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1. JOHDANTO 
 

 

 

1.1 Tutkimustehtävä 

            

 

Senaattori Otto Wilhelm Klinckowströmin (1778–1850) nimeen ei voi olla törmäämättä 

1800-luvun alkupuolen suurruhtinaskunnan aristokratian seurapiireistä kertovissa 

tarinoissa ja juoruissa. Rappeutuneen aatelismiehen arkkityyppiä luotiin 

järjestelmällisesti 1800-luvun puolivälin tietämiltä aina vuosisadan loppuun, ja 

Klinckowströmistä kerrotut kaskut osuvat tähän mielikuvaan lähes täydellisesti. 

Arkkityyppiä leimasivat elämästä nautiskelu sekä seksuaalisesti vapautunut käytös. 

Tarinoissa aatelismies nähtiin nautiskelevana, moraalittomana ja itsekkäänä. 

Kertomusten ja juorujen tarkoituksena oli korostaa 1700-lukua rappiollisena aikana.1    

 

Klinckowströmin nimi on mainittu monissa aikakautta käsittelevissä tutkimuksissa, 

joiden aiheet ovat vaihdelleet seurapiireistä senaattoreihin ja taiteesta politiikkaan.2 

Kaikissa Klinckowströmiä käsittelevissä tutkimuksisissa mainitaan, että hän oli 

sekaantunut naisskandaaleihin ja että hän olisi joutunut muuttamaan asuinpaikkaansa 

muutamaan otteeseen niiden seurauksena. Ensimmäisessä skandaalissa hänen kerrottiin 

ajaneen rakastajattarensa itsemurhaan Tukholmassa 1800-luvun vaihteessa ollessaan 

vasta vähän yli 20-vuotias. Toisena skandaalina mainitaan tarina, jonka mukaan 

Klinckowström ryösti Napolissa englantilaisen everstin Thomas Brooken (1769–1809) 

vaimon Sarah Cuthbert-Brooken (1772–1838).  Kolmantena skandaalina pidetään 

Klinckowströmin ja Cuthbertin vuonna 1807 syntynyttä aviotonta lasta.  

Klinckowströmin elämän loppupuolta leimasivat muun muassa avioero ja julkinen suhde 

kurtisaaniin.3 

                                                
1 Vuorinen, 2010, 12. Tästä suorin esimerkki on Topeliuksen 1849 ilmestynyt Gamla baron på Rautakylä. 
Rautakylän vanhan paronin esipuhe, jossa Topelius esittää 1700-luvun rappion aikakautena.   
2 von Frenckell 1943, mm. 362–365, 368–371. Klinckowström enemmän esillä vuonna 1947 julkaistussa 
osassa II, ks. esim. von Frenckell 1947, 108–112, 162–168, 386.  Klinge 2012, 204–205, 309–315. 
Pettersson 2004, 42–63. Pettersson 2008, mm. 108–109, 128–129. Relas 2013, 35, 86. Savolainen 1994, 
144, 245, 261, 269 ja 2001. Wessman 1996, 234–245.  
3 von Frenckell 1943, 169 ja 1947 51–53. Klinge 2012, 311–312. Savolainen 1994, 269.  Pettersson 2004, 
45–46. 
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Tutkimustieto Klinckowströmin skandaaleista on ollut suurelta osin muisteluiden 

varassa.4 Esimerkiksi aatelismies Anders Ramsay (1832–1910) sekä senaattorit August 

Schauman (1826–1896) ja Konstantin Fischer (1805–1880) ovat moralisoineet 

Klinckowströmiä postuumisti.5 Siksi on paikallaan paneutua siihen, mitä juorujen 

taustalla todella tapahtui ja mikä teki Klinckowströmistä niin sopivan tarinoiden aiheen. 

Klinckowströmin henkilöhistoria avaa kiinnostavia näköaloja ja näkökulmia 

aristokratian elämään 1800-luvun Euroopassa. Miten eliitin jäsenet sopeutuivat 

muuttuneeseen tilanteeseen? Klinckowströmin elämä osui merkittävään ja koko 

Euroopan historiassa kiinnostavaan vaiheeseen, jolloin ancien régime murtui ja eliitti 

joutui määrittelemään asemaansa ja arvojaan uudelleen.6 

 

Sarah Cuthbert-Brooke on tutkielman toinen keskushenkilö.  Omaisuutensa vuoksi hän 

saattoi olla poikkeuksellisen itsenäisesti ja vapaasti toimiva nainen, jonka käytös ei 

Klinckowströmin tapaan vastannut ajan sovinnaisuussääntöjä. Sarah on mainittu 

monissa teksteissä miehensä yhteydessä, mutta hän on jäänyt selvästi sivurooliin.7  

 

Kuinka Klinckowströmin huono maine syntyi 1800-luvun alkuvuosina ja miten hän 

pärjäsi maineensa kanssa? Sääty-yhteiskunnassa hyvä maine oli verrattavissa 

valuuttaan.8 Miten tämä näkyy Klinckowströmin tapauksessa? Miten normeista 

poikkeava käytös tai paremminkin huono käytös vaikutti aatelismiehen menestymiseen? 

Klinckowström oli aatelismies, joka ei noudattanut aikakauden nousevia 

sopivuussääntöjä tai edes eliittikulttuurin omia kirjoittamattomia sääntöjä. Käsittelen 

1800-luvun alun eliittiseurapiirien suhteellista vapautta, jota kuitenkin rajoitti pelko 

kunnian menetyksestä eli häpeästä. Maineen menetys oli vakava asia, mistä seurasi 

yhteisöstä eristäminen.9 Otto Wilhelm Klinckowströmin tarina osoittaa, etteivät 

aristokraatinkaan elämäntavat voineet olla liian omaehtoiset tai egoistiset. 

 

                                                
4 von Frenckell 1943, 169 ja 1947 51–53. Klinge 2012, 311–312. Savolainen 1994, 269.  Pettersson 2004, 
45–46.  
5 Ramsay Anders, Muistoja lapsen ja hopeahapsen I 1836–1864, 1987 ensipainos 8:na niteenä 1904–1908. 
Klinckowströmin sukua käsittelee luku Kolme sukupolvea 270–285. Schauman August, Sex årtionden i 
Finland upptecnade lefnadsminnen af Aug. Schauman I, 1922, 62–65  ensipainos 1892, Fischer, Senator 
Fischers memoarer. 1908, 76–77. 
6 Katajisto, 2009, 27, 74–75.  
7 Ks. esim. von Frenckell 1943, 169 ja 1947 51–53. Pettersson 2004, 46–47.   
8 Moilanen Sulkunen 2006, 11–15. 
9 Ibid. 
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Klinckowströmin elämä käydään läpi hänen oman aikansa lähteiden avulla. Mikä 

juoruissa ja tarinoissa on totta ja mikä poliittisia agendoja palvelevaa tarinointia? 

Kyseistä kysymyksenasettelua on historiantutkimuksessa käytetty paljon. Viime aikoina 

näin ovat tehneet esimerkiksi Kirsi Vainio-Korhonen Suomen herttuattaren 

arvoituksessa ja Ritva Kylli artikkelissaan Maria Garvolin tarinoiden takana.10  

 

Tutkimustapa on biografinen. Henkilöhistoriallisen tutkimuslähtökohdan voidaan katsoa 

elävän uutta kukoistustaan.11 Tutkimuksen perustana ovat tälläkin kertaa lähteiden 

lähiluku ja suku- ja tuttavaverkostojen selvittäminen. Työlle luo rajoituksensa se, että 

käsiteltävän aikakauden eliitti oli elämänpiiriltään todella rajatonta.12 Wilhelm 

Klinckowströmin ja Sarah Cuthbertin perheenjäsenet elivät ja toimivat 1700-luvun 

loppupuolella ja 1800-luvun alkuvuosikymmeninä eri puolilla maailmaa.13  

 

Rajattoman eliitin luonnetta, tapoja ja talousasioita tutkitaan nykyisin suurelta osin 

transnationaalisella otteella, mikä on syrjäyttänyt koko nationalistisen katsontakannan 

lähes tyystin. Myös eliitin tutkimus voi Suomessa hyvin: aiheesta on järjestetty 

seminaareja ja siitä on ilmestynyt useita väitöskirjoja.14 Eliittiä on tutkittu 2000-luvulla 

paljon ja vuonna 2013 Historiallinen Aikakauskirja omisti aatelissäädyn käsittelylle jopa 

oman teemanumeron.15 

 

Työn rakenne on pääosin kronologinen. Toisessa luvussa käsitellään Wilhelmin ja 

Sarahin elämän tapahtumia ja molempien sukutaustoja ennen suhteen alkua.  

Perhetaustojen ja varsinkin perheiden aseman selvittämiseen on panostettu, koska vielä 

1800-luvun alussa ihminen määriteltiin sukunsa ja sosiaalisten suhteidensa kautta. Työn 

kolmannessa luvussa kuvataan nuorten aatelismiesten elämää Euroopassa sekä 

käsitellään Sarahin ja Wilhelmin suhteen alkuaikoja avioitumiseen asti. Neljännessä 

                                                
10 Vainio-Korhonen Kirsi 2009, 13–59. Kylli Ritva 2012, 401–411. 
11 Haik. 1/2013. 
12 Rajattomasta ja kosmopoliitisesta eliitistä on kirjoittanut mm. Gluschkoff 2010, 214–222. 
13 Klinckowströmin isoveli kirjoitti muistelmat Amerikan vuosistaan, ja Cuthbertin isä loi omaisuutensa 
Itä-Intian Madrasissa (nykyinen Chennai). Heath-Caldwell, Cuthbert-suvun sivustot, Svenska Biografiska 
Lexikon 21, 1975–1977, 301. 
14 Gluschkoff, 2010, Ilmakunnas 2011, Katajisto 2009, Nurmiainen 2009, Parland-von Essen 2005, Wolff 
2004, Vuorinen 2010. Historian tutkimuspäivät Helsinki 25.–27.10.2012, eliittitutkimus suuressa roolissa.  
15 Haik. 2/2013. Aikakausikirjan numero 2/2013 artikkeleissa esitellään osuvana katsauksena eliitin 
tutkimuksen kaari Suomessa. Ilmakunnas, Hakanen, Lahtinen, Snellman, 2013, 203–215. 
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luvussa pohditaan syitä Wilhelm Klinckowströmin huonoon maineeseen ja sitä, miten 

pariskunta onnistui nousemaan keskeisiin seurapiireihin Suomessa. 

 

Viidennessä luvussa paneudutaan Wilhelm Klinckowströmin ja Sarah Cuthbertin 

avioeroon vuonna 1825. Eron jälkeen Klinckowström onnistui saamaan vakaan aseman 

suosikkisenaattorina vuosina 1825–1847, vaikka ihmisenä hän edelleen ärsytti 

helsinkiläistä seurapiiriä ja aiheutti kohua naissuhteillaan. Cuthbert vastaavasti osti eron 

jälkeen itselleen, tyttärelleen ja tämän jälkeläisille keskeisen aseman Armfeltien 

sukuyhteisössä. Luvussa kuusi keskitytään sekä aikalaiskommentteihin että 

Klinckowströmin kuoleman jälkeisiin muisteluihin, joissa Klinckowström on mainittu.  

