetffi veniiliiistentiiydelliseentappioon.Mainitut kaksi komppaniaaPorin rykmentistiioli
ja kuusi miestii.Kaatuneidennimet ovat selvitettiivisstimydhemmistii
taistelussamukana.Siite kaatui everstiluutnantti
rullista.Niiden joukossaoli 3.5. karannutYrjd Paalanen,KeuruunLiesjiirveltii.Osakarkureistaoli siten saatukiinni ja
laitettu kenttiijoukkoihin.
Syksylliisaksilaisetolivat uudelleenryhtyneetpiirittiimAiinRiikaa,jonka puolustustajohti taitavastipiirustuksistaan
kuuluisaksitullut Erik Dahlberg.Narvantaistelunjiilkeen Kaar{eXII asettuitalvileiriin Tarlon liihisttille. Talvi oli riian
puolustajille vaikea, koska kauprurginmuurien sisiipuolelle levisi kulkutauti. Suurin osa miehistii oli sairaina
kuukaudestatoiseenja hyvin monet kuolivat. Joulukuunalussatehdystiikuukausirullastaldytyy useitamiehiA,joiden
kuolinpiiivii on samakuin Narvantaistelunpiiivii, muttahe kuolivat kulkutautiin Riiassal
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Erik Lindh: Kungliga Bjdmeborgs regemente,Helsingfors 1928, s. 73-74. J Mankell: Finska Armeens och Finlands Krigshistoria I, Stockholm
1870, s. 169-170. NAiden lAhteiden ohella yleislfiteinii, joihin ei ilmm erityista syytd viitata tilkemmin ovat K. O. Lindeqvist: Isonvihm aika
Suomessa,Porvoo l9l9ja Eirik Homborg: Karoliini Armfeltja kamppailu Suomestaisonvihm aikan4 Porvoo 1955.
" Riiassatehty kuukausirulla 4.8.1700, IGA Rullor 1700: 4, mikok. K02812, ei siwnumeroita.
a
On laskettu, e$Ajokaista kaatunutta sotilastakohti kuoli tapaturmaisestikolme ja kuusi tauteihin. Erityisen koville joutuivat piiriteq^ kun suurr
joukko miehiii oli ahtaissaja alkeellisissaoloissa.Nuoret olivat alttiimpia kuin vanhat veteramit. Neljiimes sairauksistajohtuvista kuolintapauksista
sattui ensimmeisenpalveluswoden aikma. Siit{ huolimana, etta epidemiat olivat kovia, sotilaiden hoitoon kiimitettiin tfiiin aikaa huomiota.
Riiassaoli pysyva sotilassairaalajaerityisid kasarmejasairaille sotilaille. Laidre mt. s. I 84, I 88.
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d: 4 Maij 1705t
Nembl:n
CapiteinJege
Gem(en)Mirthen
Capit:Fincke
ErichLaki, 1,70i
Capit:RohrsC
Corpo(ral)Sigfre
GemenMatz PAu
tiendt 25 eh.
Capit:Falcke
Corp:Matz Borga
Gem:Erich Kicki
JacobKlrri, 1,50
Matz Kitui, 1, 50
Henrich Kauttu, I
HenrichSylfwes
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oli 1.9.1700,
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1.1.1701
tervein
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sairas,miehiii20 t
vuodenaikanakur
Ttiydennysmi
muutamaupseer
lieneetullut vuos
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Kolmikasry

Heti Pohjansoda
Baltiaan,Suomen

Pahimmillaankulkutautiepidemiandytd?iolleen uudenvuoden1701 aikoihin, josta se vahitellen keva2intullen
helpofti.Tiiysi komppaniaon I22 miestiija 6 korpraalia.OtetaanesimerkiksiMajurin eli Kangasalankomppania,jossa
oli 1.9.1700,kun kenttiiarmeijaankomeruretutolivat jo poissariveistii 99 miestiija korpraalia.Uudenuoden piiiviinii
1.1.1701terveinii oli kaksi korpraaliaja 6 miest2i,sairainakolme korpraaliaja 46 miestii,ja 17 miestii oli kuollut
joulukuussa,kuolleet mukaanlukien 69 miestiija korpraalia.Vappuna1.5.1701korpraaleitaoli kolme tervettiija yksi
sairas,miehiii 20 tervettdja I 0 sairasta,ja yksi mies oli huhtikuussakuollut, yhteensii35 miestiija korpraalia.Seuraavan
vuodenaikanakuolleisuusoli viihiiistiijajoulukuun i701 alussaheistAofijaljella 26.
TiiydennysmiehitiPorin rykmenttiin nrli vasta kesiillii 1702. Kuitenkin jo marraskuussa1700 oli komennethr
muutamaupseeriSuomeenkapteeniFinckenberginjohdolla noutamaanuusia alokkaita.Tiimiin jiilkeen uusiaalokkaita
joukkoja niin kuin ensimmiiiseniisotawonna.
lieneenrllut vuosittaineiviitkii taudit harventaneet
Kun sotaa oli kiiyty muutama vuosi ja Baltiassaoli rauhallisempivaihe vapauteftiinmuutamiavanhimmistaja
palveluskyr.yttdmimmistii
Ohessaon kuvanaalkusivupienestiikatselmusrullasta
miehistiisotapalvelusta.
wodelta 1705,
jossa on katsastettupalveluksestavapauttamistavarten muutamiamiehiii. Monet vapautettavistaolivat uskomattoman
vanhoja,noin 70 vuotiaita,ja useimmatlistanmiehetolivat olleetmukanasodanalustaalkaen,viisi vuottaeli yhtti kauan
kuin viime sotiernmeveteraanitkiiviviit talvi ja jatkosotaansakaiken kaikkiaan.Siinii on mukanamuutamavanhan
vAenotonaikainenkinmies. Vapauttaminenyleensiiedellyni myds sitii, efta ruotu pystyi toimittamaanuudenmiehen
tilalle. Esimerkitpuhukootpuolestaan.Teksti on seuraava:
"Specificationuppi det odugeligeManskapunderBitimeborgzLiihns InfanterieRegemente,som wid Inquisitionen
d: 4 Maij 1705 befururitz,att eij wijdare kunna gidra Kongl. Maij:tt nigon tienst, som Hermedh warder attesterat.
Nembl:n
CapiteinJegersComp:e(Vesilahdenkomppania)
Gem(en)MArthenPaan,l, 67 &fugammal,iir styffoch siuk som legatalltijd j Cassarmen
och ingentienstkunnatgi6ra.
Capit:Finckenb:C:e (Kyrrin komppania)
Erich Laki, 1, 70 ahr gammal,tient 45 ahr, har swagaOgon,och alldelesodugelig,samptofiirdig pi wiinstrahanden.
Capit:RohrsC:e (Kokemiienkomppania)
Corpo(ral)Sigfied Nordberg,1, 70 &hrgammal,tiendt42 6tr, swagi Ogonenoch h6rslen,machtldsoch styff.
GemenMatz PAucka,1, laam pi hiigra handen,si at han eij kan ftidra Gewiihret,alldelesodugelig,Gammal45 6hr,
tiendt 25 6hr.
Capit:Falckenbergz(Ruovedenkomppania)
Corp: Matz Borgare,1,70 ahr gammal,40 Alr tiendt,oftirmtigenoch styf till nAgontienst.
Gem:Erich Kicki, l, 60 ihr gammal,tiendt 35 Ahr,har swaga6gon, och tAmviirck,intet Kunnat gi6ra tiensti 2 A'hr.
JacobKini, 1, 50 ahr gammal,25 ah tient, har swaga6gon,och af tAn'awiirck siuckl.,aildelesodugelig.
Matz Kifui, I , 50 ahr gammal,tiendt22 ahr,har siwiil i brristet,lungomeskadde,aldelesodugelig.
HenrichKauthr, 1, ditdff, och har elacktarm, tiendt 8 irlr, gammal45 ihr, odugelig.
Henrich Sylfuest, 1, alldelesddiif, gammaloch mahctlds,odugelig."
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Selostetaanpiiiikohdat. Marfti Paan oli 67-vuotiasjaykka ja on maaffrut koko ajan sairaanakasarmillatekemetta
palvelusta.Hiin ei ollut joukoissasodanalkuvuonna,joten hiinentiiytyy olla "tuore" alokas,joka tuli aikaisintam1702
kesiillii. Se, ettAtaydennysmiehenZi
liihetettiinkankeitaukkoja, osoittaakuinka suuri puute miehistii oli. Erkki Laki oli
7O-kymppinen45 vuotta palvellut rnies,jolla oli heikot siknet,ja aivan kelvoton palvelukseen.Lisiiksi vasemmassa
kiidessAoli vikaa. Korpraali Nordbergoli yhtii vanhakuin Erkki, palvellut kolme wotta viihemmiin,silmiitja kuulo oli
heikkoja,lisiiksi hiin oli voimatonja kankea(iiykkii). Rivimies Matti Poukanoikea ktisi oli halvautunutniin, ettei hiin
pystyn)4kasiftelemaiinkiviiiiriii. Hiin oli 45-vuotiasja palvellut25 wotta.
Kapteeni Falckenberginkomppaninkorpraali Matti Borgare oii my6s 70-kymppinenmies, joka oli palvellut 40
ruotta. Ikiiilmoituksiin ulee suhtautuatietyllii varauksella,ettii ne ovat likimiiiiriiisiii, mufta palveluswodetlieneviit
tarkempia.Ehkii vuonna1665palvelukseennrlleellaMatilla oli sitentakanaanyksi aikaisempi,l670Juvulla kayrysota.
Hiinkin oli jiiykkii eikii kelvannutenAanmihinkeiinpalveukseen.Matti samoinkuin Erkki Kokki ja JaakkoKorri olivat
Orivedenmiehiii. Erkki ei ollut eniiiinkahteenwoteen pysfynytsuorittamaanmitiiiin palvelusta.5O-kymppinen
Jaakko
oli ollut puolet iZistiiiinsotilaana.HZinell2i
oli heikot silmiitja hiin kZirsikihdistd.Matti Kivi oli Keuruulaisesta
ruodusta.
Ja hiinenrintansaja keuhkonsaolivat vahhgoittuneet.Heikki Kauttu oli RuovedeltA.Hiin oli kuuro ja hiinellii oli paha
fyriivika. Vain 45-vuotiaanahiinen katsottiin olevan vanha. Heikki Sylvesti oli myds kuuro, vanha, voimatonja
palveluskyvytdn.

Kolmikasrykmentti
Heti Pohjansodansyq/ftya huomaftiin, ettei ruotujakoinensotaviiki riittiinyt. Kun ruotujakoisetjoukot marssiteniin
Baltiaan,Suomenpuolusilkseenei jiiiinyt joukkoja. Siitii syystiijo huhtikuussa1700mahattiin, ettii kolme sotilasruotua

yhdessAaseftaisivatyhden miehenlisiiii. Niiin asetetnramiestasanottiinkolmikkaaksi(triplering). Kolmen rykmentin
alueeltasaaduistakolmikkaistamuodostettiinuusi rykmentti, kolmikasrykmentti,joita Suomeentuli jalkaviiessiikaksi.
Uudenmaan, Turun ja Porin liiiinien kolm.ikasjalkaviikirykmentistti Porin liiiinin osuus oli kolmannes. Kun tiissti
esityksessii ei seuata muita kobnikasrykmenttejii, niin keyteta:in siitii yksinkertaisuuden vuoksi nimitystii
koimikasrykmentti.
Syksyyn mennessAkolmikasrykmentit oli saatu muodostettua. Lokakuussa hrli miiiiriiys, ettii niiden tuli siirfa
Tallinnaan. Kotnikkaat osallistuivat kuukauttamydhemminNarvan taisteluun,jossa kaatui kaksi kapteenia,luutrranttija
49 miestti.Rullien puuttuessakaatuneidenmiestennimiii ei ole tiedossa.Elokuun lopulla 1701kolmikkaistamAifAttiin
sadanmiehen komppania Rappinin rajakylaiin vahvistamaanetuvartiota. Seuraavankuun alussa veniilZiisettulivat
puolustuksestahuolimattaylivoimainen vihollinen piiritti osaston,
kymmenkertaisella
ylivoimalla. Menestyksellisestii
josta kaikki kaatuivatpaikalleen.Kolmikkaistakaatuikapteeni,luutnantti,vtirnikki, 9 aliupseeriaja 74 miestZi.
Parin rauhallisenvuodenjiilkeen Pietari Suuri aloitti v. l'704 Tartonja Narvan valtaukset.Kolmikkaista liihetettiin
jiilkeen soknittiin
joita oli vain 304 miestii.Heiniikuussayli kuukaudensitkeiinpuolushrksen
Tarttoonpalveluskelpoiset,
aselepo.Jiiljellii olevatpuolustajatsaivatmarssiavapaastiTallinnaan,muftapieni osaliihetettiinRiikaan.
Jiilleen kului muutama rauhallisempi vuosi kunnes kev2i?illii1707 kolmikasrykmentti ma2irAttiinliitf)'mAiin
Kuurinmaallekoottavaanarmeijaan.Tiimii Lewenhauptinarmeijal?ihtiliikkeelle vastakesiillii 1708ja kohnikkaatolivat
siinii mukana. Kolmikkaiden tappiot Lessnajassaolivat varsin huomattavat,joten piiiiameijaan yhtymisenjiilkeen
jiiljellii olevat yhdistettiinVesterbotteninrykmenttiin,jonka riveissiikolmikkaita osallisn:iPultavantaisteluun.Tiihiin
piiiitfyi kovia kokeneenyksikdn historia.

Kaksikaspataljoona
Kolmikkaidensiirrytfyii syksyllii 1700Viron puolelle Suomi oli jiilleen ilman sitii puolustaviajoukkoja. Marraskuussa
miiiirtittiinkin, ettii kolmen ruodun nrli hankkia yhdessii kaksi sotilasta. Sotilaita sanottiin kaksikkaiksi (dubblering).
Porin liiiinin alueeltamuodostettiinkaksikkaistaoma yksikkd, kuuden komppanianvahvuinenpataljoona.Se saatiin
koonrksi viihiin ennenjoulua Messukyliiiin.Viisi piiiviiii mydhemminse oli TuuloksenPohjoistenkyliissii, josta se
matuiittiin siirtymiiiin ensin Viipuriin ja sittemmin varuskururaksiIvangorodiin.
Kaksikkaidensotataipaleenalkuvuodetsujuivat rauhallisissamerkeissiiilman mainittavia kosketuksiavihollisen
kanssa.Kaksikkaatolivat Ivangorodissayhii huhtikuussa1704, kun veniiliiisethrlivat valtaamaanNarvaa. Narva ja
Ivangorodsaarrettiin.Narvan veniiliiisetvaltasivatrynniiktillii 10.8, mutta Ivaangorodissarynniikkd lydtiin takaisin.
Elintarvikepulantakia IvangorodinpuolustajatantautuivatI 5.8ja saivatpoistuavapaasti.
Tiimiin jiilkeen kaksikkaat kuuluivat Tallinnan varuskuntaanpaitsi noin 50 miestii, jotka liihetettiin Viipuriin.
perustettuihinkomppanioihin.Vuonna 1705
Viipurissan2imiiyhdistettiinsiellii oleviin kolmikkaidentiiydennysmiehistii
kaksikkaatolivat mukanaepiionnishneessa
hydkkiiyksessiiViipurista Nevajoelleja TallirurastaRetusaarelle.Vuonna
I 706 Tallinnassaolleetkaksikkaatsiinettiin Viipuriin. Vaikka teydennysmiehiii
tuli sinnejatkuvastipataljoonaaei saatu
330 miestiivahvemmaksi.
piti hyliitii, koskaniimii olivat heiverdisiii16-vuotisiapoikasiatai liian
Monta tdydennysmiestti
vanhoja ja sairaita. Komppanioidenmiiiirii vfiennettiin 6:sta neljiiiin. Elokuussa 1708 kaksikkaat olivat mukana
hydkkiiyksesstiInkerinmaalle. Sittemmin kaksikaspataljoonaoli Viipurin varuskunnassaViipurin antauhmiseen asti
10.6.1710,jolloin elossaolevat jiiiviit vangeiksi.Sairaitaoli erurenpiirityksen alkua liihetetty pois vliltttien vangiksi
joutumisen.
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TaisteluSuomesta

Norjanretki

Kesiillii 1700 kenttiijoukkoihinkomennetuistaoli v. 1707jiiljellii muutamakymmenenmiestii,jolloin niimii palasivat
ja osa komennettiinLewenhauptinarmeijaan,jonka vaiheistaon jo
Riikaan.Osa rykmentistiijiii Riikaa puolustamaan
edelliikenottu. Lisiittiikddntiisse,eftaPorin rykmenttikururostautuierityisestiDessna-joenylityksessii2.11.1708,jossa
se oli ensimmiiiseniietujoukkona. Hydkkiiyksessii7.1.1709 Viprekin linnoitusta vastaan kaahri mm. Ruoveden
ja porilaisetosallistuivatmyd,sPultavantaisteluun.Kun Riika kesiilld 1710antautui,
komppanianpiiiillikkd Falckenberg,
senpuolustajatjoutuivat vangeiksija vietiin Veniijiille. Vuonna 1700 sotaanliihteneenyksikdn historianvoi nain katsoa
paiiftyneeksi.
Vuonna 1710 ptiiitettiin perustaarykmentti uudelleen.Sen pieneksi ytimeksi oli muutamakaksikasmiesja pari
ja varustethra.Vain muutamaruotu oli
vanhanrykmentinmiestii.Vuoma 1712rykmenttioli saatuuudelleenperustettua
Uyttiimette.Katselmuksenloppulausururossa
todettiinkin, eftti rykmentti on muutoin hyv2issiikunnossaja varustemr
paitsi,vuoden1712alokkaitalukuwrottamatta,
miestenvaateparretolivat repaleisiajaloppuunkuluneita.s
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KrA GMR 1.12.1712,mikok. K055478, Anjaryell{ pidetyn katselmuksenlopussaoleva Hms Himich von Liewenin loppulausunto.
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Vuosina lTll-12 porilaisetolivat Kymijoella. Partioitaveniil2iisiiivastaanliihetettiinjatkuvasti.Pietari Longstrdm
oli savolaisentalonpojanpoika,joka yleni 1710luutrantiksiPorin rykmentissii.Joulukuussa1711hiinestiituli vapaa-eli
sissikomppaniankapteeni. Rykmentin eri komppanioistaoli miehiii komennethmahiinen mukaansa,siis kyseiseen
sissiosastoon.Hain teki menestykselliirohkeita hytikkiiyksi2i,mutta 17.8.1712hiin joutui vangiksi _Vehkalahdella.
joko kaatuivattai joutuivat vangiksil
Joulukuun1712rullastaldytyy useitamiehiA,jotka siinayhteydessA
EsimerkkiniiLongstrdminmukana olleestamiehestAotettakoonMajurin komppaniannro 93 TuomasErkinpoika
Sederstrdm,joka oli otettu sotilaaksi 1710. Htin katosi partioretkell| 17.8.1712kapteeniLongstrdminmukanaeikii
rullan mukaantiedettyonko hiin kuollut vai vankina(och sAledesingenwiss heetom han:t diid eller fAngen).
Vuonna 1713 lokakuussakiiydyssii Kostianvirrantaistelussaporilaiset olivat sivustansuojanaeiviitkti joutuneet
mukaan varsinaiseentaisteluun.Haviryn taistelunjiilkeen joukot periiiintyiviit paitsi Hiimeenkyrd'nmyds Ruoveden
kautta Pohjaffnaan puolelle. Ilmeisesti periiiintyminenei tapahtunuthyviissiijiirjestyksessii.Kun kotiseutujenliipi
mentiin, niin on oletettavissa,ettii miehet kiiviviit kotonaan.Osa myds jiii kotiseudulleeneika palannutyksikkdiinsii.
Vuoden 1728 piiiikatselmusrullasta
neita on ldydettiivissiiaika monta. Siten Napuen taisteluun osallistunutPorin
rykmentti ei ole voinut olla aivan tiiysilukuinen.Napuessarykmentin sanotaankaatuneenliihes viimeiseenmieheen
jouduttuaanpiiritetyksi. Vain yksi osastopaasimurtautumaan
piirtysrenkaasta
lApi. PiiiillystdnosaltaNapuentaistelussa
kaatuneettiedetiiiin,mufta miestenosaltarullien puuttuessavoidaanvain arvella,ettii ne,jotkajoulukuussa1712olivat
riveissiija joista ei ole muita tietoja,kaatuivatNapuentaistelussa.T
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Miehitetyssl maassa
Napuentaistelunjiilkeen kului useita vuosia ilman, efiA Porin rykmentti yksikkdnZiolisi ollut mukanasotatoimissa.
Vuoden 1716 katselmusrullasta
ntikyy kuhka viihiin miehiii rykrnentissiioli jiiljellii. Miehet olivat silloin Tukholman
liihellii Spanganpitajiin Reckstadinkartanossa.
Miehiii oli niin viihiin, ettii neljii komppaniaayhdisttimiilliisiihensaatiin
vain 62 miestti."
jo 1713alkaenvarsinkinKeuruunseuduilla.Vilkkainta toimintaoli kesiillii
Sisd-Suomessa
on tietoja sissitoimirurasta
1716 Kurun seuduilla. Niit2i ei ole tAssa aihetta tarkemmin selostaa.Todettakoon vain, ettti sissien mukana
sotajoukkoihintuli muutama1713karannutjamydsuusiaalokkaitaerityisestivuo-nna1717.Sissitoimintaaon arvosteltu
kohtalokkaanaerehdyksenii,koskasiviiliviiestiisai kokeasenankaratkostotoimet:
Vuoteen1718mennessiiventil2iiset
saivatsyrjaseuduillakinolot maassavakiinnutetnrajahalliruronveronkantoineen
toimimaan.Porin liiiinissiion tiefievastipidetty vuonna1719kihlakunnankrirAjiiikin.
Veroja vendldisetkantoivatomien
manttaaliensa
mukaan.Nelja tai useampiatalojajiirjestettiinverokunnaksi,jonka nimi oli manttaali.Manttaalinjohtoon
starostaksimeiirettiinjoku siihenkuuluvistaisiirudstii.
mielessiitoisenlainenmerkitys.Vuorma 1720 ventilZiisetvaativatjokaisen
oli sotilaallisessa
"Ryssiinmanttaaleilla"
manttaalin asettamaanyhden sotamiehen.Niiitii miehiii kutsuttiinkin manttaalimiehiksi. Manttaali vastasi siis
ruotujakolaitoksenruotua KokonaiskuvaaPorin liiiinin alueeltaei ole, mutta vanhanRuovedenja Keurururalueilla,
joissa oli 80 ruotujakolaitoksenruotua,otettiin 37 manttaalimiestii.MAtueoli noin puolet ruotujakolaitoksensotilaiden
miiiiriistti. Henkiltitietoja manttaalimiehistii lienee olemassa vain tuomiokirjoissa, siis sathrmanvaraisesti.
Manttaalirniehetehdittiin viedii maastaennenrauhantuloa. Heidiit vietiin ensin Pietariin,jonne jiii sairaita,ja sitten
joulukuussa1721.Manttaalimiehet
Moskovaan.MoskovastaAntti RistonpoikaRuovedenVessaristapiiiisi pakenemaan
vietiin Veniijiin eteliirajalletaistelemaan
Persiaavastaan.Vain rippeetpiiiisiviitpalaamaanSuomeenv. 1725.to
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Sodan loppuvaiheessaRuotsissaolevat Porin rykmentin miehet joutuivat osallistumaanvielli yhteen raskaaseen
sotaretkeen.
Vuodelta 1719oleva katselmusrullakertoo harvinaisenhwin miestenvaiheistatAllli retkellii. Tarkastellaan
o