 

 

 

1.2 Aineisto      

 

 

Pääasiallisena aineistona ovat Otto Wilhelm Klinckowströmille saapuneet kirjeet.16 

Nämä kirjeet ovat fragmentoitunut kokoelma, joka päätyi Sarah Cuthbert-Brooke-

Klinckowströmin ja tämän tyttären Louisa Brooke-Armfeltin (1801–1865) kautta osaksi 

Armfeltin suvun yksityisarkistoa. Aineiston avulla on mahdollista tutkia, miten suku ja 

Helsingin seurapiirit suhtautuivat Wilhelmin ja Sarahin edesottamuksiin. Aineistoon 

kuuluu myös Sarah Cuthbertin ja Louisa Armfeltin saamia kirjeitä sekä muutama 

Sarahin kirjoittama kirje. Lähdeaineistossa Sarah Cuthbert-Brooke-Klinckowströmin 

oma ääni nousee selvästi esiin: Sarah oli toimija, joka sai omaisuutensa avulla asioita 

tapahtumaan. Sarahin toiveet ja tahto näkyvät hänen taloudellisissa päätöksissään, 

avioeroissa sekä kirjeissä Louisalle. Aineiston mielenkiintoisinta antia ovatkin Sarahin 

kirjeet tyttärelleen sekä Lontooseen asianhoitajille kirjoitettujen kirjeiden konseptit.17  

 

Kansallisarkiston Armfelt-kokoelman Otto Wilhelm Klinckowströmin ja Sarah 

Cuthbertin saamat ja kirjoittamat kirjeet ovat pääasiallisesti vuosilta 1804–1825. Kirjeitä 

on erityisen paljon vuosilta 1805–1806.  On ilmeistä, että Sarah Klinckowströmin ja 

Louisa Armfeltin käsien kautta ovat kokoelmaan päätyneet erityisesti ne kirjeet ja 
                                                
16 KA Otto Wilhelm Klinckowströmin yksityisarkisto II. VAY 613, 636–639. 
17 KA Sarah Cuthbert-Brooke-Klinckowströmin papereita. VAY 641–642. 
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paperit, jotka tavalla tai toisella liittyvät Cuthbertin ja Klinckowströmin suhteeseen. 

Kirjeissä on nähtävissä sukupolviero: Axel von Fersen nuoremman (1755–1810) 

sukupolveen kuuluneet jäsenet kirjoittivat Klinckowstömille ranskaksi, mutta veli 

Sebastian (1781–1813) sekä Wilhelmin siskon Hedvigin (1777–1810) toinen aviomies 

Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister (1782–1871) kirjoittivat ruotsiksi.18 Sukupolvieron 

lisäksi kyseessä on myös sukuero: Klinckowströmit kirjoittavat ruotsiksi, kun taas von 

Fersenit, Piperit ja Armfeltit ranskaksi. Suurin osa kokoelmassa säilyneistä kirjeistä 

kuuluu nuoremman polven keskinäiseen kirjeenvaihtoon: Sebastianilta kokoelmasta 

löytyy 25 kirjettä vuosilta 1804–1813 ja Hans Gabrielilla 17 kirjettä vuosilta 1805–1806. 

Kirjeiden rinnalla käytetään Axel von Fersen nuoremman19 ja Hans Gabriel 

Wachtmeisterin julkaistuja päiväkirjoja.20 

 

Sukupolvierosta huolimatta aineiston kaikki kirjeet voi liittää muodoltaan osaksi 1700-

luvulta alkanutta ylhäisön kirjeenkirjoittamiskonventiota, jossa pyrittiin puhekieliseen 

ilmaisuun vastineeksi sille, että porvaritkin olivat oppineet korulauseet. Kirjeet ja 

historiantutkimus -teoksen tekijät Maarit Leskelä-Kärki et al. painottavat, että kirjeen 

tyyliin vaikuttavat niin kirjoittajan ikä, sukupuoli, sääty kuin koulutus. Leskelä-Kärki et 

al. muistuttavat, että ihmisten kesken oli suuriakin eroja siinä, miten kirjoitettiin. Erot 

johtuivat siitä, kuinka paljon retoriikan koulutusta kirjoittaja oli saanut.21 Ilmakunnas on 

tutkinut laajasti von Fersen-sukua. Ilmakunnas kertoo, että hänen tutkimusaineistonaan 

käyttämä von Fersenien perheen sisäinen kirjeenvaihto oli kokonaisuudessaan ranskaksi 

1730-luvulta eteenpäin.22 

 

                                                
18 Sukujen erilaiset kiinnekohdat Manner-Euroopassa näkyvät selvästi lähdeaineistossa. Von Fersenien 
sisarukset kirjoittavat luonnollisesti sivistyneistön toisella äidinkielellä ranskaksi. Sen sijaan Sebastian ja 
Thure Klinckowström kirjoittivat ruotsiksi. Myös sisko Hedvigin tuleva aviomies Hans Gabriel 
Wachtmeister kirjoitti ruotsiksi. Kannattaa kuitenkin huomata, että Wachtmeisterin kirjeiden joukossa 
olevat kopiot Hedvigin kirjeistä on kirjoitettu sujuvalla ranskalla, mitä enonsa suosikilta voi odottaakin. 
KA Hans Wachtmeisterilta Wilhelm Klinckowströmille, kopio Mme Möllersvärdin kirjeistä 2.1806 ja 
21.3.1806 Hedvigin tekstiä sivut VAY 637, 75, 81, 93–96. Kansallisarkiston arkistoluettelossa on nimi 
Henrik Gabriel Trolle-Wachtmeister. Kävin lävitse kaikki Svenska Adels ättar-taflorissa esiintyneet 
Wachtmeisterit ja Klinckowströmin kanssa samaan aikaan elänyttä Henrik Gabrielia ei löytynyt. Anrep. 
Gabriel, 1864. Myös kirjeiden sisältö osoittaa yksiselitteisesti, että kirjeet ovat Hans Gabriel Trolle-
Wachtmeisterilta.   
19 Toim. Söderhjelm 1925–1936. Söderhjelmin toimittamat Axel Fersenin päiväkirjat ovat 
historiantutkimuksen klassikko. Engman ja Ilmakunnas ovat todenneet teossarjan sisältävän useita 
huolimattomuuksia. Ilmakunnas 2011, 382 ja Engman 2005, 129, 134. 
20 Tegrén 1889. 
21 Leskelä-Kärki et al. 2011, 16. 
22 Ilmakunnas 2011, 397. 
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Suomessa tutkimuksen etiikkaa on mietitty paljon. Esimerkiksi Leskelä-Kärki et al. 

korostavat, että tutkija joutuu pohtimaan suhdettaan menneisyyden ihmisiin ja 

tutkimuksensa eettisyyttä. Mitään yksioikoista ja selkeää ohjenuoraa ei tämäkään opas 

tarjoa, vaan kehottaa pohtimaan asian eettistä puolta.23 Teksti käsittelee ihmiselämän 

intiimiä sfääriä ja sitä, kuinka ihmisten privaattiasioista on juoruttu. Tutkimuskohteita 

pyritään kohtelemaan kunnioituksella ja päämääränä on ymmärtää aikakauden ja 

aristokraattisen kulttuurin mentaliteetteja, eikä niinkään kurkistella vällyjen alle.  

 

Valtaosa Armfeltien aineistosta on talouteen ja rahaliikenteen hallintaan liittyviä 

papereita. Tässä työssä keskitytään suurelta osin kirjeiden lähilukemiseen.  Raha-asioita 

käsitellään vain silloin, kun ne ovat tapahtumien osalta keskeisellä sijalla. Luonnollisesti 

taloudelliset tekijät ovat monesti päätösten taustalla. Rahahanojen hallitsijat myös 

säätelivät helposti läheistensä elämää antamalla tai kieltäytymällä antamasta rahaa. 

Taloudellinen itsenäisyys takasi omien päätösten tekemisen.24 Sarah Cuthbertilla oli 

enemmän valtaa kuin Wilhelm Klinckowströmillä jo pelkästään siitä yksinkertaisesta 

syystä, että hänen varansa olivat suuremmat, eikä hän ollut kuin satunnaisesti 

rahavaikeuksissa, kun taas Klinckowström oli lähes aina.  

 

Ilmakunnas kertoo oman aineistonsa kirjeiden keskeisiä teemoja olleen terveyteen ja 

talouteen liittyvät kysymykset.25 Taloudelliset teemat korostuvat myös nyt käytetyssä 

aineistossa. Sen sijaan terveyteen ja sairauteen liittyviä kysymyksiä on aineistossa 

yllättävän vähän, mikä johtunee kirjoittajien nuoresta iästä ja hyvästä fyysisestä 

kunnosta. Hans Wachtmeisterin kirjeet kuvaavat myös nuorten aatelismiesten railakasta 

elämää. Niissä käsitellään nuoria miehiä askarruttaneita teemoja ja asenteita sekä uran 

luomista, avioliittoja ja rakkaussuhteita.  

 

Klinckowströmin elämää tutkittaessa on mahdotonta ohittaa 1800-luvun loppupuolella 

julkaistuja muistelmia ja niissä ylöskirjattuja juoruja.  Tärkein näistä muistelmateoksista 

on Anders Ramsayn (1832–1910) Muistoja lapsen ja hopeahapsen. Muita muistelmia, 

joissa Klinckowström mainitaan, ovat August Schaumanin (1826–1896)  ja Konstantin 

Fischerin (1805–1880) kirjat. Nämä muistelijat kuuluvat selvästi eri sukupolveen kuin 

                                                
23 Leskelä-Kärki et al. 2011, 23–24. 
24 Aristokratian taloudellisista strategioista ks. Ilmakunnas 2011. 
25 Ilmakunnas 2011, 399 kuvateksti. 
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vuonna 1778 syntynyt Klinckowström. He muistavat Klinckowströmin punakkana 

ukkona.26 Myös ruotsalaisen sanomalehtimiehen Paul Meijer-Granqvistin (1867–1940) 

koominen sukukronikka Svenska Grefer och Baroner pohjautuu juoruihin.27  

 

Henkilöiden nimet eivät ole aineistossa yksiselitteisiä. Nimistä on useita kirjoitusasuja ja 

ei ole lainkaan selvää, mitä etunimeä henkilöistä käytetään. Otto Wilhelm 

Klinckowströmistä käytetään useimmiten sukulaisten kirjeissä nimeä Wilhelm tai 

Vilhelm. Sarah Cuthbert-Brookea taas kutsutaan varhaisemmissa kirjeissä Fru Brookeksi 

tai Exelance Klinckowströmiksi, joista jälkimmäinen oli ilmeisesti myös haukkumanimi. 