Adam Lewenhaupt:Karl XII:s offrcerareII, Lund 197?, s. 419; KrA GMR l.12.1712, mikok. K055478. Lewenhauplin tieto, ena Longs$dmjoutui
vangiksi 17.8.1713 p.o. tapahtunut wotta aikaisemmin, koska siita on tieto woden l7l2 piidkatselmusrullassa.Longstrom krkroi vmkeudest4
aateloitiin nimella LAngsvdrdja oli mukmaNorjm re&elld, jossa hiinet norjalainentalonpoika mpui kuoliaaksi mmckuussa l7l8 Skordalissa.
'
(VA Milittria PJR 167, mf 54944). Rauhm jalkeen he ilmoittutuivat palvelukeen eikii
Tiedot karanneistaovat vuoden 1728 piiAkatselmusrullasta
heit{ ainakam rullien mukam rmgaistu. Osa sai nopeastieron talon asujinaja palvelukseenkelpaamanomina,mutta osa oli sotilaina sodmjdlkeen
useita vuosia. Esimerkkinii mainittakoon Ruoveden komppanian tro 60 Matti Heikinpoika With, joka oli karannut l7l3 ja joka ilmoittautui
2.12.1721.H?inoli sitten ruotunsasoti16 kuolemaansa20.4.1726 asti.
t
Kuikirtu Porin lAanin alueen pitejistA ei ole trykyaikaista pit6jtinhistoriaa,mutta pitAjdnhistorioistavoi saadakohtalaisen hwtin kuvm isonvihm
ajalta.Tassasuhteessamainittavin historia on Mauno Jokipii: Vmhm Ruovedenhistoria I, 2. painos Jyvdskyla I 989, s. 423-433, 543-566.
JOKlDlltnl. s. J46-J)).
fo
Jokioii rnt. s. 561-562.

retkea Ruovedenkomppanianmiestenniikdkulmasta.PAiillystdAoI vain kolme: kapteeni Jakob Hougberg, vdiipeli
LorentzBeckmanja kersanttiJohanWalmliif. Hougberg(s. 1679)oli aloittanuturansaesikuntatehtevisse
kaksikkaissa
jiiiinyt vangiksilokakuussa1713 Tampereenseuduilla,karkasi
v. 1705,jatkanutsitii uudelleenperustetussa
rykrnentissii,
vankeudesta
hrlltenmarraskuussa1716Tukholmaanja nimitettiin kapteeniksikestillii 1718.Ruoduissal,4, 14,20-21,
26,35,38,87,92,95-97,104-106ja 128oli ennenretketisotarnies,
siis 17 miestii.Kolmemiehistiioli 1713kararneita,
muttatammikuussal7l7 vapaaehtoisesti
palarureita,
yksi oli 1714ehkiiNapuentaistelunjiilkeen jiiiinyt suomeenpalaten
tammikuussa1717.Uusia vuonna 1717otettujamiehiii oli 8 eli ltihespuolet."
Marssi oli alkanut elokuussa.Kaksi miestd Ruovedenkomppaniasta(nrot 92 ja 96) karkasi Norjassa 18.9.1718.
Norjan retkentavoitteenaoli vallataTrondheim,mutta siinii ei onnistuthr.KaarleXII sai kuulankalloonsaFredrikstenin
linnan edustalla30.11. Tieto siitii saapuiTukholmaan5.12 ja muutamapdivii mytihemminpiiZitettiinantaakZisky,ettii
&rnfeltin on armeijoineenpoistuttavaNorjasta. Annfelt sai varman tiedon asiastavastajoulukuun lopulla. Paluumarssi
Ruotsin puolelle tapahtui uudenvuoden aikaan rajuilman kourissa tuntureilla. Ruoveden komppanian miehistd
kahdeksan,
kuoli 20.1.1719nro 26
nurnerotl, 4,20,87,95,97, 104ja 105,jiiiviit tuntureille.Marssistaselvinneistii
TaaverttiBarck,ja eron sai 5 miestii,nrot 14, 35, 38, 106ja 128 elokuussa1719,ja yksi mies (nro 21) katselmuksessa
1719.Eron syytii ei sanota,mutta ilmeisestihe eiviit eniiti olleet palvelukseenkelvollisia. KersanttiWalrnldfkin kuoli
tammikuussa1719, joten komppania,jossaei eniitinollut miehiii, oli lopettanuttoimintansa.

Rauhaja kotiinpaluu
Uudenkaupungin
rauhanjiilkeen veniiliiisetvetiviit syksyllii 1721joukkonsapois Suomesta.On mahdollista,ettii joku
eronsaaneistasotilaistapalasi kotiinsa. Edelle mainitusta kapteenistaei ole myiihempia tietoja kuin, ettii hiin sai majurina
eron palveluksesta1727. Viiiipeli Lorentz eli Lars (Lauri) Beckman oli Ruovedenkomppaniastaainoa,joka palasi
sotilaana.Hiin asuiLdytiinasseja 1740-luvultaeron saaneena
EliimlintaipaleenMiikeliissii.''
Vanhoja Porin rykmentin miehiii palasi Ruotsistakotiseuduilleenvarsin v2ihiin.Sotavankejaalkoi palata vuonna
ll22Yendjiiltii, Varmastikinmonet vangiksijouhmeet olivat sortuneetyli 10 vuodenpituisen vankeusajanaikanaja
vain harvat palasivat.Palanneistaon olemassaainakin yksi erityinen luettelo,ja niistii on tietoja my<iswoden 1728
pAZikatselmusrullassa
sekiituomiokirjoissa.
Maaherratjouhrivat huolehtimaanalueensaliipi kulkevistaja Uudenmaanliiiinin maaherranvirastossa
on 10.3.1722
laadittupitkii luettelopalanneista.Siinii mainitaannimen,sotilasarvonja kansallisuuden
lisiiksi my<ismistii rykmentistii
mies oli ja missdhzinofi jaiinyt vangiksi.Useimmatluettelossaolvista porilaisistaolivat jiiiineet 1710 vangiksijoko
Niassa tai Viipurissa. Esimerkiksi Viipurissa vangiksijaiinyt Mikko Sddermarckpalasi vaimoineen.Mikko oli siis
kaksikkaitaja oli ehkii mennyt naimisiin Veniijtillii. Usealla muullakin miehellii oli palatessamukanaanvaimo ja
joillakin my6s lapsia. Pultavassavangiksijaiineita ja takaisin palanneitatavallisia sotilaita Porin rykmentistii ei ole
monta, mutta ainakin korpraali Yrjd Sparreja sotilas?Tuomas Bi6rn piiiisiviit palaamaan.Alemmastapiitillystdstii
johdattaja(ftirare)Karl JohanBlofiehl oli vangitnr 1709Pultavassa
ja piiiisi palaamaan,samoinkersanttiSimon Linman
vaimonja kahdenlapsen kera, sekii firiiri Thomas Swiird vaimoineen.Vaikka porilaiset eiviit jounmeet taisteluun
osallistumaanPiilkiineenKostianvirralla,heistii on silti jAdnyt joku siellti vangiksi, koska palanneidenjoukossa on
P2ilkiineellii1713vangitnrrumpali PekkaErkinpoikaja sotamiesJuhoUgellfoth vaimonja lapsenkera.r3
Verrattaessa
edellZimainitnraluetteloavuoden 1728ptiiikatselmusrullasta
saataviintietoihin, niissdon montanime[,
joita ei ldydy toisesta luettelosta.Otettakoonjiilkimmiiisestii liihteestii esimerkkindMajurin komppanian nro 56
(Apajapohjanruotu) Matti SipinpoikaHaavisto.Hiin palasi vankeudesta1722ja sai 4.3.1728Tampereellapidetyssii
viiwiiystilaisuudessa
eron iktinsii ja raihnautensatakia. Haavisto oli 50-vuotias,palvellut 22 vrotta ja haavoith.rnut
joten hiin olisi tullut sotilaaksiehkii vuonna 1706.
oikeaankiiteen.Palveluswosiin on laskettumukaanvankeusaika,
Parempikuntoisena
palasiTarkelanruodwrnro 58 Heikki RekonpoikaDynsck,joka 16.3.1'721
ylennettiinkorpraaliksija
siirrettiin Vatialanruotuun nro 23. Hiin oli synfynytTurun kaupungissa,4l-vuotias,palvellut 18 wotta, naimisissaja
kesirydntaitoineneli riiiitiili. Palvelusvuosistaptitittiien han fiIi sotilaaksi 1710, mutta hiin ei l6ydy vuoden 1712
rullista.ra
Yksi erikoispiirre on vielZi mainittava.Porin liiiinin asukkaat,jotka varustivat ruonra kohti v2ihinteiinkinneljii miestii
sotilaaksi,odottivattietysti heidiin aikanaanpalaavantakaisin.Kuten edellii on kenottu, niin vain rippeetpalasivat,Oli
" GMR l2.ll.l7l9, Klemettikopiokokoelma
PJR 3, mf 55029.Lewenhaupt
m.t. s. 310. YleiskuvanArmfeltinNorjan retkestdsaakirjasta
Homborgmt. s. 242-2'17.
'Matti J Kankaanpda
(toim.)Suur-Ruoveden
vanhimat rippikirjat,Vinat 1983,s. 45,62,99, l5l. Beckmanoli synrynytrippikirjm mukaan
1684Uudellamaalla.
On mahdollista,
ettaeronsailut mo 38 Heikki PekmpoikaWeckmmon samakuin Keurum rippikirjoissalT3oluvulla
joka asuiperheineen
mainittuvmha sotmiesHeikki Weckman,
(toim.):Keuruunvanhimmatrippikirjat,Kemu
LahomAessa;
Matti J Kankampaa
1987.s. 149.
tt
ja palkoistaoli tarkkakirjanpito.
V A7022.Paallystdn
osaltaon saatavissa
tarkattiedot,koskaheillaoli virat,joihin liittyi palkkaus,
'o
v A M i l i t r i u P J Rl 6 ' t . m f5 4 9 4 4 .
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rkasiNorjassa18.9.1718.
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varmasti monta ruotua, johon ei palannut ketiiiin. Mutta ruotujen yllZitykseksisodasta"palasi" umpiruotsalaisia,
liinsigdd'tamaalaisia
miehiii suuri joukko ruotujen yll2ipidettiiviksiruotumiehinii.Sodanaikana oli perustettumonta
ylimaiiraistajoukko-osastoa,jotka sodan paAgffyii lakkautettiin. Yksi niiistii oli Liinsi-Gtitttamaalainen
kolmikastill hiist). Sodanpiiiittymisenaikoihin syyskuussa1721se oli Gevlessii
ratsurykmentti(Wiistgtitatrem2inningsregemente
ja katselmuksenmukaan se oli tiiysilukuinen. 30.9. ne, joita ei vapautethr palveluksesta,siirrettiin Savon
jalkaviikirykmenttiinja Porin liiiinin jalkaviikirykmenttiin.Siis ratsumiehisttitehtiin jalkamiehi2i.Porin rykmenttiintuli
niin monet"viisk66tit",
ainakin143miestatAftiima2intyhjia ruotuja.Kun tiedot ovat vuoden1728piiiikatselmusrullasta,
joiksi heitii ainakin Ruovedenseuduillakutsuttiin, olivat mahdollisestijo poissarullista. Kun monella siirretyistiioli
perhe Ruotsissa ja suomenkielistenjoukkoon asetettuina heillii varmasti oli sopeutumisvaikeuksia,niin on
ymmiirrettflviiii,efie monet palasivatmahdollisimmanpian takaisinRuotsin puolelle.Mutta osajiii ja toi Porin l2iiiniin
pisaranruotsalaistaverta.r5

Pohj ansodan soti laista kertovat ldhteet
Esittelen liihdetyypit siina jiirjestyksessii kuin niita yleensa kannattaa kdyda lapi. Painotan liihteina rullia ja
nromiokirjoja,koska oletan, ettA sukututkijatosaavatkirkonkirjoja kewiiai, hrntevatniistii tehdyt luettelot, pysryvAt
selvittiimfiiin mita kirjoja mistiikin pitAjastii miltakin ajalta on, ja tietavat millii tavalla puutteellisia varfiimmat
kirkonkirjat voivat olla. Vanhimmathistoriakirjat ovat suhteellisenhelppokfly'ttOisiti,
koska niistii on olemassaSSS:n
kopiokirjatja koska aika paljon niita ldytyy Intemetinkautta (Hiski). Vanhimpienrippikirjojen vaikeutenaovat paitsi
useinniukat tiedot myds vaikeastiluettavaktisialaja suttuinenteksti.
Ohje, ettii sotilaidentutkimus pitiiii aioittaa kirkonkirjoista, jos mahdollista,ei sovi suurenPohjansodanaikaan,
Niukkatietoisetkin rippikirjat ovat sikiili henkikirjoja
koska varsinkin rippikirjoja on vain poikkeustapauksessa.
antoisampia,etttiniissii ovat sekiisotilaatettii heidiinvaimonsa.Tiimii pitii2ipaikkansavarsinkinniiden miestenkohdalla,
jotka olivat sodan alkaessasotilaina. Sodanaikana saatettiinottaa kaksikkaita,kolmikkaitaja tiiyderurysmiehid
niin
paljon ja nopeasti,ettei niistii tehty merkintdjii rippikirjoihin. Sodanjatkuessavarsinkinisonvihanaikanarippikirjojen
pito tuli ylimalkaisemmaksitai loppui kokonaanalkaenuudelleenvastasodanjalkeen.Sodanjiilkeisistiikin kirjoista voi
olla hydtyii varsinkin kotiutuneiden miesten mydhempien vaiheitten osalta ja varsi.nkinsyntymiiaikojen osalta myds
taannehtivasti.
Keuruuhyvii esimerkkivanhoistarippikirjoista,koskarippikirjoja onjo 1696alkaen.Se ei ehkii ole tyypillinenvaan
keskivertoatarkempija antoisampiliihteenii.Sitii voi verrataesimerkiksiKuorevedenkirjoihin,joita on 1698alkaen.Ne
eiviit ole yhtii anotoisialiihteina,muttahyddyllisiiikuitenkin.r6
riippumatta.Jos heidiit aikoo
Rippikirjojen hyvii puoli on se, efta sotilaatovat siinii merkittyinii perheasemastaan
tavoittaahistoriakirjoista,se edellynaa,etta he ovat joko menneetnaimisiin tai ovat jo naimisissa(lapsia syntyy tai
kuolee,vaimo kuolee).Sodanaikanasotilaanitsens?ikuolinmerkintiiiion turha hakeahaudatuista,
koskahe eiviit olleet
kotiseudulla.Vanhojen eron saaneidenmiestenkuolinaikoja voi kyllA etsiii historiakirjoista.Syntyneidenluetteloissa
vaimojen tiedot voivat olla puutteellisia tai puuttua kokonaan, mutta kaffiattaa tutkia niiden kummiluettelot.
Henkikirjoistavoi selvitii vaimonetunimi,muttavihitfyjen luettelostayleensiisaamytispatronyyminja kotipaikan.

Henkikirjattai SAY
yleisluettelonhydty sotilaidentutkimuksenlfiteinii vaihtelee
Henkikirjojenja niiden pohjaltatehdynSuomenasuhrksen
jonkun verran maakunnittain.Henkikirjoista on hydfyii yhdessiimuiden liihteidenkanssa.Sotilaat olivat henkirahan
maksustavapaita, mutta sotilaiden vaimot joutuivat henkirahaamaksamaan.Miehiii ei siten luetteloissaole, mutta
vaimot,esim."Sold. H: Maria" tai "Knecht H: Arna". Henkirjanrakenteenavulla selviii2imissiitalossavaimo asui.
Toinen tapahyiitya henkikirjantiedoistaon tarkkaillatalossaasuneitapoikia, veljiii, vavyjAtai renkejii,miehiii,jotka
ovat voineetjoutua sotilaiksi.Jos kirkonkirjat puuttuvat,niin sotilaaksiotetun syntyperAsaattaaselvitanAidentietojen
avulla.Alaikiiisten ei pitiinyt joutua sotilaiksi,joten henkiki{oissa sotilaidenpitiiisi olla vielii sinii wonna, kun heidiit
otettiin.Henkikirjahankertoo tilanteenvuodenalussa.Jos mies puuttuuseuraavanatai seuraavinawosina, voi epiiillii
sotilaaksijoutumista.Erityisestisotilaaksijoutumistavoi epiiill2i,jos nuori mies hiiviiiii henkikirjoistaniin, ettii on esim.
1700 tai mutta ei eniiii seuraavila vuosina. Henkikirjat eiviit valitettavastiole stiilyneetjoka vuodelta. Puuthrvia
vuosikertojaovat I 703, I 705-08ja koko isonvihanaika 17 13 alkaen.
''
Ture Blomqvist: Transporten av manskap frAn lra svenska regemententill Finland 1721, Historisk Tidskift fdr Finland l/1990, s. 85-95.
Vaskiitttit eivat olleet suuren Pohjmsodan aikaisia porilaisia, mutta heistd tuli sodan jakeisen ajan porilaisia. Monella heista oli moniwotinen
sotiltrura takanaanRuotsissa.
l6
Matti J KankaanpAA(toim.): Keuruun vanhimnat rippikirjat, Keuruu I 987,johdantoluku.

Pohjansodanaikanajopa isiintiimiehiiiotettiin sotilaiksi.Tiimii ndkyy henkikirjoissasiten, ettii isiinniinvaimo tulee
talon haltijaksi ilman, eft2ihiinta sanotaanleskeksi.Vanhan Ruovedentalonhaltiialuetteloitalaatiessanildvsin useita
tiillaisiaisiintiii.'7

Huomautus
r Kenttiiarmerjanmukanaolleistaei ole siiilynyt rullia.
. Manttaalimiehistiiei ole tiedossayhtliiin rullaa.
o Kaksikkaistaja kolmikkaista vain edelliimainitut rullat.
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Rullat

Muita?

Ruotisin Sota-arkistossa
(KrA) on liihdesarjanavanhempija uudempisarjanrllia. Rajavuotenaon 1724.Vanhemmasta
sarjasta ja Kansallisarkiston Militaria-kokoelmasta ldytyy useita rullia, jotka teydentevat piiiikatselmusrullia
merkittiiv?isti. Rullia tehtiin erityisistii syistii. Esimerkiksi luetteloitiin komennusmiehia,teydenny;miehiii (rekryer,
alokkaita),miehiii,joille jaettiin varusteitatai palkkaayms. Niille on ryypillista se, ett6 ne kertovai vain ja ainoastaan
sen,mitd vartenne on laadittu.2o
Kaupungeissa,joissa oli suuria varuskuntia,on jo l600Juvulla parhaimmillaanpidetty katselmusvaruskunnan
rykmenteisstijoka kuukauden alussa.Ntiltzi "kuukausirullia" on Riiasta elokuun alusta worma 1700 huhtikuun alkuun
wonna 1702.Tiirkein niiisttirullista on ensimmiiinen,
joka on liihespiiiikatselmusrullan
veroinen.Siinii mainitaankaikki
ruodut ja tapahtumia on kirjatnr miesten kohdalle aina huhtikuulta alkaen. Rulla kertoo selviisti ketkii sotaan
ensimmiiisinii liihtiviit.
Militaria-kokoelmassaon vuosilta 1702-1707useitakatselmusrullia,parhaitenvuodelta 1702. Niihin sisiiltyy mm.
luetteloita komermuskunnistaja tayft:imiittdmistii (vacant) ruoduista. Lueftelot taydentavat kenttajojikoihin
komennettujentietojamerkiftav:isti.Tayttiimiittdmienruotujenluetteloon kiiytiinnrissiilista'kuolinaikoja.Vuodelta 1702
on luetteloita,joissa on selvlit sivunumerotja luetteloita,joista sivunumerotpuuttuvat.On selviisti havaittavissa,ettzi
niteita on koottu irrallaanolleistapapereistaniin, ettii alkuperiiisenniteenosiaonjoutunut sidottaessa
erilleen.

Mahdollisestija tr
Pohjansodan
tai isr
muffa missii mii2iri
rumenomaanvarus

Piidkatselmusrullat
Piiiikatselrnusrullastaniikyy kerralla koko rylcnentti tai ainakin pitAisi nakye. Ilmeisesti kirjurikAytiinttt kehitryi ruotujakolaitoksen mydte vasta asteettain sellaiseksi kuin se myiihemmin lTO0Juvulla ol niit,
ettii tiedLt, joita
pii2ikatselmusnrllissa
on, vaihtelevat.Ik?itietoja,syntymtipaikkojatai siviilisiiiitytietoja ei yleensii ole vanhimmissa
rullissa.Porin rykmentistdon olemassaseuraavathyvAtkokonaiskatsaukset:
o
o
o
o
.