Tutkielmassa henkilöistä käytetään niin etu- kuin sukunimiäkin. Sarahin kirjeistä ei ole 

säilynyt niitä, joissa häntä puhuteltaisiin etunimellä, vaan Sarahia kutsutaan yleensä 

tittelillä eli Madame tai baronese. Läpi tekstin Sarahia kutsutaan tyttönimellä Cuthbert. 

Perheissä ja suvuissa käytetään perinteiseen tapaan samoja etunimiä ja eri aikakausilla 

on myös omat suosikkinimensä. Esimerkiksi tässä tekstissä esiintyy kuusi eri Hedvigiä. 

 

Aiheen käsittelyn kannalta on onnekasta, että siitä on löydettävissä paljon erityyppista 

lähdeaineistoa niin kirjeistä julkaistuihin päiväkirjoihin kuin oikeusdokumenteista 

tositteisiin. Kirjeiden sisällössä raha- ja talousasiat korostuvat, mutta päiväkirja-

aineistossa käsitellään tunteita ja tapahtumia rahan sijaan. Yleensä muistelmissa 

korostuvat asianomistajien tähtihetket, tärkeät tapahtumat ja elämänvaiheet, jolloin he 

ovat olleet mukana tekemässä historiaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Ramsay 1987, 270–285. Schauman 1922, 62–65 Fischer 1908, 76–77. 
27 Rothschild, 1931. Museoviraston niteen välistä löytyi kortti, jossa Reijo Railo kertoo Lazarus von 
Rothschildin olevan sanomalehtimies Paul Meijer Granqvistin pseudonyymi.  
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2. PÄÄHENKILÖT 
 

 

 

2.1 Puoliorpo aristokraatti Otto Wilhelm Klinckowström   

 

 

On mielenkiintoista pohtia, näkyykö Wilhelm Klinckowströmin ja Sarah Cuthbertin 

taustoissa, henkilöhistoriassa ja persoonassa piirteitä, jotka osaltaan selittäisivät, miksi 

he altistuivat skandaaleille. Otto Wilhelm Klinckowström syntyi vuonna 1778 

Tukholmassa vapaaherra Thure Leonard Klinckowströmin (1735–1821) ja kreivitär 

Hedvig Eleonora von Fersenin (1752–1792) perheen kolmanneksi lapseksi. Perheen 

esikoinen Axel Leonard (1775–1837) oli syntynyt kolme vuotta Otto Wilhelmiä 

aiemmin ja Hedvig (Hedda) Amalia Charlotta (1777–1810) vain vuotta aiemmin. 

Perheen kuopus Carl Sebastian syntyi vuonna 1781 ja menehtyi 1813.28  

 

Otto Wilhelmin isä Thure Klinckowström oli tunnetusti itara hovimies ja 

siviilivirkamies.29 Klinckowströmin äiti oli vanhemman Axel von Fersenin (1719–1794) 

tytär ja kuuluisan Hans Axel von Fersenin30 (1755–1810) sisko. Veli oli muun muassa 

Ranskan kuningattaren Marie Antoinetten erityinen ystävä.31 Von Fersenit olivat 1700-

luvulla ja 1800-luvun alussa yksi Ruotsin aristokratian keskeisimmistä perheistä. Suku 

muistetaan erityisesti Ranska-yhteyksistään, joita edisti esimerkiksi ranskalaisen Royal 

Suédois -rykmentin omistaminen.32 Aatelisperheet toivoivat, että nopein ja halvin tapa 

saada pojat omilleen olisi ohjata heidät upseerinuralle. Todellisuudessa upseerinurat 

1700-luvun lopulla ja varsinkin 1800-luvulla osoittautuivat usein huonoiksi 

sijoituksiksi.33 Taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten vuoksi aatelismiesten 

                                                
28 Carpelan 1954, 444. Klinckowströmin elämäkertatietoja myös esim. Savolainen 1994, 269. Savolainen 
2001. von Freckell 1947, 332–333, Klinge 2012, 311–313. Pettersson 2004, 42–63. Toim. Martinsen 1997, 
193, Ramsay 1987, 271.  
29 Carpelan 1954, 444.  Ilmakunnas 2011, 96, 302. 
30 Tekstissä käytetään myöhemmin Hans Axel von Fersenistä nimeä Axel von Fersen. Vanhemman Axel 
von Fersenin ollessa kyseessä siitä mainitaan aina erikseen.  
31 Söderhjelmin tutkimus Fersen et Marie Antoinette 1930 keskittyy tarkastelemaan edellä mainittujen 
suhdetta. Ks. Engmann 2005, 129–130.  
32 Ruotsalaisen aristokratian ranskasuhteita on tutkinut Wolff 2004 ja von Ferseneiden asioita Ilmakunnas 
2011. 
33 Gluschkoff 2008, 89. Ilmakunnas puhuu upseerinurien hintavuudesta 2011, 72–91. 



 9 

upseerinurat vaihtuivat siviilitehtäviin.34 Thure Klinckowström oli vielä aikanaan 

vähemmistöön kuuluva hovimies lukuisten aatelisupseereiden joukossa.35 

 

Aatelismiehillä oli tapana identifioida itsensä sotilaiksi, vaikka jälkimaailma ja 

aikalaisetkin näkivät heidät aivan toisenlaisten saavutusten valossa. Esimerkiki Gustaf 

Mauriz Armfelt (1757–1814) identifioi itsensä ensisijaisesti sotilaaksi. Katajisto 

kiteyttää, että vielä 1800-luvun alkuvuosina aatelin identiteetti perustui pitkälti 

maskuliiniseen sotilasidentiteettiin.36 

 

Klinckowströmin suku, kuten monet muutkin ruotsalaiset aatelissuvut, oli alun perin 

kotoisin suurvalta-ajalla valloitetuilta alueilta, kuten Baltiasta, Liivinmaalta tai 

Pommerista. Pommerin asema oli keskeinen 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa. 

Se oli viimeinen ruotsalaisten hallitsema alue Manner-Euroopassa. Useat 

Klinckowström-suvun miehet loivat uraa Pommerissa ja sinne kulki myös Thure 

Klinckowströmin urapolku. Myös Klinckowströmin veljekset Wilhelm ja Sebastian 

palvelivat Pommerissa. Klinckowströmien saksalaistausta näkyi heidän toimissaan ja 

asuinpaikoissaan Pommerin menetykseen asti.37 

  

Sekä Klinckowströmit että von Fersenit kuuluivat kiistatta 1700-luvun lopun ja 1800-

luvun alun keskeisiin hovisukuihin. Kustaa III:n hovissa tärkeitä vaikuttajia olivat von 

Fersenien sisarukset Hedvig (1753–1792), Sophia (1757–1816) ja heidän veljensä 

Fabian (1762–1818). Von Fersenien asema esimerkiksi Kustaa III:n hovissa oli 

kaksijakoinen: toisaalta sukupiirin jäsenet kuuluivat siihen aristokratiaan, jonka asemaa 

Kustaa III yritti heikentää, toisaalta muutamat heistä olivat monarkkien läheisimpiä 

ystäviä, kuten Wilhelmin äiti Hedvig. Hedvig von Fersen-Klinckowström oli älykäs 

nainen, jolla oli vaikutusvaltaa kuninkaaseen.38 Von Ferseneitä on yleisteoksissa 

määritelty kustavilaisiksi, koska he puolustivat Kustaan pojan asemaa ja olivat kiistatta 

rojalisteja. Axel von Fersen ja Gustaf Mauriz Armfelt olivat Kustaa III:n hallitessa 

                                                
34 Peltonen 1992, 111–116.  
35 Svenska Biografiska Lexikon 21, 1975–1977.  Klinckowström sukuartikkeli 301–303. Ilmakunnas 2011, 
96. Upseerien ja siviilivirkamiesten määrä aatelissa, ks. esim. Wirilander 1974, 207- 208. Mäkeläinen 
1972, 73.       
36 Katajisto 2009, 129. 
37 Svenska Biografiska Lexikon 21, 1975–1977.  Klinckowström sukuartikkeli s. 301–303.  
38 Ilmakunnas 2007, 121. 
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monissa asioissa eri linjoilla, mutta 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä he 

löysivät itsensä samasta poliittisesta oppositiosta.39  

 

Kustaa III:n murhan aiheuttama järkytys huononsi Wilhelmin äidin terveyttä.40 Hän 

kuoli ollessaan Saksassa terveydenhoitomatkalla vuonna 1792, jolloin Wilhelm oli 14- 

vuotias ja tämän sisarukset Axel 17, Hedvig 15 ja Sebastian 11. Äidin kuoleman 

vaikutusta on turha ylidramatisoida, koska tuolloin aristokratian piirissä oli tavallista, 

että perheen jäsenet elivät erillään ja lapset kasvoivat sukulaisten hoivissa.41 Ilmakunnas 

on useissa artikkeleissaan kuvannut hovineitojen katsantokantoja lasten kasvatuksesta: 

hovista poissaoloa ei katsottu hyvällä eivätkä äidillisyys ja äidin rooli olleet 1700-luvun 

aatelisnaisten toivottuja ominaisuuksia.42 Axel von Fersen käyttää päiväkirjoissaan 

Wilhelmistä termiä huonosti kasvatettu.43 Voi olla, että äidin kiireet hovissa ja kuolema 

vaikuttivat siihen, ettei kukaan joutanut järjestämään Wilhelmin kasvatusta vakaalle 

pohjalle.  

  

Klinckowströmit olivat toimineet sukupolvien ajan hovin yhteydessä. Matti Klinge 

kertoo Klinckowströmin suvun yhteydestä Möllersvärd-sukuun. Suvun jäsenet pyrkivät 

naimisiin muiden hovisukujen kanssa. Esimerkiksi Wilhelmin siskon Hedvigin ja O. R. 

Möllersvärdin (1763–1802) avioliitossa oli kysymys perinteisestä hovisukujen liitosta.44 

Wilhelmin myöhemmistä yhteyksistä Ruotsiin jääneiden sukulaisten kanssa ei kerrota 

tutkimuskirjallisuudessa, koska aiempi tutkimus on keskittynyt Klinckowströmin rooliin 

taidemesenaattina tai osuuteen politiikassa ja seuraelämässä.45 Suomalainen tutkimus on 

käsitellyt Klinckowströmin Ruotsin vuosia vain vähän ja tällöinkin useimmiten 

seurapiirijuorujen yhteydessä. Yhtenä päämääränä on selkeyttää aiemmassa 

tutkimuksessa vähemmälle huomiolle jäänyttä kuvaa Wilhelm Klinckowströmin 

asemasta von Fersenien ja Klinckowströmien sukupiirissä.  