Ennensotaatiiydellinenrulla v. 1685on tehty vanhallaviienotonjiirjestelmiillii.
Sodanjiilkeen vasta1728,joka on varsinainenpiiiikatselmusrulla.
Siit?inrikyymyds ruohyasitus.
Tiillii viililld vain maalis-ja joulukuussa1712(uusi varsinainenrykmentti).r8
kaksikkaista1707ja t709.
kolmikkaista1705ja l206.re

Tuomiokirjat
Tuomiokirjat ovat sukututkijallemonipuolinenja antoisaliihde,mutta kovin epiisystemaattinen.
Tietyt talot ja henkil6t
saattavatesiinfyii melkeinjoka kufajilla kun taastoisista ei l6ydy mitaanmainintaa.Tiisstijokunen huomio sotilaiden
tutkimuksenkannalta.Tuomiokirjojaei ole isonvihanajoita,ja on selvdero asioidensis?ill6ssl,onko asiakiiriijillii sodan
kest?iessii
vai vastasenjiilkeen.
Tuomiokirjat ennenisoa vihaa: Taloja on autioihrnut,koska isiintti on joutunut sotaan.Uusi asukastarvitsi alkuun
piiiistiikseenverohelpotttksia.
Salawoteusasiat
ovat hyvin yleistli. Kun nuori mies vietiin likisti sotakentille.seqrusteluei
" Matti J Kankaanpaa:Vanhm
Ruovedentalonhaltijat,matrikkeli 1552-1809,Vanhm Ruovedenhistoria l:2 (liiteosa), Jyviiskyla 1990,s, 220.
'Rullat wosilta I 716 ja I ? l9 kutsuvat itseaanpiiakatselmusrulliksi,mutta niissd on vain taytetyt ruodut,joiden osalta
niiden lietosisaltd on hyva.
''
Vuodelta 1700 on yhden rullm katkelma, muutma siru yhdesta komppmiasta, joista siwista on osa repeillyt pois.
En ole saanut selville mikii
komppaniaon kyseessa,mutta mahdollisestikomppania,jossaoli miehiil Uudeltamaalta.
-Tatdn ei tehd{ tarkkaa luetteloa, koska ne loytyvdt luetteloista: SVAR:n luettelot, Icigsarkivet, Serien Rullor -1723
Bjdmeborgs ldns infanteri
rcgemente,ja Luettelo Suomenyleisarkistojenmikrofilmien kaftOkopioista, Valtionarkiston monistesada4, Helsinki
I 982, sotitasasiakiriat.
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Svarthafra on nimis
Svarthafiaa,mutta selvi
ollut jollakin tavallata[(

, eftAisiinniin vaimo tulee
a laatiessanildysin useita

Lrikeyt,intiikehinyi ruonri niin, etta tiedot, joita
yleensiiole vanhimmissa

lsitus.

ehtiny johtaa avioliittoon,mutta lapsi saattoisyntyA.Kun sotakesti pitkiiiin,niin kotonaolleelie vaimollesaattoisattua
"vahinko" ja syffya hpsi, vaikka mies oli ollut sodassa.Niime tietysti tutkittiin kuirajill?itarkasti.Ruotusotilaanetuihin
kuului pestirahaja vuosipalkka,toisinaanmytis sotilaaniiidille oli luvattuesimerkiksilehmii.Sodanaikanaoli tavallista,
Tiimiintyyppisiii
ettti lahoistaoli vain osa maksettu,ja omaisethalusivatsaadaetuuksistaparannustatoimeentuloonsa.
asioita on sodan aikana liihes joka kadjilH muutama.Karkuruus oli tiettyinii sotawosina ongelma.Kiinnisaaduista
karkueista tehtiin joskus kdrajilh tutkinta muita viranomaistahoja varten. Joskus nimismies on liittiinyt pdytiikidaan
luetteloitavangeista,jotka on hZinenpiirinsii kauttakuljetettueteenpiiin.
on esillii, mutta ne ovat sitii harvinaisempiamitii kauemmas
Tuomiokirjat ison vihan jiilkeen: Salavuoteusasioita
taaksesotajtiii. Uutena ryhmiinAtulevat "vAskddttien"naisasiat1720-luvulla,koska monen perhe oli jiizinyt Ruotsiin.
Perintrikysymykset
riideltiin. Sotilaidenlapset
tulivat rauhan oloissa ajankohtaisiksija talojen asumisoikeuksistakin
katsoivat joskus olevansa oikeutettuja taloon, jos heidiin isiinsii oli ennen sotaan liihtdZi ollut isiintii. Isiin
sotaanliihtdvuosivoi olla maianittuna,mutta muutoin niiissii jutuissa ei itse sotilasurastasaa lisiitietoja, kylliikin
sukulaisuussuhteista.
Raistit,joista edellisesstikappaleessamainittiin, vaativatmonta kertaa siitiikin syystii kiiriijillii
selvittelyii,ettii henkildidenvaihtumisentakia ei entiiitarkastitiedettymitii oli aikanaansovittuja maksettu.
ja 'kotirintaman" olosuhteidenselvittiiHuomattakoon,ettii tuomiokirjoista on suuri apu sukulaisuussuhteiden
misessii.Miesten ollessa sodassakMjilla saattoi olla hiinen puolestaanvaimo tai iiiti. Moni sotilas oli liihtiessiiiin
jattiinyt tavaroitaisiinniille siiilytykseenja sukulaisethakivat niite miehenkuoltua kiirajdimiilH. Pohjansodanaikaisia
perinttikysymyksiiijasaataviasaatettiinkasitellakiirajilla vielii 173O-luvulla.
Tuomiokirjoistaniikeemytis, mitli ilmaisuaaikalaisetsodastakiiyttiviit. Nimityksetsuuri Pot{ansotaja isovihaovat
mydhiiisslmtyisiai,
syntyneetluultavastihistoriankirjoittajientoimesta 1800Juvulla.Isosta vihasta kiiyettiin ilmaisua
"ryska d,fuervildetstid" (veniiliiistenylivallan aika)ja Pohjansodanalkuvuosistailmaisua"fiire ryssamakom i landet"
(ennenkuinveniiliiiset tulivat maahan).Huomattakoontassa yhteydessiimyds, ettii rullissa kotiseudustakAltettiin
ilmaisua"i landet",jos mies oli kotonaeikii komppaniassa.
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Mahdollisestija toivottavasti liiytyy myds muita liihteita. Tekee mieli lqysyii,eikd veniiltiisillii ole mitiiiin arkistoja
Pohjansodantai isonvihanajoilta Suomesta.Toisaaltaliiiinintiieissiion mytis sotilaisiinliitt),via luetteloitaja tositteita,
ja voisi kannattaatutkia
muttamisstimaitin niita on Pohjansodanajoilta, on tutkimatta.Ne ovat hyvin tilannekohtaisia,
nimenomaanvaruskunta-alueiden
tileiii.

Huomioita
Lisdnimet
yleisen k2iytiirm6,n
PohjansodanalkaessaLtinsi-Suomessa
mukaisestimiehillii on ptiiisii2intdisesti
kotipaikkaanliittyvii
lisiinimi, kyiannimi tai talonnimi tai niis6 muotoiltu nimi (Paiiskyle > Piiiislg,nen).Jos henkild oli sukunimellistii sukua,
niin silloin sukunimi niikyy mytis rullissa (harvinaistapaitsi piiiillysttin kohdallat,ima on tietysti saiintdnii).Voidaan
kyll?i epailH, ettii Euran komppanian nro 102 Johan Hiistskoo ei komeastalisiinimestiiiin huolimatta voi olla
samannimista aatelissukua. Mutta onko majurin komppanian Yrjd Swarthafra saattoi kuulunut Svarthafran eli
Vierasperiiisetsotilasnimethiivat ka),ft6dnsodanaikanaastettain.Saiinndllisiii
Mustakauransukuun,ei ole tiedossa.2r
ei liiydy eniiZinkotipaikastakertovaalisiinimeii.Vanha nimi
ne ovat jo 1710,joten 1712 vuodenpd,ikatselmusrullista
vAiinnetaiin,
esim.Sammi> Sambitai Tapio > Tapto.

Ruotunumerot

1990,
s.220.
D,Jyveskyla

Sotilasruodutolivat numeroituja jo sodan alussa v. 1700, ja olivat pysyviii. Ilmeisesti numerointi on perdsiin
ruotujakolaitokseen
siirtymisenajalta (1694). Muutamissarullissa on kaksi sarjaanumeroita:1) numeroruodussaja 2)
numelo komppaniassa.Komppaniassamiehet voitiin laittaa eri jiirjestykseenkuin kotona. Niassa 1700-02tehdyissii

]aniide[tietosisiilto
onhyva.
iis.En olesaanut
selvillemikii

''

ldnsinfanteri
723Bjomeborgs
I 982,sotilasasiakirjat.

Svarthafra on nimismiessuku Kmgasalta eika ole aatelissuku. Rafael Sumelius: Slilkten Svarthafra, Genos 1966: 96-103, ei tunne Yrjd
Svarthafraa,mutta selvitys lieneejonkun venan puutteellinen.Tuntuu oudolta, etta sotilas olisi samut paikkakunnan nimismiehen nimen ellei han
ollut iollakin tavalla tiille sukua.

kuukausirullissaon vain jiilkimmiiinen numero. Miesten komppanianumerottulevat sitii pienemmiksi mite vaihemmiin
miehiii komppaniassa
oli. Ruohurumeronavulla voidaanuseinjaljittad, mistdruodustakorpraalion yleruretty.

Rullienhuomautukset
Perusteellisimmat
tiedot ovat piiiikatselnusnrllissa.
ja varusteet
Vuoden 1?12piiiikatselmusrullissa
on tieto pestausajasta
hyvin yksityiskohtaisesti.Ikii- ja palvelusaikatietojaei yleenstiole mainittu ennen kuin 1728 piiiikatselmusrullassa.
Tavallisessa
rullassaon senhetkinentilanneja huomautuksena
saattaaolla:
Liisniiolo (presens,V-muotoinen nrksi tai ei erityistzihuomautusta)
Onko sairaana(siuk,joskusjopa sairastumispiiivli).
Kuollut edellisenrullan laatimisenjiilkeen (piiiviiysja joskuspaikkaja syy).
Karkuruus (rymd, ftirrymbd, piiiviiys ja joskus mistii).
Ylennys(avancerad,avangerad,
pdiviiysja mihin, yleensiikorpraaliksi).
Komennukset(commenderat
till armen,till citadellet,till Finland,tms.)
Palveluksesta
vapauttaminen,
eron saanti(afsked,yleensiimydspiiiviiys)

Kymmenen sotilasta
OtetaanesimerkkejiiyksitteisistesotilaistasuurenPohjansodanaikana,jotta kaikki viihiin tunnetunsodansotilaateiviit
jiiisi "tuntemattomiksisotilaiksi" tai pelkiiksi nimeksi jossakin rullassa.Tiissii i0 miehen valikoimassaon pyritfy
Ittytiimdiinerilaisiakohtaloitaia ettii esimerkitkattaisivatkoko sota-aian.

LauriRasmuksenpoika
Lauri l<iytyyRullistajo 1685 (ks. liite 1): Hiin lienee syntynyt 1660-luvunalussa,asui ainakin 1681 vaiheilla Jiimsijn
Honkalan lqyliissii,josta ruodutuksessa
otettu Keuruun SuolahdenMannisenisiintii Juho Heikinpoika palkkasi hiinet
sijaisekseen.
Hiin on kesiillii 1685komennethma
Narvaan.
Tuomiokirjatietojenv. 1694 mukaanLauri oli Narvassanaimisissa.Vaimo Kaarina Juhontyttiirenisii oli ollut
kaupunginvartija.Lauri sanookirjoittaneensa
vaimolleenkolmasta,muttaei ollut saanutvastausta.Lauri ei tiennyt,onko
vaimo vielii elossa,mutta kun hiinet kotiutettiin 8 wotta aikaisemmin, vaimo ei halunnut tulla mukaan. Kaupungissa
koko ikiinsii asunut ei ehkii olisi sopeutunut emiinndimiiiin pientii torppaa kaukana kotoa Keuruun syrjiiisimmilla
seuduilla. Lauria syytettiin salavuoteudestaKerttu Tuomaantyttiiren Kangasmannisestakanssa. Vuotta myd,hemmin
talvikiiriijillii 1695Lauri kiirsi niiiden"naisjuttujensa"takia rangaistuksena
kiiriijiipaikallakujanjuoksun.Kerhrn kanssa
Lauri ei kuitenkaanavioitunut. Laurin osalta asia paaftyi kujanjuoksuun,mufta Kerhrn osalta asia oli vielii kesken
syyskiiriijien1697aikoihin,jolloin todetaan,ettii Kerffu Tuomaantyttiron karannutHiimeeseen.Keuruun rippikirjoista
on paeteltavissii,ettii Lauri on vuodesta1698 alkaen naimisissaVappu Markuntyttiiren kanssa.He asuivat ensin
Riimiiliintalossaitsellisinii,josta he muuttivatv. 1700isiintiivdeksiKorkealehdontaloon.22
Heti, kun Lauri oli Korkealehtoon(Korkialehto)muuttanut,tuli liihtd sotaan.Tuomiokirjojenmukaanoli hiin oli v.
1700 Korkealehdonislinta, jolloin marssi Riikaan. Ellei sotaa olisi tullut, Laurista olisi nrllut talollinen. Keuruun
vanhinrmissarippikirjoissa Korkialehdonautiotalossaasuuvaimo ja kolme lasta ainakin vielii 1706. Lauri on ilman
lisiinime2i.Sodanjdlkeen vielii elossaMultialla, mutta lisiinimellii Manninen,ja kuoli Viiisiiliin talossa1736. Lisiinimi
Manninenon myds woden 1698vaiheillarippikirjoissa.Seon selitettiivissii
johtuvaksiruoruisiinniintalonnimestiii3
Lauri oli yksi niistii miehistA, jotka marssivat Messukyliistii Viipurin kautta Riikaan. Riiassa tehdyistii
kuukausirullistah:in litytyy Lauri Honkilana(Hingila). Hiin sairastuijo elokuussa1700, oli sairaanakoko seuraavan
syksyn ja talven. Vasta 1.5.1701 tehdyssii rullassa hiinet on merkitty palveluskelpoiseksija joitui sittemmin
osallish.rmaan
sotatoimiin. Lauri oli sitkeii mies. Hiinet komenneftiin ehkli v. 1703 kenttiijoukkoihinja hiinet oli
ihnoitettukaahrneeksi
Trentenberginluona2.8.1703,muttahiin palasikinjoulukuussakomppaniaansa.
Sitkeyspalkittiin

-ja Keuruuntalviktuajdt5-7.3.1694
Ruoveden
(Ko a l4: 78),kesakiirajdt
(Ko a I 5: 297v-298v)jasyyskarajdt22-23.g.t6g7
8-9.7.1695
(Ko a t7:
400v). Syyskiirajilla74-25.9.1694
(KO a 14; 413-v) todetaan,etta tuomiokapitulinvaliryksellaon oltu yhreydesse
ryknentinpastoriJohan
Forseniukseen
joka todisti,eftaNilam jaanytvaimoKauina Juhontytdr
Naruassa,
oli symftanyt neljavuottasittenhuoralapsen-ja
muuttanut
Tartonpiirikuntaan
(Doprske
gebietet).
KankampAA:
Keuruunvanhimmat
rippikirjat,s.23,25.
-Kankaanpae:
Keuruunvmhimmatrippikirjat,s. 70, 125,l3l, 146.
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ylennyksellii korpraaliksi 5.6.1705. On mahdollista, etta Lauri osallistui Gemauerhofintaisteluun 15.7.1705jossa
Lewenhauptldi veniilZiiset.za
Lauria ei ilmeisestiikiinsdtakia komermettuRiiastakentttijoukkoihin1708,vaanhiin oli siellii vuoteen1710,jolloin
htin onnistuiviiltt2imiiiinvankeudenja toi mukanaanSuomeenmusketin,pistimen,ammustaskun
ja miekan.Maaliskuun
1712piiiikatselmusrullassa
htin on Valkealahdenruodussanro 23 (rykmentinpuitteissanro 920) toinen korpraaliLauri
Erasmuksenpoika Stadigh. Hiinelle on nyt annethr fyypillinen sotilasnimi. Sarkavaatetuson tiiydellinen
siiiimiskiirdijyineenja housuineenseka tilpehddreineenkiiyttdkelpoinen.Silloin Lauri pyysi palveluksestaeroa ja
elatustasotamieshuoneelta
(krigananshuset)pitkiin palveluksensa
takia. Todetaan,ettii hiin oli vanha sotilas,palvellut
yli 30 vuotta,jona aikanamolemmatjalat olivat murhrneet,eikti hiin pysrynytenii2inpalvelukseen.
Hiin oli ollut vankina
Birsenissii,jonkatdytry viitataedellaimainittuihin
tapahtumiiavuonna1703.25
Lauri palasieron saaneenasotilaanaKeuruulle. Hiinet haudattiinKeuruulla 4.4.1736keskellesilloista kirkkoa 70wotiaana. Vaimo Vappu Markuntytiil haudattiin 26.4.1736noin 7O-vuotiaana"nedersti kyrkian". Keskelle kirkkoa
hautaamistavoidaanpitiiii kunniamerkinveroisenahuomionosoituksena.26

Kolmikasmies Simo Yrj<inpoikaPartolasta

netunsodansotilaateiviit
valikoimassaon pytitty

Simo Yrjiinpoika ei l6ydy ruliista. Henkikirjoista voi v. 1700 yriftAAetsia sopivaa,koska tiedetiiiin,missii hiin asui.
Pirkkalanja Messukyliinkesiikiirejille 1701 nimismiessyytti Kaarina Pentinq/tiirtaTopparin kyliistii salawoteudesta.
Kaarina oli tuomitnr ensi kerranjo 12 luotta aiemminMikko Lukkiian kanssasalawoteudesta.Nyt s;mtyneenlapsen
isiiksi viiitetiiiin naimatontatalokastaSimo Yrjiinpoikaa Partolasta.Salawoteus olisi sathrnutkaksi viikkoa ennen
edellisen vuoden jaakonpiiiviiii, kun Kaalina palveli Simon naapwin luona. Simo on sittemmin marssinut
kolmikasmieheksija kuuluu sittemmin kuolleen. Rullien puuttuessavoidaan vain arvella, efiA Simo oli yksi niistii
kolmikkaista,jotkikaatuivat Narvantaistelussa.2T

Juho Joosepinpoika Tapio eli Tapto
in 1681vaiheillaJiimstin
rikinpoika palkkasi h2inet
ftonq/ttiiren isii oli ollut
sta.Lauri ei tiennyt, onko
lla mukaan.Kaupungissa
, KeuruunsyrjaisimmillA
ssa. Vuotta mydhemmin
ilrjuoksun.Kertur kanssa
[ta asia oli vielfl kesken
n. Keuruunrippikirjoista
ianssa.He asuivatensin
jen mukaanoli hiin oli v.
rllut talollinen. Keuruun
rH 1706.Lauri on ihnan
n talossa1736.Lisiinimi
lruriintaloffdmest633
kaan. Riiassa tehdyistii
sairaana
koko seuraavan
ksi ja joitui sittemmin
ijoukkoihinja hiinet oli
daansa.
Sitkeyspalkittiin

'Atajit22-23.9.1697
(KOa l7:
iessarykmentinpastori
Johan
ja muuftanut
Itenhuoralapsen

joka otettiin sotilaaksijo vuonna1700.Tapio-nimi viittaa RuovedenTapionkyiiinTapion taloon.
Hiin oli kaksikasmies,
Siell2ioli 1667-1708isiintiiniiJooseppiMatinpoika,joka voisi olla Juhonisii.28
Juholla oli sodassaornea mukana,sillii hiin ldytyy krenatddriniikaksikasmiesten
nrllissa 1.I1.1707ja 10.12.1709
Viipurissa.Viipurissahiin jiii muidenkaksikkaidenmukanavangiksiseuraavana
kesZinii,
mutta htin karkasiRenrsaarelta
ja tuli rykmenttiin7.10.1711.UudessaPorin rykmentissiihiin on lisiinimelliiTapto Tapion ruodussaru.o93 (rykmentin
puitteissanro 999). Maaliskuussal7l2 pidetyn katselmuksenaikaan hiin oli komermuksellaPietari Longstrd'min
mukana.2e
Pti2ikatselmusrullan
vuodelta 1728mukaanJuho Tapto karkasi vuonna 1713,palasiriveihin 2.12.1721ja sai eron
14.10.1725palvelukseenkelpaamattomana.
Hiin olisi siten ollut mukanavielii Piilkiineellti,mutta ei entiii Napuessa.
Juholdylyy perheelliseniiRuovedenvanhimmistarippikirjoista,joiden mukaanhiin syntyi 1679.H:in asui 1720-luvulta
alkaenvuoteen 1749 PohjasiahdenVehkakoskellamylliirintija itsellisenii,sittemminappenaTapiotaipaleentalossaja
kuoli 8O-vuotiaana2.2.1759. H?inenvaimonsa oii (vihitty Ruovesi 29.3.1711) Vappu Juhontytiir Pohjaslahdelta.
Pohjaslahdenkyltisstihe niiyttavAtasuneenjo l7l4 alkaen.Vapun iiiti oli Riitta AntintytZir,joka kuoli 70-vuotiaana
24KrARullo,

l 7 0 0 v o l . 4 - ? , l 7 O l v o l . 2 - 6 , e i s i v u n u m e r o i t aL;i k v i d a t i o n e r , s t o r a n o r d i s k a k i g e t , n r o l T 3 ( m i k o k . K 0 6 6 l 0 ) , V A p J R M i l i t a r i s
187, katselmusrullamantrk. 1703 (mf 55019), Specification pl dhem som af Hrigwelbome H: Ofuerstens StackelbergsBiomeborgs lahns lnfanterie
Regementesedanock med mlnaden Augusto till underskefrre dato dode blifivit, Nembl:n ... 48: 49 Lus Hlngila slagen d: 2 Aug: wid Trentenberg,
men igenkomen in Decemb: Trentenbergon sen venil pieni taistelu, ettei Ulf Sundbergin kirja (ks. viite l) sita tume. Sen taFyy sijaita Riim
suumalla. Kevaalla 1703 lukumadraisesti ylivoimaiset veniilliiset valtasivat lnkerimaan ja aloittivat Piettrin rakentamisen, haviftiviit kesiill4
perusteellisestikoko Liivinmaan. Puolustajatjoutuivat vetaytyma,in suurten kaupunkien muurien suojiin. - Luettelo tayftiinlattdmista ruoduista
4. I l. 1705(VA Militilia PJR 175,mf 54978).
-KrA GMR Bjomeborgs ldns infanteri regemente12.3.1'112,mikok, K05478 4/8,
'o
Keuruun haudattujen luettelot l73l-50, mfUK 395. Keuruun rippiki{ojen mukaan Laurilla oli kolme poikaa: Yrjo, joka oli vmhin, Tuomas s.
27.9.1706,joka on wodesta 1734 KeuruullaVaisaliin talon isantA,ja Erkki s. 17.5.1714,k. Kilhumden talossa1754. Tuomam synbmaajdta
paatellen Lauri on paiissyt sodm kestaessaainakin yhden kenm kotilomalle, ollut ehka noutmassa uusia alokkaita. Ei ehkd ole sattuma-etta
korpraaliksi ylentAminensattui smma woma. Vuosi 1706 oli Baltim sotmayftamitllAsodan yksi rauhallisimmistawosista.
VA Yla-SatakuntaKO a 20: 303, mfES 1971. Kirsti tuajiifli: Messukylanhistoria, Tampere 1954, liitteina olevien kantatilojen istintaluetteloiden
mukam (s. 706) Partola sUaitsi Palon kylassaeikaise tunne ketaan isiintiinatalossawosina 1699-1722.
-Tapion talossa on Jooseppi-niminen isaintii,mutla Juho-nimistA poikaa siella ei ole henkikirjoitettu 1698-1700. On mahdollista, etta Juho el
tullutkam kaksikkaaksi siihen ruotuun, jossa Tapio oli mukma, koska Tapion, Ruhalm, Hakokmnon, Vilppulm ja Melasen talojen yllapitiimiissa
kaksikasruodussaon v. 1705 Yrjd Matinpoika, jonka iiiti oli Anna Martinq/tiir Tapiosta (K0 a 27: 631-v, mf ES l9?4).
-tuA Rullor 1707 vol. 4 ja 1709 vol. 2, von Schlippenbachinkomppania,GMR Bjtimeborgs liins infmteri regemente1712, mikok. K054?8 4/8 ja
6t8.