 

                                                
39 Tegnér 1894, 223–226. Ramel 1998, 158, 301.  
40 Carpelan, 1954, 444. Svenska Biografiska Lexikon 21, 1975–1977.  Klinckowström sukuartikkeli 301–
303.  
41 Ilmakunnas 2007a, 142. Ilmakunnas 2007b, 40. Esimerkiksi Lagerstam, Parland-von Essen 2010, 214 ja 
Parland-von Essen 2007, 132, 136. 
42 Ilmakunnas 2007a, 140–142. 
43 Rothschild 1931, 95. Toim. Söderhjelm 1926, 340.  
44 Klinge 2009, 238–239. Hedvig Klinckowström oli ensin naimisissa O. R. Möllersvärdin kanssa 1798–
1802  ja vuodesta 1806 Hans Gabriel Wachtmeisterin kanssa.  
45 Klinge 2012, Pettersson 2004 ja 2008, von Frenckell 1943 ja 1947. 
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Wilhelm Klinckowströmin perheen yhteydet von Ferseneihin olivat kiinteät vielä äiti 

Hedvig Eleonoran kuoleman jälkeen vuonna 1792. Axel von Fersen asui talven 1794–

1795 Ruotsissa. Hän vietti tuolloin aikaa kävelyillä Hedvig Klinckowströmin kanssa ja 

aterioiden ylimystön pöydissä ympäri Tukholmaa. Perheen illanistujaisissa olivat 

paikalla Klinckowströmin sisaruksista ainakin Hedvig ja Sebastian. Sebastiania Axel 

kutsuu hellitellen pieneksi. Ilmeisesti lasten isoäiti huolehti myös ajoittain Sebastian 

Klinckowströmistä.46 Ilmakunnas kertoo myös, että Klinckowströmin sisko Hedvig 

Amalia oli isoäiti Hedvig de la Gardien (1732–1800) rakkain lapsenlapsi, jolle oli huone 

von Fersenien palatsissa aina valmiina.47 Von Fersenien läheinen suhde Wilhelmin 

siskoon näkyy siinä, että Heddasta on useita mainintoja Hans Axel von Fersenin 

päiväkirjoissa. Läheinen suhde von Ferseneihin oli Heddalle kannattava myös 

taloudellisesti, sillä isoäiti testamenttasi koko henkilökohtaisen omaisuutensa 

Heddalle,48 kun Wilhelm sai ilmeisesti vain sääntöperinnön mukaisen osuuden.  

 

Axel von Fersen ei pitänyt Thuresta tai Wilhelmistä. Merkkejä epäsovusta 

Klinckowströmien ja Axel von Fersenin väliltä löytyy useilta eri vuosilta. Von Fersen 

mainitsee Thure Klinckowströmin puheista sekä sanailuistaan tämän kanssa negatiivisin 

sävyin useaan otteeseen.49  Axel ei tunnu ainakaan iloitsevan lankonsa saavuttamasta 

asemasta ja poliittisesta vaikutusvallasta.50 Kesäkuun 20. päivänä 1795 Axel törmäsi 

Wilhelm Klinckowströmiin Löfstadissa. Klinckowström oli enonsa mielestä …en ganska 

vacker gosse, men ouppfostrad, självsvålig och utan sätt. Axel kommentoi myös 

Wilhelmin siirtoa Stralsundissa palvelleesta rykmentistä veljensä kaartiin.51  

 

Vuosisadan vaihteessa Wilhelm Klinckowströmillä oli melko tavallinen upseerinura. 

Vuonna 1795 Klinckowström palveli Götan-kaartissa. Vuonna 1797 hän siirtyi Diedrik 

Adolf von Essenin johtamaan husaarirykmenttiin. Pari vuotta myöhemmin hänet 

siirrettiin rakuunarykmenttiin. Vuonna 1800 Klinckowströmistä tehtiin kuningattaren 

                                                
46 Toim. Söderhjelm 1926, 256.  
47 Ilmakunnas, 2011, 171, 242. 
48 Ibid. 31–32.  
49 Toim. Söderhjelm 1926, 204, 236. 
50 Ibid. Ks. esim. 236, 266, 275. 
51 Ibid. 340.  
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kavaljeeri. Kaikki tuntui sujuvan mainiosti vielä vuonna 1803, jolloin hänestä tehtiin 

valtion ratsumestari. 52  

 
KUVA 1. Otto Wilhelm Klinckowström 
Maalaus: W. Carstens 1823 (kuva MV) 

 

Ensimmäinen merkki siitä, että Klinckowströmin ura ei edennyt hyvin, on vuoden 1804 

kuninkaallinen päätös, jolla Klinckowströmille myönnettiin poissaololupa, jotta hänen 

oli mahdollista matkustaa Saksaan, Italiaan, Englantiin ja Ranskaan.53 Vuonna 1804 

Klinckowström oli jo 26-vuotias eli vanhahko perinteiselle Grand Tourille, jonka 

katsottiin viimeistelevän aatelismiehen koulutuksen.54 Juorujen mukaan Klinckowström 

joutui lähtemään Ruotsista, koska hänen rakkausseikkailunsa johti toisen osapuolen 

kuolemaan.55 Niin Ramsayn kuin Meijerinkin versiossa Klinckowströmin 

naisskandaalissa painottuu toisen osapuolen viattomuus, ja viettelijän suurimpana 

syntinä pidetään toisen ajamista itsemurhaan. 

 

 Anders Ramsay kertoo muistelmateoksessaan skandaalista näin: 

 
Oli syntynyt rakkaussuhde hänen ja erään hyvästä perheestä olevan nuoren tytön välille, ja hän oli 

vietellyt tytön avioliittolupauksin. Mutta kun hän kieltäytyi lunastamasta lupaustaan, tyttö heittäytyi 

epätoivoissaan Norrbron sillan kaiteen yli virtaan hänen juuri marssiessaan vahtiparaatin johtajana 

                                                
52 KA Wilhelm Klinckowströmin nimityskirjeet 27.10.1795, 9.3.1797, 30.5.1799, 16.11.1800, 28.2.1803.  
VAY 613, 6–13 ja 21–24. 
53 KA Wilhelm Klinckowströmin matkustuslupa 3.3.1804. VAY 613, 28 
54 Grand Tourista mm. Ilmakunnas 2011, 43–50.  
55 Ramsay 1987, 272. Rothschild 1931, 97.  
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sillalla. Siitä sukeutui suuri häväistysjuttu, eikä hän uskaltanut näyttäytyä Tukholman kiihtyneelle 

yleisölle, vaan hänen oli pakko häipyä Ruotsista ja lähteä joksikin aikaa ulkomaille.56 
 

Juoruekspertti Meijerin tarinassa tyttö ei ole hyväsukuinen kuten Ramsayn versiossa. 

Meijer kirjoittaa Tukholman ensimmäisestä skandaalista seuraavanlaisesti:  

 
En dramatisk episode gjorde ett brått slut – för några år framåt – på den ungre Baronens 

stockholmsleverne. En ung stockholmska – visserligen inte “välboren”, men dock ingalunda tillhörande 

det s. k. lätta gardet, - med vilken den friherrlige gardens-ryttmastaren och hovkavaljeren haft ett 

“förhållande“, men som därpå av honom övergivits, passade på en vacker dag, just när vaktparaden, där 

baron Klinckowström var med passade, - “ställde till skandal” och kastade sig omedelbart därpå i 

Strömmen – samt omkom.57 

  

Itsemurhaan ajautuneesta hyvän perheen tyttärestä juoruttiin Helsingin seurapiireissä 

kuitenkin paljon. Muun muassa Susanna Pettersson esittää, että tarinaa kerrottiin 

dramatiikalla höystettynä. Kalevalan ranskaksi kääntäneen Louis Lèouzon le Duc 

(1815–1889) kertomuksen mukaan Klinckowström muuttui kalpeaksi keskiyön tunneilla 

muistaen hetkeä, jolloin tyttö hyppäsi sillalta, ja että hylätyn tytön haamu kummitteli 

hänelle.58    

 

Tarinat Klinckowströmin skandaaleista ovat läsnä vahvasti myös tutkimuksessa. Tutkijat 

ovat olleet yksimielisiä siitä, että Klinckowström oli sekaantunut skandaaleihin niin 

Napolissa kuin Tukholmassakin.59 Skandaaleita Klinckowströmillä todella oli, mutta 

tästä varhaisesta itsemurhaskandaalista luotettavampi arvio lienee kuitenkin se, että 

Klinckowström lähti Manner-Eurooppaan kehittämään itseään muiden säätyveljiensä 

tavoin. Oletus, ettei Klinckowström lähtenyt Ruotsista vuoden 1804 skandaalin vuoksi, 

vaan tourille, saa vahvistusta Hans Wachtmeisterin 18.5.1805 kirjoittamasta kirjeestä, 

jossa Hans käyttää termia tour ja toteaa, että heidän piti mennä tourin-tietä käsi 

kädessä.60  

 

                                                
56 Ramsay 1987, 272.  
57 Rothschild 1931, 97. 
58 Pettersson 2004, 45. Tiedot Léouzon le Ducista, Klinge 2012, 316.  
59 von Frenckell 1947, 332. Klinge 2012, 311–312  Pettersson 2004, 44–46. Savolainen 1994, 269.  
60 KA Hans Gabriel Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 18.5.1805. VAY 637, 37–39. 
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Helsingissä olevasta kirje- tai päiväkirja-aineistosta ei löydy väitetystä itsemurhasta 

suoraa mainintaa, mutta sitä vastoin löytyy viitteitä siitä, etteivät Wilhelmin asiat 

sujuneet mallikkaasti. Näitä merkkejä ovat esimerkiksi kirje, jossa Klinckowströmille 

myönnettiin lomaa, ja kirjeet, joissa hän sai lomaansa lukuisia pidennyksistä.61 

Jonkinlaisista Wilhelm Klinckowströmin sopeutumisongelmista viestivät myös lukuisat 

rykmenttien vaihdot62 sekä Axel von Fersenin päiväkirjamerkintä vuodelta 1804:  
 

16:e måndag. Vilhelm Klinckowström reste till utlandet. Om han ej lägger bort sin inbilskhet och sina 

mycket fria fasoner, kommer han inte att göra lycka...63  

 

Toisaalta Axel von Fersen kävi vuonna 1805 kuninkaan kanssa neuvotteluja tämän 

mahdollisuudesta ottaa Wilhelm Klinckowström palvelukseensa.64 Jos Klinckowströmin 

maineen yläpuolella olisivat todellisuudessa leijuneet tummat pilvet, kuten väitetty 

itsemurhatapaus, eno ei todennäköisesti olisi käynyt näitä neuvotteluja, koska kyseisessä 

tilanteessa olisi ollut parempi pitää Wilhelm poissa kuninkaan silmistä ja mielestä.   

 

Itsemurhaskandaalin todenperäisyyteen on suhtauduttava varauksella. Jos jotain olisi 

kuitenkin tapahtunut, mitkä seikat tekivät tästä tapauksesta skandaalin? Niiranen on 

esittänyt, että sääty-yhteiskunnan aikana sukupuolisuuden arvostuksessa vallitsi 

dualismi, samanaikainen seksimyönteisyys ja -kielteisyys.65 Rakastajattaret ja 

seksuaalisten taitojen hankkiminen kuuluivat olennaisena osana täysvaltaiseksi 

aateliseksi kasvamista. Esimerkiksi Pariisissa ilmapiiri vaati nuorilta aatelismiehiltä 

eroottisia seikkailuja ja huomattavien rahasummien tuhlaamista niihin.66 

Klinckowströmin mahdollinen suhde ei sellaisenaan tehnyt tapauksesta skandaalia, vaan 

tähän olisi täytynyt johtaa tytön ajautuminen itsemurhaan ja se, että tyttö saattoi olla 

hyvän perheen tytär. 

 

                                                
61 KA kuninkaan nimitys- ja käskykirjeet 1795–1809 ja Otto Wilhelm Klinckowströmin saamat kirjeet. 
1805–1810.  VAY 613, 637–638. Loman pidennyksistä enemmän luvussa 3.1. KA Wilhelm 
Klinckowströmin nimityskirjeet 27.10.1795, 9.3.1797, 30.5.179, 16.11.1800, 28.2.1803.  VAY 613, 6–13 
ja 21–24. 
62 KA Kuninkaan käskyskirjeet ja nimityskirjeet vuosilta 1795–1809. 27.10.1795, 9.3.1797, 30.5.1799, 
16.11.1800, 28.2.1803.  VAY 613, 6–13 ja 21–24.  
63 Toim. Söderhjelm 1936, 399.  
64 KA Axel von Fersen Otto Wilhelm Klinckowströmille 14.10.1805. VAY 637, 10. 
65 Niiranen 1986, 528. 
66 Ilmakunnas 2011, 161. 
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Tämänkaltaisesta skandaalista elää Klinckowströmistä toinenkin kertomus: Kyseessä on 

vihtiläisen Hiiskulan kartanon mailla sattunut Maijanojan tarina, jossa Klinckowströmin 

kerrotaan elämänsä loppupuolella saattaneen Maija-nimisen piian raskaaksi. 

Epätoivoissaan Maija ei päätynyt itsemurhaan, vaan hukuttamaan lapsensa ojaan.67 Juuri 

aatelismiehen rappiokuvauksen näkökulmasta on mielenkiintoista, että viettelyn viaton 

osapuoli päätyy kuolemaan, oli sitten kyseessä lapsi tai nainen. Kaava on tuttu moraalia 

ja hyveellisyyttä korostavista tarinoista, joista tunnetuin lienee Minna Canthin Anna-

Liisa.  

 

Wilhelmin elämää hallitsivat nuorten miesten tavanomaiset ongelmat taloudenpidossa. 

Mahdollisista muista ongelmista Ruotsissa kirjeissä vaietaan. Vuoden 1804 kirjeet 

paljastavat, että Klinckowströmin raha-asiat eivät olleet kunnossa ennen Euroopan 

matkalle lähtemistä. Esimerkiksi Sebastian suuttui, koska Wilhelm oli jättänyt 

satulahuopansa veljensä maksettavaksi. Yhteensä Sebastian laskeskeli lainanneensa 

veljelleen 400 riikintaaleria.68 Velkasumma on huomattava, jos sen suhteuttaa 

Wilhelmin upseerinpalkkoihin. Säästyneiden palkkakuittien summat vaihtelevat 

kahdesta riikintaalerista kymmeneen riikintaaleriin.69 Ilmakunnas korostaa, ettei 

aatelisupseerien odotettu elävän palkoillaan, mutta ero edellä mainituissa summissa on 

silti huomattava.70 Klinckowströmin toimeentulo oli siis sukulaisten varassa, ja raha 

aiheutti kitkaa Sebastian-veljen ja Wilhelmin väleihin.71 

 

 

 

2.2 Sarah Cuthbertin lapsuus ja ensimmäinen avioliitto    

 

 

Sarah Cuthbertin perhetausta ja elämänpiiri olivat kaukana Klinckowströmin 

aristokraattisista piireistä. Olosuhteiden ymmärtämiseksi on hyvä käydä lävitse myös 

Sarah Cuthbertin taustaa. Cuthbertista löytyvät tiedot ovat osin hyvin epävarmoja. 

                                                
67 Harju, 2012. 
68 KA Sebastian Klinckowström Wilhelm Klinckowströmille 18.10.1804. VAY 637, 106–108. 
69 KA Otto Wilhelm Klinckowströmin palkkakuitteja vuosilta 1798–1804. VAY 613, 14–19, 24–26. 
70 Ilmakunnas 2011, 396. 
71 Raha-asiat ovat keskeinen teema miltei jokaisessa Sebastianin kirjeessä. KA Sebastian Klinckowström 
Wilhelm Klinckowströmille18.10.1804–3.5.1806. VAY 637, 106–171.   
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Esimerkiksi hänen syntymävuodestaan ei olla Cuthbertien sukututkimussivustoilla tai 

Suomen Kansallisarkiston arkistoluetteloissa varmoja.  Sarah Cuthbert-Brooke syntyi 

mitä luultavimmin vuonna 1772 ja hänet kastettiin 25.12.1772 Intian Madrasissa. 

Sarahin yhteiskunnallista asemaa pystyy luontevimmin tarkastelemaan hänen isänsä 

Arthur Cuthbertin (1734–1788) kautta. Arthur Cuthbert oli keskiluokkainen 

laivastosotilas, joka toimi laivasihteerinä, kunnes hän vuodesta 1763 sai vastuulleen 

muutamia kuninkaan laivastokauppoja (naval stores). Vastuun kantaminen kaupoista oli 

ilmeisen tuottavaa, sillä Arthur osti Englannista Manor Hortonin ja Woodcote Parkin 

kartanot.72  

 

Kartanoita ostaessaan Arthur oli jo naimisissa ja neljän lapsen isä. Mandrasissa Arthur 

Cuthbert avioitui paikallisen everstin tyttären Sarah Hopkinsin (1744–1777) kanssa. 

Sarahilla oli kolme sisarusta: Amelia (1766–1793), Charles (1771–1777) ja James 

(1776–1821). Vuonna 1777 kuolivat ensin marraskuussa Charles ja sitten joulukuussa 

perheen äiti Sarah. Vuonna 1778 Arthur palasi Intiaan ja työskenteli yhdessä amiraali Sir 

Edgar Hughesin kanssa. Sukututkija J. J. Heath Caldwell olettaa, että näinä aikoina 

Arthur Cuthbert rikastui. Cuthbert keräsi suuren omaisuuden vastaamalla 

laivastokaupoista. Sarah Cuthbertin perheen asemasta Itä-Intiassa kertoo siellä sijaitseva 

paikka nimeltään Cuthbert Bay.73 

 

Sarah kasvoi isoäitinsä hoivissa äitinsä kuoleman jälkeen ja isän lähdettyä takaisin 

Intiaan. Arthurin työ Intiassa vaati suvun tiukkaa yhteispeliä elämän eri osa-alueilla. 

Arthurin veli Alexander (1741–1813) järjesteli Arthurin omaisuutta Englantiin jo 

vuonna 1779. Poissaolostaan huolimatta Arthur vaikuttaa omistautuvalta isältä. Perheen 

suhteet olivat läheiset ja isä kutsuikin Sarahia hellitellen Sallyksi ja kirjotti Intiasta 

hänelle kirjeitä, mutta näitä kirjeitä ei löytynyt digitoituina tai Kansallisarkiston 

                                                
72 Heath-Caldwell 2009. Cuthbertien suvusta on internetissä tietoja ja artikkeleita julkaissut Jeremy James 
Heath-Caldwell, jonka keräämiä tietoja hyödyntävät molemmat lähteenäni käyttämäni sivustot. Sivujen 
tiedot ovat yhteneviä Kansallisarkiston kokoelman kanssa. Nimet ja ajoitukset ovat samoja. J. J. Heath-
Caldwell on uusiseelantilainen sukututkija, joka on päivätyössään sähköinsinööri. Hän kuitenkin kiertää 
luennoimassa tutkimuksistaan tahoille, jotka ovat historiaorientuneita. Heath-Caldwellin tekemää työtä 
sukunsa taustojen selvittämiseksi voi luonnehtia perusteelliseksi ja yksityiskohtaiseksi. Hänen tapoihinsa 
kuuluu lähteiden aukikirjoittaminen ja näin hän on esimerkiksi tehnyt löytämilleen Arthur Cuthbertin 
kirjeille. Myös erinäisten kirjojen tekstejä Heath-Caldwell on kirjoittanut internetiin kaikkien 
käytettäväksi. Tavan eettisyydestä ei voi olla varma, mutta tässä tapauksessa se tarjoaa käytettäväksi 
materiaalia, joka olisi ollut muuten ulottumattomissa.   
73 Heath-Caldwell 2009. 
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kokoelmasta.74 Arthur oli huolissaan Sarahin reistailevasta terveydestä. Arthurin kirjeistä 

Amelialle käy ilmi, että 13-vuotiaana Sarah sairasti vakavasti.75 

 

Vanhemmat olivat tiukasti mukana lastensa puolison valinnassa. Valitettavasti Sarahin 

tullessa naimaikään hänellä ei ollut enää isää neuvomassa ja suojelemassa, kuten 

Amelialla oli ollut. Arthur Cuthbertin kirjeet vanhemmalle tyttärelleen kuvaavat 

Cuthbertin elinpiirin suhtautumista avioliittoon. Arthuria selvästi huolestutti vanhemman 

tyttärensä tuleminen avioikään. Hän kirjoitti Amelialle pelkäävänsä, että tytär nai 

miehen, jota hän ei voisi kunnioittaa. Arthur kertoi Amelialle sisarestaan, joka avioitui 

ilman isänsä suostumusta. Isä Arthur korosti, että oli nähnyt monen ilman vanhempien 

lupaa solmitun avioliiton kohtalokkaita seurauksia.76  

 

Arthur Cuthbertin toiveet toteutuivat Amelian avioliiton suhteen: Amelia päätyi naimaan 

isänsä ystävän William Marshin (1755–1846). Isä varmisteli kirjeessään, että Amelia oli 

valitsemassa miehen, jota tytär oli valmis rakastamaan, kunnioittamaan ja tottelemaan 

onnellisena.77 Tutkija Mary Abbot kertoo erään aatelisen isän tavoitteesta löytää 

tyttärilleen myös henkisiltä ominaisuuksiltaan hyvät aviomiehet. Pelkkä varakkuus ja 

maaomaisuus eivät olleet rittäviä kriteereitä.78 Taloudelliset tekijät olivat William 

Marshilla ainakin kunnossa kuten muillakin Cuthbert-sukupiirin miehillä. He toimivat 

ainakin vuodesta 1797 pankkialalla.79  

 

Amelia Cuthbert ja William Marsh avioituivat 27.10.1785. William Marshin isän 

päiväkirjamerkinnän mukaan Sarahin siskon häitä oli juhlimassa koko perhe. Arthur 

Cuthbert asetti Amelian nimiin 40 000 puntaa, joista 10 000 puntaa laitettiin syrjään vain 

tytärtä varten. William Marsh nettosi Ameliasta 30 000 punnan myötäjäiset.80 Arthur 

palasi Englantiin vuonna 1785 ja kuoli ainoastaan kolme vuotta myöhemmin. 