vavynsaluona Vehkakoskella2l.l2.l729. Juhoila oli neljii lasta: Maria kastethr11.5.1712,Kirsti kastettu 18.7.1714,
ja Liisa s. 31.5.1719.
Tapiotaipaleessa.30
Erkki kastettu6.5.1716
NiiistiiMaria-tlrtiiroli emtintiinti

MattiErkinp

Juho PaavonpoikaSammi eli Sambo

Kangasalankesii
taloa. Marian isA
vuoftakuolemaa
ennenv. 1707,k
Isiintiiluettelo
jiii autioksija liite

Kyr<in komppanianRakennuskoskenruodussanro 37 (rykmentin puitteissanro 550) ruodussa on vuoden 1728
pliiikatselmusrullassa
Juho Sambo.Rulla kertoo htinestiiseuraavaa:Vanhastavarsinaisestarykmentistii,jiii vangiksi
1722 komppaniaanja sai.27.9.1727eron. Huomauhrksissaon, efta
Lesnajassa,palasi lokakuussasotavankeudesta
hiinellii oli vikaa oikeassasilmiissii,vasensilmii oli poissa,oli haavoittunutmolempienolkapiiittenstiliipi, palvellut 17
vuottaja oli 70 vuoftavanha.3'
Ruodnnensimmiiinensotaanliihtenytmies Mikko Sammikuoli tautiin Riiassa23.12.1'100.Risto-niminenseuraaja
tuli kesiillii 1703,sai lisiinimenSambijakuoli tautiinRiiassa 20.5.1705.TiiydennysmiesJuho PaavonpoikaRakennuskoskeita hrli ruotuun marraskuussa1706. Vuotta mydhemmin hiin on nimeil?i Juho Sammi niiden joukossa,jotka
ja Lewenhauptinjoukkoihin.
komennettiinkenttiiarmeijaan
EdellzimainittuJuhonpalveiusvuosien
miiiirii pitiiisi, jos vankeusaikalasketaanmukaanolla 21 eikii i7.

Sipi Kollma

Sipi Kollrnan oli
moninkeftainensr
toimeenpannl.
sar
vielii v. 1708.Kol
Sipi (Sigfred
i2ihetettiinsieltii s
S'amaanaikaan n
Maaliskuun1712
vanhuudenja pa
Y{rinpojan,joka s

Pietari HeikinpoikaHallia
Kyrtinja Ikaalistentalvikarajilla i703 tutkitaanPietariHeikinpoikaakarkurina:
Pietari oli koLnikas,joka ulosmarssijoulukuussa 1700 kapteeniOtto Vilhelrn Tackelberginkomppaniassa,mutta
aikoihin vaimonsaluo Kaftm
saawthraanTarttoon (Dorpt) hiin karkasi sieltli toukokuussa1701, tuli Pertunrnessun
kyliissii,ilmoittautuiitse sieltii "wid en Stemninguthj Ikalis by" lokakuussaluvatenpalata.
Pietari meni Turkuun ja sieltii useanmuun palaavankarkurin ryhmiissii kohti rykmenttia, "blifivit afftirdat med frij
Skiutz Liinsmanifian Liinsman6th Regementet".Jonkin matkaaViipurin toisella puolella 1702 uudenvuodenp2iiviinii
ja
htin karkasi uudelleenja tuli Paavalinmessun
aikoihin vaimonsaluo. Sieltl nimismiespidiitti hiinet maaliskuussa
lZihetti nimismieslgydillii Turkua kohti. Pietari karkasi sotamies Antti Huikan kanssa Huittisten ja Loimaan
nimismiestalojenviilillii. Vartijoina olleet kaksi loimaalaistatalollista saivat isot sakot. Pitkiiperjantainahe tulivat
ja vastajoulukuussayksi talollinen otti
kotiseuduileen.Huikka pidiitettiinjo elokuussa,
mutta Pietaripiileskeli metsiissii,
jolloin nimismiesptiZistiPietarin
htinet kiinni. Kolme ruotuisiintiiiitakasi,eftii Pietari meneeTurkuun vapaaehtoisesti,
jolloin
vapaaksi.Hiin oli aikanaanvuonna1700vannonutsotilasvalan.Hiinet oli pestathrsotilaaksisadonkorjuuaikana,
hiin oli saanutpestkahana(stedzla)9 kuparitaalariajasai palkkana(lega) 150taalaria.
Ratkaisu siirrettiin hovioikeudelle. Pietari ei l6ydy my<ihemmistiirullista. Olete$avasti hiineile annettiin
kuolemantuomio,mutta eri asia on, pantiinko tuomio toimeen.Ruilistakin ldytyy esimerkkejiikuolemaantuomihrista
ja joita pidettiin pitkiii aikojaarestissa.32
karkureista,jotka oli palautethrkomppaniaansa

Matti Ristonpoika
Oriveden talvikiiriijillii 1703 nimismies sy1'ttipiika Maria Heikintytiirta LyytikkAlastii, koska tiimii oli synnyttiinyt ennen
Matinmessuaaviottomanpoikalapsen.Maria sanooisiiksi Matti Ristonpoikaa,joka on naimato-!ja on edelliseniikesiin2i
aiokkaittenmukanameffryt sotilaaksi.Sitti ennenhe olivat molemmatpalvelleetLyytikkiil2issii."
Matti oli siis tiiydennysmies.TZiydennysmiehista
on luettelo, mutta siinii ei ole patronyymejii eikii larkaan ole
lisiinimell2i Lyytikkeh, ja Matti taas on yksi tavallisimmista eturimistii. Lyytikkakin talot ylliipitiviit Majurin
komppanianruotua ffo 128. Tuohonruotuun ei tullut uutta alokastakesiillii 1702, mutta h2invoisi olla jompi kumpi
Matti-nimisistii rengeistii:ruodun 31 Matti Miiyriinpes2itai ruodun i00 Matti Terva. Kumpaakaanniiistii en ole
tavoittanutmydhemmistiirullista.3a
'o

VA Milit*iu PJR 167, paakatselmus26.8.1728, mf. 54944, Intemet HlsKl-tiedosto, Ruovesi, Matti J Kankaanpiiti (toim.): Suur-Ruoveden
vanhimmat rippikirjat, Vinat 1983, s. 62,92, l6L.
-'
VA Militaria PJR 167, paakatselmus26.8.1728,mf 54944. Valmis kasikirjoitus Ala-Honkajoen ruotusotamiehistii(KankaanpAanpitAjassa),joka
ilmestyy Ala-Honkajoen kyliikirjassajajokajulkaistaan myos Internetiss,iAla-Honkajoen kyliin kotisiwlla.
-VA YlA-SatakuntaKO a 23: 89v-94. Esimerkkein?ikiimisaaduista kakureista lit).tyy Krister Homin @uoveden) komppmim Heikki Orava,
Pekka Lankkua ja Yrjit Suojarvi, jotka ovat Riiassa 1.2.1701 ilestissa ja "if:n lijiilet ddmde". Yrjd Suoj{rvi kuoli jo 1.2.1701 ilmeisesti tautiin,
muut ovat ilestissa viela 13. ja 1.4. sairaina sekii 1.5. terueina riviss6. He ilmeisesti saivat karkuruutensa sovitettua ilestilla. Moninkertainen
kakuruus oli tietysti paljon vakavmpi cia.
" vA Yla-satakuntaKo a 23: 148-149.
'a
vA Militri" prR 187: l l9-121. mf 55019.
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Matti Erkinpoika Vehoniemi
Kangasalankesiik?irajillii1724 pitka Maria Matintytiir Messukyliistiivaatii Vehoniemessiiolevaa Hallilan puolikasta
taloa. Marian isii Matti Erkinpoika oli 1700joutunut kaksikkaaksi,jonka jiilkeen Ziiti Vappu Matintytiir asui taloa 6
vuotta kuolemaansaasti. Taloa nyt asuvaYrjd sai siihen sijoinrksenvuonna 1708. Matti Erkinpoika kuoli luultavasti
ennenv. 1707,koskaei l6ydy rullista, luultavastijo aikaisemmin."
Isiintiiluetteloiden
mukaanMatti Erkinpoikaoli isiintiipuolikkaassaHallilaa 1694-l'l00,jonka leski oli Vappu.Talo
jiii autioksija liitettiin mahdollisestimytihemmintoiseenpuolikkaaseen.36

cdussaon vuoden 1728
rykmentistl, jli vangiksi
Huomautuksissaon, ettti
iiittensiiliipi, palvellut 17
0. Risto-niminenseuraaja
Rakennus: Paavonpoika
ni niiden joukossa,jotka

SipiKollman
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j olloin
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Sipi Kollrnan oli syntyisin Kolhon talostav. 1655 ja toimi Keuruun pitajiinkirjurina.Pitiijiinhistoriakirjoittaa, enii
moninkertainensotilaskarkui Multian VehkoonJuhanaHeikinpoika tuomittiin 1703 hirtettiiviiksi,mutta fuomiota ei
toimeenpantu.Samamies oli pitiij?inkirjuriSipi Kolrnaniltav. 1706saamiensa
vtiiirientodistustenturvin karkumatkalla
vielii v. 1708.Kollman sai sakkojaviiiiriistiitodistuksesta,
menettivirkansaja mtiiiraftiinsotamieheksi1708.17
joulukuussa 1709 Viipurissa, mufta sairaana.Hiinet
Sipi (Sigfred) Kollman on kaksikkaanakatselmuksessa
t2ihetettiinsieltZisairaittenmukanaennenpiirityksen alkua pois ja on heiniikuussa1710 sairaittenvartijana Turussa.
Samaanaikaan muu rykmentti oli Kymijoella. Sipistii hrli uudelleenperustetunPorin jalkaviikirykmentin sotilas.
Maaliskuun l7l2 rullassahZinon Multian ruodussanro 43 (rykmentinpuitteissanro 940) ja hiinen sanotaansaaneen
vanhuudenja palveluskelvottomuuden
takia eron. Ruotu oli jo 22.8.1711 hankkinut tilalle uuden miehen Yrjd
Yrjdnpojan,joka sai samalisiinimenkuin edeltiijiiKohlman.38

Simo JaakonpoikaDrake
Everstiluutnantinkomppaniantyrviiiiliiisessiiruodussanro 100 (rykmentissiinro 356) on vuoden 1712 alokas Simo
JaakonpoikaDrake,joka mli ilmeisestisamanvuodenkesiillii. Hiin kuoli 1.9.1712luultavastitautiin. Rulla kertoo,etta
hiin ei ollut viela saanut kruunulta kiviifiii, mutta hattu sarkavaatteet"tilpehdiireineen" ovat komppaniassa
ja toimitetaanruodulle.Mies liihti kotoaankesiillii,takaisintuli viihiin viiviistyneeniipakettivaatteita,eikii
stiilytyksessii,
miesehtinyt edesrintamalle.3e

ttavasti hiinelle annettiin
ejii kuolemaantuomituista

Matti HeikinpoikaSpiut

a
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e.33
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,iinvoisi olla jompi kumPi
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Vuoden 1719 pd?ikatselmusrullassa
on Ruovedenkomppaniassa17 rivimiestii. Neista 7 jAi tuntureille, kaksi kuoli
tauteihin, kaksi karkasi ja loput saivat eron. Kurun Karjulan ruodun nro 104 (rykmentissiinro 1001) mies Mafti
Heikinpoika Spiutjiii nmtureillekoko varustuksensa
kanssa,joista muskenija miekka olivat olleet uusia,kelvottomien
tilalle vaihdettuja.ao
Vuoden 1712rullat kertovatMatti Heikirpojan olleenvuoden1711alokkaita.Kuitenkin hiinelleoli jaettu varusteita
Tnrussajo 14.11.1710,jotka (kuten koko muu silloinen Porin rykmentti) piti luovuttaa 1.7.1711Uudenmaan
rykmentille. Uudet aseet jaettiin tilalle 24.10.1711 Kymin pitiijiissti. Maaliskuussal7l2 hiin oli yksi kapteeni
Longstrdminsissijoukkoihinkomennetuista.
Ehkejotakin kuvaasiite milta miehetniiyttivat,antaarullan kertomushiinen
varusteistaan:
kruunu oli antanutmusketin.Ruodultahiin oli saanutvaatetuksen:"?igerfullkom. wailmarsbekliidning,
samptsiimisk trdja och Byxor, som iiruruKunna brukas,har och alt dfrigit tillbehddr." Vaatteetolivat sarkaa,rdijy ja
housut nahasta (siiiimiskiiii). Maaliskuussa ne olivat vielii kiiyttdkelpoisia, mutta joulukuussa vanhoja ja
loppuunkuluneita.Joulukuussamainitaantarkemminsotilasvarustus:
flint musquet,bajonet och gl. wiirja af Cronan,

kaanped(toim.): Suur-Ruoveden
pitdjassa),joka
st{ (Kankaanpaan
den) komppanianHeikki Orava,
oli jo 1.2.1701ilrneisestitautiin,
ritettua arestilla.Moninkertainen