Testamentissaan Arthur Cuthbert määrää uskotuiksi miehiksi (trustees) veljensä 

                                                
74 Heath-Caldwell: Arthur Cuthbert Amelia Cuthbertille 22.8.1783. 
75 Mainintoja sairaudesta Heath-Caldwelin digitoimissa kirjeissä maaliskuusta elokuulle 1785. 
76 Heath-Caldwell: Arthur Cuthbert Amalia Cuthbertille 22.8.1783. 
77 Ibid. 8.8.1785 
78 Abbott 1993, 58. 
79 1700-luvun loppuvuosina toimi pankki nimeltä De Vismes, Cuthbert, Marsh, Creed and Co. William 
Marsh toimi kumppanina pankissa Marsh & Creed vuodesta 1804 ja Marsh Sibbald & Co vuodesta 1824 
alkaen. Heath-Caldwell 2009. Heath-Caldwelin tietojen mukaan F. G. Hilton Pricen teoksessa A handbook 
of London Bankers kerrotaan suvun miesten pankkitoiminnasta. Kirja on olemassa, mutta ei saatavilla  
Helka-kirjastoissa eikä kirjaa ole digitoitu vapaasti käytettäväksi. 
80 Heath-Caldwell: George Marshin päiväkirja (William Marshin isä) 27.10.1785. 
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Alexander Cuthbertin, tyttärensä Amelian miehen isän George Marshin, Amelian 

aviomiehen William Marshin ja George Marshin tyttären pojan John Marshin. Kukin 

lapsista sai oman osuutensa perinnöstä. 

 

Sarahin perinnönsaannille asetettiin kovat ehdot. Sarah saisi omaisuuden korkoineen 

nimiinsä avioiduttuaan uskottujen miesten enemmistön suostumuksella tai täytettyään 21 

vuotta. Jos Sarah olisi avioitunut ennen 21. ikävuottaan ilman uskottujen miesten 

suostumusta tai Sarah ei olisi koskaan saanut lapsia, olisivat uskotut miehet saaneet 

jakaa Sarahin osuuden.81  Sarah avioitui vuonna 1794 Thomas Brooken kanssa, ja he 

saivat vuonna 1801 lapsen. Louisa (1801–1865) syntyi Lontoossa, mutta tämän jälkeen 

Sarah lapsineen muutti Italiaan.82  

 

  
KUVA 2. Miniatyyrimaalaus Sarah Cuthbertista  

   Tekijä tuntematon (Kuva Cuthbertin sukututkimussivusto) 
 

Thomasin ja Sarahin avioliitosta ei ole löydettävissä paljoakaan jälkiä. Louisan 

papereiden joukossa on viisi liuskaa, joissa on tietoja omaisuudesta ja Sarahin 

sukulaisista ja heidän elinpaikoistaan. Viimeiset tiedot ovat vuodelta 1835. Näissä 

liuskoissa mainitaan esimerkiksi William Marsh, John Marsh ja sukulaisia, jotka asuivat 

edelleen Intian Madrasissa.83  

 

                                                
81 Heath-Caldwell: Arthur Cuthbertin testamentti. 
82 Heath-Caldwell: Sukututkimussivusto Sarah Cuthbert Brookesta. 
83 KA Sarah Cuthbertin kirjoittamat liuskat. VAY 641, 19–21.  
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Avioliitto Thomas Brooken kanssa päättyi 1803.84 Englannissa avioerot olivat erittäin 

harvinaisia. Uhka, että vaimo oli synnyttämässä lapsen, joka ei ollut aviopuolison, johti 

avioeroon.85 Suurin osa avioliitoista päättyi vasta toisen puolison kuolemaan.86 Ero 

Thomas Brookesta jätti Sarahin Cuthbertin taloudellisesti sidotuksi, koska erosopimus ei 

jakanut omaisuutta, vaan se jaettaisiin vasta entisen puolison kuoleman jälkeen.87 

Erosopimuksessa oli suuri rooli uskotuilla miehillä eli Aleksander Cuthbertilla, William 

Marshilla ja John Marshilla. 

 

Thomas Brooke ja Sarah sopivat asuvansa erossa lopun elämäänsä, ja Sarah sai Louisan 

huoltajuuden kokonaan itselleen. Sopimuksessa korostetaan, että Sarahin tulee 

käyttäytyä tavalla, joka miellyttää Alexander Cuthbertia tai tämän kuoltua George 

Cuthbertia, ja jos Sarah ei käyttäydy hyväksyttävällä tavalla, hän menettäisi Louisan 

huoltajuuden Thomas Brookelle ja Sarahin vuotuiset tulot pidätettäisiin. Thomas lupasi 

sopimuksessa olla häiritsemättä Sarahin elämää ja pidättäytymään kirjeiden tai viestien 

lähettämisestä, eikä tulisi tietoisesti mihinkään taloon, jossa Sarah oleskeli. 

Erosopimuksen toimeenpanijoina olivat Alex Murray ja Robert Cuthbert. Murray-nimi 

esiintyy monesti Sarahille tulleiden kirjeiden allekirjoituksissa, joten Murrayn suvun 

miehet hoitivat käytännössä Sarahin raha-asioita.88  

 

Huomiota herättävää on, että kokoelmassa on vain kirjeitä uskotuilta miehiltä 

Englannista ja muutamalta sukulaiselta. Niiltä ystäviltä, joiden kanssa Hans 

Wachtmeister kertoo Sarahin seurustelleen, ei ole aineistossa lainkaan kirjeitä.89 

Aineiston valossa Sarahin tiiviimmät suhteet perustuivat taloudelliseen riippuvuuteen, ei 

niinkään kiinteisiin perhe- tai ystävyyssuhteisiin.  Suhteiden väljyys mahdollisti varmasti 

osaltaan Sarahin elämän myöhemmät käänteet.   

 

 

                                                
84 KA Attested Copy of Deed of separation of Thomas Brooke Esquire and Sarah his wife, 28.3.1803. 
alkuperäinen 15.1.1803. VAY 641, 6–12.   
85 Abbott, 1993, 65, 69. 
86 Ibid. 66. 
87 KA Attested Copy of Deed of separation of Thomas Brooke Esquire and Sarah his wife, 28.3.1803 
alkuperäinen 15.1.1803. VAY 641 6–12.   
88 KA Attested Copy of Deed of separation of Thomas Brooke Esquire and Sarah his wife, 28.3.1803 
alkuperäinen 15.1.1803. VAY 641, 6–12. Esimerkiksi Alax Murrayltä on useita kirjeita vuodelta 1808 
Tukhomaan.  VAY 641.   
89 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 7.3.1805–9.5.1806. VAY 637, 22–100.  
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3. NUORTEN JA VARAKKAIDEN KOSMOPOLIITTIELÄMÄ 
 

 

 

3.1 Veljekset Klinckowström    

 

 

Sebastianin Klinckowströmin veljelleen Wilhelmille vuosina 1804–1813 lähettämistä 

kirjeistä muodostuu hänestä itsestään lähes ihanteellinen kuva velvollisuudentuntoisena 

kunnon miehenä. Sebastianin voi nähdä esimerkkinä siitä, millainen Wilhelmin olisi 

pitänyt olla.  Kärjistäen voisi nostaa Sebastianin esimerkkitapaukseksi ihannemiehestä, 

kun taas Wilhelm kelpaa esimerkiksi rappiosta. Tämän vuoksi on mielekästä tarkastella 

Sebastianin henkilöhistoriaa syvemmin.  

 

Kunnon miehet hoitivat asioita, palvelivat kuningasta ja isänmaata.90 Katajisto kiteyttää, 

ettei aatelismies omistanut omaa ruumistaan. Olennaisinta oli, että aatelismiehen oli 

oltava hyödyllinen kuninkaalleen ja isänmaalleen.91 Aikakauden aatelisidentiteetti oli 

monisyinen. Katajisto muistuttaa, että vaikka eliitti usein tutkimuksissa mielletään 

kosmopoliittiseksi ja sen samaistumiskohteet ensisijaisesti säätysidonnaisiksi, ei pidä 

unohtaa tilalle hitaasti nousevaa kansalaisidentiteettiä.92 

 

Sebastian tarkoituksellisesti korosti kirjeissään omaa hyveellisyyttään vertauttaakseen 

itseään asioita huonommin hoitavaan veljeensä. Sebastian hoiti veljensä käytännön 

asioita omasta mielestään uupumattomasti. Miltei jokaisessa vuosien 1804–1806 

kirjeessä aiheina ovat raha, asioiden hoito ja kuninkaan sekä isänmaan palvelu.93 

Sebastian vaikuttaa hyvin käytännönläheiseltä mieheltä. Hän oli esimerkiksi järjestellyt 

tour-matkan varrelle Wilhelmin luotot ja muisti varoitella veljeään Italiassa leviävästä 

                                                
90 Katajisto 2009, 74–75.  
91 Ibid. 280. 
92 Ibid. 27. Velvollisuudentuntoinen Sebasian toteutti toiveita, joita tuolloin nuorilta aatelismiehiltä 
odotettiin. 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun aateliskulttuuriin kuuluvaa velvollisuusetiikaa on tutkittu 
runsaasti. Katso esim. Parland-von Essen 2005, 9, 10, 25, 29, 40, 93, 131–132. Klinge 2006, 17, 225, 263–
264, 282, 306. Katajisto 2009, 74–75, 280–282. 
93 KA Sebastian Klinckowström Wilhelm Klinckowströmille18.10.1804–3.5.1806. VAY 637, 106–171.   
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taudista.94 Sebastian informoi veljeään myös kuninkaan liikkeistä ja muista poliittisista 

tapauksista.95 

 

Wilhelm Klinckowströmin lomien hoidossa veljesten erilaiset luonteet joutuivat selvästi 

vastakkain. Sebastian pyrki hoitamaan asioita pilkuntarkasti, mutta veli teki 

huolimattomuudellaan hänen tarkoitusperiään tyhjäksi. Pikkuveli hoiti eversti Ugglan 

kanssa Wilhelmin matkan aikaisia lomia armeijasta.96  Sebastianin kirjeistä selviää, että 

Wilhelm Klinckowström oli ollut poissa palveluksesta 3–4 viikkoa pidempään kuin olisi 

ollut lupa. Matkan varrella Sebastian oli epävarma, onnistuisiko hän järjestämään lisää 

poissaololupaa.97 Sebastianin ansiosta maaliskuussa 1805 poissaololuvan pidennys, 

prolongations prolongation lokakuun ensimmäiseen päivään asti oli selvä. Sebastian 

antoi Wilhelmille Roomaan matkustamista varten ison lainan, joka oli Sebastianin 

mielestä suuri käytettäväksi vain vuokriin ja syleilyihin.98 Veljesten velvollisuuden ja 

nautintojen välistä ristiriitaa voi selittää pohjoiseurooppalaisella variaatiolla 

aateliskulttuurista.  Parland-von Essen korostaa, että 1700-luvun lopun ihanteissa 

eksklusiiviseen aatelin kulttuuriin yhdistyi myös protestanttista etiikkaa ja 

velvollisuudentuntoa.99  

 

Sebastianille oli päivänselvää Wilhelmin toistaitoisuus, tapa vältellä asioiden hoitoa ja 

taipumus ajautua ongelmiin. Hän oli myös tietoinen huonon maineen seurauksista. 

Huhtikuussa 1805 Sebastian oli turhautunut siihen että, Wilhelmin huvituksilla rasitettiin 

häntä, kun hänet oli pakotettu Kungsholmaan prinssin kavaljeeriksi kuninkaan 

nimittämänä. Sebastian kirjoitti, että hyvä Wilhelm, sinun pikkuveljesi menee sinusta ohi 

hovissa.100  
 

Uraorientoitunut Sebastian oli innoissaan muidenkin saamista hovinimityksistä ja selosti 

niitä veljelleen perusteellisesti. Hän lupaili, että saisi hankittua Wilhelmille jälleen uuden 

pidennyksen poissaoloon, jos Ruotsi solmisi rauhan Ranskan kanssa. Sebastian myös 

                                                
94 Tässä voi olla kyse napolintaudista, joka oli toinen nimi kupalle. KA Sebastian Klinckowströmiltä 
Wilhelm Klinckowströmille 15.10.1804. VAY 637, 106–107.  
95 Ibid. 18.10.1804–3.5.1806. VAY 637, 106–171. 
96 Sebastianin ja Hansin kirjeissä mainitaan usein eversti Uggla. Uggla oli korkeassa asemassa oleva 
virkamies, jolla oli alhainen syntyperä. Hän hoiti asiat tehokkaasti. Haggrén 2007, 144–145.  
97 KA Sebastian Klinckowström Wilhelm Klinckowströmille 1.1805. VAY 637, 110–111. 
98 Ibid. 25.3 ja 17.4.1805. Kirjeet käsittelevät raha-asioita laajasti. VAY 637, 115, 117–120. 
99 Parland-von Essen 2005, 9, 10. 
100 KA Sebastian Klinckowström Wilhelm Klinckowströmille 17.4.1805. VAY 637, 117.    
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lainasi Wilhelmille toistuvasti rahaa. Sebastian on hyvä esimerkki siitä, että urat olivat 

sijoituksia: ensin kalliita ja myöhemmin mahdollisesti kannattavia.101 Sebastian korosti, 

että hän oli ensin nuorin luutnantti ja sitten nuorin ratsumestari.102 Vaikka menestyminen 

oli hienoa ja tavoiteltavaa, kirjeistä käy ilmi, että uusi virka oli Sebastianille 

taloudellisesti raskas. Sebastian oli joutunut ottamaan velkaa kuluihinsa, mutta hän 

laskeskeli, että pääsisi noin kuuden vuoden jälkeen taloudellisesti omilleen.  

 

Vuodesta 1804 eteenpäin Wilhelm Klinckowström matkusti ympäri Eurooppaa 

tourillaan. Wilhelmillä oli ongelmia monille aatelismiehille ominaisen paheen, uhkapelin 

kanssa. Hän oli tehnyt Tanskassa isot velat pelaamisellaan. Tanskan tapahtumien jälkeen 

Sebastian joutui veljesten isän tulilinjalle poissaolevan Wilhelmin sijaan. 

Klinckowströmeillä oli ristiriitoja myös suvun ulkopuolisten kanssa. Sebastian oli 

huolissaan perheen maineesta, koska eräs kenraali oli todella vihainen koko suvulle. 

Kaikki nämä riidat syntyivät talousasioista. Vuoden 1805 aikana Sebastian alkoi olla yhä 

varmempi siitä, että Wilhelm ei saisi asioitaan järjestykseen.103 Turhautumisestaan 

huolimatta Sebastian esitti, että heidän yhteinen tavoitteensa olisi velkojen hoitaminen 

kuntoon vuoden 1806 alkuun mennessä.104 Sebastian sai muulta suvulta apua Wilhelmin 

raha-asioiden hoitamissa, esimerkiksi sisko Hedvig järjesti Wilhelmin Saksan raha-

asioita.  

 

Useiden kuukausien poissaolo armeijasta ei ollut mahdollista automaattisesti, ja 

poissaolo alkoi synnyttää närää sekä kysymyksiä rykmenteissä ja sukulaisten kesken. 

Sebastian painotti, että Wilhelmin on tultava takaisin viimeistään joulukuussa 1805 ja 

tämän jälkeen kelpaisi syyksi enää sairaus.105 Sebastianin mukaan Wilhelmillä olisi 

mahdollisuus uraan hovissa. Kuningas oli kyselyt Wilhelmistä ja kuninkaalle oli kerrottu, 

että Wilhelm oli Napolissa ja matkalla Roomaan. Suvun tavoitteena oli järjestää 

Klinckowströmille samanlainen virka kuningattaren alaisena, kuin Munckillakin (1749–

                                                
101 Ilmakunnas esittää, että upseerinurien tuotto laski jo 1700-luvun lopulla. Ilmakunnas 2011, 72–91. 
102 KA Sebastian Klinckowström Wilhelm Klinckowströmille 17.4.1805. VAY 637, 117–120. 
103 Kenraali Cronstedt oli tuohtunut suvulle. KA Sebastian Klinckowström Wilhelm Klinckowströmille 
9.5.1805. VAY 637, 122. 
104 Ibid.16.6.1805. VAY 637, 128–131. 
105 Ibid. 15.5.1805. VAY 637, 125–126. 
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1831)106 oli ollut. Sebastian rohkaisi veljeään, tulevaisuutesi näyttää paremmalta kuin 

hetki sitten.107  

 

Sebastian korosti kirjeissään, että ylempien kärsivällisyys Wilhelmiä ja koko sukua 

kohtaan oli loppumassa. Veljeyden nimissä Sebastian toivoi, että Wilhelm ottaisi 

toimissaan muidenkin maineen huomioon. Veli järjesteli seuraavien kirjeiden perusteella 

Wilhelmin asioita jälleen kerran.108 Sebastian ilmoitti, että kuningas oli vahvistanut 

Wilhelmin vapaan aina 1.1.1806 saakka ja Wilhelmin tulisi mennä Sveitsiin hakemaan 

kuninkaan määräystä. Sebastian käytti painostuskeinonaan jälleen eversti Ugglaa, joka 

myös halusi Wilhelmin menevän Sveitsiin hakemaan määräystä. Pikkuveli näytti 

opettavan Wilhelmille käytössääntöjä, kuten myös yksityiskohtaisia pukeutumisohjeita ja 

toimintaohjeita, jotta asia varmasti hoituisi toivotulla tavalla.109  

 

Syksyllä 1805 Sebastian kaipasi veljeltään kiitosta tai sympatiaa. Wilhelmin ja 

Sebastianin asioiden hoito vaati, että Sebastian oli Tukholmassa. Hän korosti monissa 

kirjeissään, kuinka hankalaa asioiden hoito oli ollut.110 Kirjeistä käy ilmi, että Sebastianin 

uutteruus myös noteerattiin: kuningas alaisineen olivat tyytyväisiä Sebastianin toimiin.111 

Sebastian mainitsi kirjeessään, että Wilhelm kutsutaan adjutantiksi Axel von Fersenin 

luokse Pommeriin.  Suvun pyrkimyksenä oli ottaa Wilhelm tiukemmin valvontaan.112  

 

Lopulta miellyttävyyteen taipuvainen Sebastian kimpaantui veljelleen. Hänen mukaansa 

Wilhelmin loputtomat matkat kertovat laiskuudesta. Kirjeistä on luettavissa Sebastianin 

jatkuva huoli koroista ja laskuista. Lopulta hän laski, että Wilhelm oli saanut rahoista 2/3 

ja Sebastian vain 1/3. Painostuskeinona Sebastian otti esiin jälleen eversti Ugglan, koska 

myös Uggla tahtoi tietää, mitä Wilhelm aikoi. Wilhelmin oli aika tehdä päätös, menisikö 

tämä Axel von Fersenin luokse Pommeriin vai tulisiko Ugglan rykmenttiin.113 Sebastian 

moitti, että Wilhelm pakoili isänmaan asioiden hoitamista. Veljesten välisiä kirjeitä on 

vielä muutama vuoden 1806 jälkeen. Kokoelmassa on myös pikkuveljen jäähyväiskirje, 

                                                
106 Adolf Fredrik Munck, oli mm. hovitallimestari Kustaa III hovissa Knapas 2005. Munck on tullut 
kuuluiksi avustaan kuningas Kustaa III:n lisääntymisasioissa.  
107 KA Sebastian Klinckowström Wilhelm Klinckowströmille ilman päiväystä. VAY 637, 132. 
108 KA Sebastian Klinckowström Wilhelm Klinckowströmille 26.6.1806. VAY 637, 135. 
109 Ibid. 29.7.1805. VAY 637, 139. 
110 Ibid. 24.8 1805 VAY 637, 142–143. 
111 Ibid. 21 tai 31.8 1806 VAY 637, 146. 
112 Ibid. 21.10.1805. VAY 637, 149–150. 
113 Ibid. 2.11.1805. VAY 637, 151. 
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joka postitettiin Wilhelmille Sebastianin kuoleman jälkeen. Sebastian kuoli 

naimattomana taistelutantereella vuonna 1813.  

 

 

 

3.2 Wilhelmin, Sarahin ja Hans Wachtmeisterin kolmiodraama   

 

 

Sebastianin hoitaessa asioita Tukholmassa Wilhelmillä ja Hans Wachtmeisterilla oli 

muita kiireitä. Wilhelm Klinckowström ja Sarah Cuthbert tutustuivat Napolissa 1800-

luvun alkuvuosina. Suhteesta syntyi avioton poika vuonna 1807.114 Wilhelm 

Klinckowströmin ja Sarah Cuthbertin tarinan alkuvaiheita voi parhaiten seurata 

Wilhelmin Grand Tour -kumppanin Hans Gabriel Wachtmeisterin kirjeistä.115  

 

Von Frenckellin tutkimuksen mukaan Helsingin seurapiireissä liikkui juoru, että tuleva 

kenraalikuvernööri Menschikoff auttoi Wilhelm Klinckowströmiä toisen miehen vaimon 

varastamisessa Napolissa. Kertomuksen mukaan Menschikoff oli pukeutunut lakeijaksi 

ja vei teatterista kaunottaren, Sarah Cuthbertin, Klinckowströmille. Wilhelm 

Klinckowström ja Sarah Cuthbert olivat hyvin rakastuneita toisiinsa. Klinckowström oli 

tuolloin elegantti hovimies, kun taas Sarahin ensimmäinen aviopuoliso oli kalpea ja tylsä 

tyyppi, joka oli helppo jättää.116 Sarah oli kuitenkin eronnut miehestään jo vuonna 1803, 

kuten aiemmassa luvussa todettiin, joten vaimonvarastamistarinalle ei ole olemassa 

totuuspohjaa.117 Tästä skandaalista kertovat tarinat osoittavat, kuinka kaukana 

seurapiirijuorut ovat olleet todellisuudesta.  