" VA Yla-satakunra nn 33: I 87-v.
36
Langelmavedenseudunhistoria Il, Kmg6alm historia lI, Htimeenlima 1954, s. 302.
Pentli J Voipio: Kekkoset Suomen asuttajina,SuomenSukututkimusseurmjulk. 47, Piekslimilki 1994, s. 403: Mauno Jokipii: Vilhm Ruoveden
historia l, 2. painos Jyvdskylii 1989, s. 424.
38
KrA Rullo, 1709 vol. 2, von Schlippenbachinkomppmia, Rullor 1710 vol. l0 ja GMR Bjomeborgs liins infanteri regemente 12.3.1712.
-KrA GMR Bjdmeborgs lans infanteri regemenre1.12.1712,mikok. K05478 6/8.
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ammunitionstaska,gehengoch Cardonrem utgiort aflandet. Kruunu oli antanutmusketin,pistimenja vanhanmiekan,
ruotu panostaskun,
Hattu kuului mycisvaateparteenlr
olkavydnja karduunaremmin.
On todenniikd,istii,
ettii hiin Matti Spjut osallistuiNapuentaisteiuunhelmikuussa1714,jossa Ruovedenkomppaniaa
johti luutrantti Paul JohanNorberg. Juuri Norberg kuului niihin, jotka onnistuivattaistelunloppuvaiheessa
muutaman
miehensiikanssamurtautumaanvenZiliiisten
Spjut on 1716 mukanakatselmuksessa
saarroshrksesta.
Ruotsin puolellaja
osallisnri1718Norjan retkeenkutenyll?ion jo kerrothr.Edellinenkertoo, ettii hiin oli 32-vuotias,naimatonja syntyn)'t
Ruovedenpitiijiissii.Ikiiilmoitus tuottaasyntymavuodeksi1684.42
Matti Heikinpojanvanhemmatovat selvitettavissii.Hiin oli Virlain Vaskivedeltli,Keihiislahdenkyliin (huom. spjut =
keihiis)Nojosentalosta.Isa oli talollinenHeikki HeikinpoikaNojonenja aiti tiimiin vaimo Vappu Tuomaantyt2ir.
Matti
onhenkikirjoissapoikanaensimmiiisenkenanv.
1701javiimeisenkenanv. 1710.VuoruralT09hiinetonmerkittyjopa
lsannaKsl.-

Liitteet
Liite 1
jotka olivat sotilaitajo
Luetteioniistii Ruovedenkomppanianruovesiliiisistiiruotusotilaista4.8.1700katselmusrullassa,
17.6.1685tehdysstikatselmusrullassa.
Alussaoleva numeroon ruohrnumerov. 1700.Liihteet:KrA Rullor 1685vol. 15:
380-387;1700vol. 4: Krister Homin komppania,ei sivunumeroita.
Nro 34 Esko Hiikkinen,jonka 1682ruodutethrErkki YrjdnpoikaKeuruun Suolahdeltapalkkasisijaisekseen.
Nro 49 Lawi Honkila, Lauri Rasmuksenpoika,
1681 ruodutettuJuho Heikinpoika Keurur.rnSuoiahdeltapalkkasi
hiinetsijaisekseen
JlimsiinHonkalankyliistti.Lauri oli komennettuna
katselmuksen17.6.1685aikoihin Narvaan.
Nro 45 Mikko Pihlajavesi,tuli sotilaaksi1679ruodutetunistinstiEskonpuolesta.
Nro 47 Sipi Ktimi, mahdollisestisamakuin Sipi JuhonpoikaLiesjiirveltti,jonka 1681ruodutethrPillajavedenKdmin
isiintiiLauri Eskonpoikapalkkasisijaisekseen.
Nro 54 Matti Suni,Yrjdnpoika,jonka 1679ruodutethrTuomasYrjdnpoikaAhttiristiipalkkasisijaisekseen.
Nro 58 PerttuTiainen,Mikonpoika,jonka 1681ruoduteth-r
Olavi ErkinpoikaHankavedeltiipalkkasisijaisekseen.
josta tuli sotilas1684ruoduteteunveljensiiErkin puolesta.
Nro 64 Yrjd Rauta,OlavinpoikaRautavedeltii,
Nro 66 JaakkoVirrat (Wirdois), mahdollisestiJaakkoJoosepinpoika(Yldjiirven) Keijiirveltti,jonka 1682ruodutettu
HannuHeikinpoikaVirroilta palkkasisijaisekseen.
Nro 67 Matti Haapasalmi,Heikinpoika,joka ruodutettiinsotilaaksiv. 1681.
Nro 78 Erkki Visu, Heikinpoika Visuvedelt2i,jonka 1682 ruodutethrTuomasMarkunpoika Visuvedeltdpalkkasi
sijaisekseen.
Nro 86 Simo Piiiisky,PekanpoikaLiingelrniienPdiiskyliistd,jonka 1682ruodutethrOlavi Yrjdnpoika Vii2irinmajasta
palkkasisijaisekseen.
Nro 89 Heikki Kauttu, mahdollisestiHeikki Erkinpoika Pirkkalan Lielahdesta.ionka 1678 ruodutettu Matti
MatinpoikaKautustapalkkasisijaisekseen.
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Major ochCapit:
Fend:n
Sergean
Fuhrer
Tambou
Pijparen

i. ComoralEric
2. JohanIlo S
3. JohanKiissiiS
4. HindrichMek
5. JdranLeino S
6. Matz Finnj S
7. Bertill Turckj
8. ThomasNeula
9. Erich PiholaS
10. BertillAkola
I l Hindrich Hintr
i2. HindrichLinn
13. Hindrich Peck
14. Hindrich pijke
15. JohanRecko
16. DanielKulcki
17. JdranMartine
18. CorporalThon
19. JdranNapila
20. JdranPattiaSi
21. JohanTanhua
22. JohanHatuj S
23. Michel Patusd
24. Hindrich Miirer
25. Olof Mdyrii d(i
26. Jiiran Hurchtj d
27. ClemetKiiyrii S
28. GustafPihlaw
29. J6ranPurkasS
30. AndersKiisme
31. Carl Rdijii Siuc
32. JohanSpellrna
33. JacobLappiSiu
34. Mirten Pullska
35. CorporalHenri
36. Bertill Hannula
37. ThomasOrriwe
38. ComoralMiche
39. Vrban KalckuS
40. AndersPeckaS
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Liite 2
Majurin komppaniankatselmusrulla
RiiassaI . I . 1701(KrA Rullor 1701 vol. 2, ei sivunumeroita).

MUNSTERRULLA
Vppi HdghwAlbomeH:r Baron och OfuerstensJohanLorentzCreutzBidmeborgzliihns lnfanterieRegementeoch mitt
derunderj nidher anftirfodde Compagnie
DatumRiga d. 1. JanuarijA:o l70l
Major och Capit:nLaurentzLauterbach
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Fend:n

Reinholt Miick

Selgeant
Fulu'er
Tambourer
Pijparen

Arfued Bock
Carl FromholtNazack
JacobCoronander.JohanErichsonDahl
Erich Ornfoth

i. CorporalErich JohanLendu S
2. JohanIlo S
3. JohanKiissii S
4. Hindrich Mekala S
5. J<iranLeino S
6. Matz Finnj S
7. Bertill Turckj
8. ThomasNeula S
9. Erich Pihola S
10. Bertill Akola
11. HindrichHintzadddh24.Dec:
12. HindrichLirmadddh6. Dec:
13. HindrichPeckaSiuck
14. HindrichPijkerj
15. JohanReckolaSiuck
16. Daniel Kulcki diidh 12.Dec..
17. JdranMartinen Siuck
i 8. CorporalThomasCarurelijnSiuck
19. JdranNapiladdd 3. Dec:
20. J6ranPattiaSiuck
21. JohanTanhuapiidddh
8. Dec:
22. JohurHafivj Siuck
23. Michel Patusdtidh11. Dec:
24. Hirdrich MZtenpasddddh6. Dec:
25. Olof Miiyrii dddh23.Dec:
26. JdranHurchtj dddh3. Dec:
27. Clemet Kiiyrii Siuck
28. GustafPihlawesj
29. IlranPurkas Siuck
30. Anders Kiismelaxdtidh 16.Dec:
31. Carl Riiijii Siuck
32. JohanSpellmanSiuck
33. JacobLappi Siuck
34. MArtenPullskaSiuck
35. CorporalHenrich Str66mSiuck
36. Bertill Hannuladiidh23. Dec:
37. ThomasOniwesj Siuck
38. CorporalMichell Hafuisto
39. Vrban Kalcku Siuck
40. AndersPeckaSiuck

Leut:n
Feltrveb:
Munsterskrif:n
Rustmest:

SimonJeanJack
Henrich Spdra
JohanBirell
JohanSdllo

41. AndersKdpp?iSiuck
42. JbranSwarthafraSiuck
43. Hindrich Achtola Siuck
44. Matz MartilainenSiuck
45. SimonKaita Siuck
46. MatzHarhaladddh 15. Dec:
47. ErichViinj Siuck
48. Matz Jllku Siuck
49. Matz SaxaSiuck
50. JohanEppaladddh7. Dec:
51. Lars Frisk diidh 9. Dec:
52. JdranPohiaslaxSiuck
53. Philip TAsjSiuck
54. JohanTijfuaSiuck
55. Hindrich Kanparj Siuck
56. Matz Tiirfua dridh23..Dec:
57. Hindrich Birckholt diidh 2. Dec:
58. SimonLiukas Siuck
59. JohanVehkapundarjdddh I 1. Dec:
60. Bertill Briims
61. CorporalGustafKuhl
62. BengtVihas Siuck
63. Hindrich Vihas Siuck
64. Matz VackalainenSiuck
65. Erich KaupamiesSiuck,
66. JacobKasackSiuck
67. JohanLautamiesSiuck
68. JtiranNapila Siuck
69. JdranRaijalaxSiuck
70. Hindrich Tungell
71. Hindrich Rugj Siuck
72. Hindrich Ruicka Siuck
73. JiiranLydickii Siuck
lxtrakt
)fuer officerare
Vnderofficerare
Corporaler
Irumslagare
3emena

Presensliucka Dddain iumma
Dec:

2

2

4
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2
3

3

6
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5
5
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on kuitenkin piiiviimiidrii I 9.I I . Valok. Matti J KankaanpilA1999.