 

Varhaisimmat maininnat Sarah Cuthbertista ovat Hans Wachtmeisterin kirjeissä juuri 

juoruja. Hans kertoi kirjeessään kuulleensa näin: englantilaisen rouvan kerrotaan olevan 

hyvin tunnettu ja on läheinen tuttava myös Reutersvärdin kanssa. Vuoden 1805 

huhtikuun 16. päivän kirjeessä Hansin sävy on selkeä: juorut ovat lähteneet liikkeelle 

Klinckowströmistä ja englantilaisesta rouvasta. Hansin mukaan ensimmäinen tarinoija 

on nimenomaan Reutersvärd. Reutersvärdin tarinassa kerrotaan myös, että Wilhelm 
                                                
114 Mm. sukututkimussivusto Sarah Cuthbert-Brookesta. von Frenckell 1947, 332. Pettersson 2004, 46. 
115 KA Hans Wachtmeisterin kirjeet Wilhelm Klinckowströmille 1805–1806. VAY 637, 22–100. 
116 von Frenckell 1947, 51–52, 332–333.  
117 KA Sarah Cuthbertin ja Thomas Brooken Seperation Deed 28.3.1803. VAY 641, 6–12. 
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Klinckowström oli tavattu epäsopivasti pukeutuneena arveluttavassa tilanteessa ja 

liasoimassa Sarah Cuthbertin kanssa.118 

 

Juorut olivat tärkeä osa sosiaalista kontrollia, joten ei ollut sattuma, että ensimmäiset 

kommentit suhteesta esitettiin juuri juorujen kautta. Koska säädynmukainen ulkomuoto 

oli aatelin eksklusiivisen erottumisen tärkeä perusedellytys, Reutersvärd saattoi 

kritisoida Klinckowströmiä ja englantilaista rouvaa epäsopivasta pukeutumisesta. Sarah 

Cuthbert oli myös kiistatta nousukas, joka ei hallinnut pukeutumista tai säädyn toista 

kotikieltä, ranskaa, tarpeeksi hyvin.119 Pukeutuminen ja tapojen puute olivat perinteisiä 

tapoja kritisoida aatelittomia, jotka yrittivät sopeutua aristokraattisiin konventioihin.  

 

Hans Wachtmeisterin kirjeistä saa kuvan, että myös Hans oli sekaantunut Sarahin ja 

Wilhelmin suhdesoppaan Italiassa. Kolmiodraama sai melko nopeasti dramaattisia 

käänteitä, kun Sarah Cuthbert ilmoitti olevansa raskaana. Sarahin oletettu raskaus sai 

Wachtmeisterin toimimaan. Hän käytti lapsesta termiä lilla Waktmästaren, joten Hans 

ainakin oletti olevansa lapsen isä. Raskaus ei ollut ainoa asia, joka huolestutti 

huhtikuussa 1805 Hansia ja Sarahia. Ilmeisesti englantilaisten sukulaisten mielestä Sarah 

ei käyttäytynyt toivotulla tavalla, sillä Sarah sai Englannista kirjeitä, jotka saivat hänet 

tolaltaan.120 On loogista tulkita kirjeiden liittyvän huonoihin väleihin ja pyrkimykseen 

ohjata Sarahia elämään säädyllisemmällä tavalla.  

 

Hans ennusti, että lapsesta ja suhteesta seuraisi heille hankaluuksia. Asian 

ratkaisemiseksi Sarahilla oli matkasuunnitelmia genovalaisen markiisin kanssa Ruotsin 

kautta Venäjälle.  Hans korosti, että moiset matkasuunnitelmat olivat Klinckowströmin 

kannalta kiusallisia. Matkasuunnitelmat eivät myöskään voineet onnistua, koska Sarah 

oli raskaana.  Hans halusi painottaa, että Sarahin olisi syytä lähteä Roomasta ja 

synnyttää piilossa.121 Tapana oli, että aviottomat lapset pyrittiin kantamaan ja 

synnyttämään seurapiirien katseilta ja juoruilta piilossa. Vainio-Korhonen esittäää, 

kuinka raskaus ja synnytys eivät olleet avioliitossa vaiettuja asioita. Epäily naisen 

                                                
118 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 16.4.1805. VAY 637, 26.  
119 Kirjeissään Sarah Cuthbert käytti ensisijaisesti englantia. 
120 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 16.4.1805. VAY 637, 27–28. 
121 Ibid. 
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aviottomasta raskaudesta saattoi ainakin Ruotsissa johtaa juridiseen tutkintaan, jonka 

suoritti kätilö.122   

 

Se, että nuorilla aatelismiehillä oli esiaviollisia suhteita, ei ole mitenkään yllättävä, saati 

uusi asia tutkimuksessa. Ilmakunnas esittää, että avioliiton ulkopuoliset suhteet olivat 

ylhäisaatelin ainoa mahdollisuus solmia suhteita, joissa tunteilla oli enemmän merkitystä 

kuin omaisuudella tai sukutaustalla.123 Samoin taloudellisesti itsenäisten naisten 

mahdollisuudet seksuaalisesti vapaaseen käytökseen ovat tutkimuksessa tunnettuja 

tosiasioita. Niiranen toteaa, että omillaan toimeentulevat naiset ovat voineet 

menneinäkin aikoina osoittaa kiinnostusta vastakkaiseen sukupuoleen. Niiranen käyttää 

tästä esimerkkinä tehtaantyttöjä ja hovinaisia, mutta Sarah Cuthbertin tapaus osoittaa, 

että vapaus päti myös rikkaisiin perijättäriin tai ainakin niihin, joiden vanhemmat olivat 

jo kuolleet ja holhoojat toisella puolella Eurooppaa. Niiranen jatkaa, että tehtaantyttöjen 

ja hovinaisten aloitteellisuus levisi teollistuneen yhteiskunnan myötä naisten 

vapautumisen ja työssäkäynnin avulla myös muihin yhteiskuntaryhmiin.124 Nieminen 

toteaa, että tällä aikakaudella alkoi myös taistelu ulkomaisen romanttisen 

kaunokirjallisuuden seksuaalitabua horjuttavaa vaikutusta vastaan.125  

 

Vuosina 1803–1807 Hans Wachtmeister matkusteli ympäri Saksaa ja Italiaa. Ranskaan 

häneltä oli pääsy kielletty, kuten muiltakin ruotsalaisilta Euroopassa riehuneiden sotien 

takia. Mahdollisista yksityiselämän skandaaleista muistelmat luonnollisesti 

vaikenevat.126 1800-luvun loppupuolella julkaistut muistelmat olivat sovinnaisia, ja 

Wachtmeisterin muistelmat noudattavat tätä muotoa. Wachtmeister korosti tilanteita, 

jossa hän oli itse läsnä, kun historiaa tehtiin.  Wachtmeisterin kirjeet kertovat 

naisasioista epäsuorasti. Ne eivät tee selväksi, kuka oli siittänyt lapsen, jota Sarah 

keväällä 1805 väitti odottavansa. Voi myös olla, etteivät kolmiodraaman osapuolet 

tienneet sitä itsekään. 

 

                                                
122 Vainio-Korhonen 2012b, 61, 162. 
123 Ilmakunnas 2011, 166.  
124 Niiranen 1986, 208, 210. 
125 Nieminen 1951, 10. 
126 KA Hans Wachtmeisterin kirjeet Wilhelm Klinckowströmille. VAY 637. Sukutauluista ei löydy 
merkintää Wachtmeisterin aviottomasta lapsesta, joka olisi syntynyt 1805 tai 1806.  Carpelan 1954, 
Wachtmeister-suku. 
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On kuitenkin varmaa, että Sarah Cuthbert-Brooke, Hans Wachtmeister ja Wilhelm 

Klinckowström seurustelivat samoissa piireissä vuosina 1805–1806. He kaikki liikkuivat 

eurooppalaisen aristokratian ja kulttuurieliitin ylhäisissä ja eksklusiivisissa seurapiireissä 

ja pääsivät aikakauden merkkihenkilöiden seuraan. Hans Wachtmeister tapasi 

esimerkiksi kirjailijoita, kuten Goethea (1749–1832), madame de Staëlia (1766–1817) ja 

maalari Angelica Kauffmannia, vuosien 1804–1805 aikana.127 Kauffmann oli myös 

aiemmin maalannut muotokuvan Sarahista (kuva 3) ja tämän edellisestä miehestä 

Thomas Brookesta.128 Myös Wachtmeisterin muistelmissa mainitaan nämä kuuluisat 

tuttavuudet.129 Hans korosti kirjeissään monesti seurapiirejä, joissa vietti Italiassa aikaa, 

yksi yleisimmin esiin nousevista nimistä on Demidoff.  Demidoffit olivat venäläinen 

aatelisuku, joka oli varmasti yksi koko Euroopan rikkaimmista suvuista.130  

 

 
KUVA 3. Sarah Cuthbert-Brooke.  
Maalaus: Angelica Kauffmann 1795. (Kuva Arno de la Chapelle, Åminne) 

 

                                                
127 Tegnér 1889, 31–41. 
128 Wahlroos 2009, 254–255. 
129 Tegnér 1889, 31–41. 
130 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 8.5. 1805. VAY 637, 38–39. Demidoff rikas 
venäläinen aatelissuku. Esim. Aurora Karamzin meni naimisiin Demidoffin kanssa. Paaskoski 2006, 21–
26.  
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Toukokuun neljäntenä päivänä 1805 Hans kirjoitti Wilhelmille suurieleisesti, kuinka 

painolasti on lähtenyt pois hänen harteiltaan. Kirjeestä on vaikea päätellä, oliko tämä 

painolasti Sarahin mahdollinen raskaus. Kirjeistä ei yksiselitteisesti voi päätellä, oliko 

Sarahin raskaus todellinen vai ei. Varmaa on, että eloonjääneestä jälkeläisestä ei löydy 

mainintoja. Klinckowströmin lähtö Sarahin luota oli aiheuttanut hankaluuksia ja vaivaa 

Sarahille ja siten myös Wachtmeisterille.131 Wachtmeister kuvaa Sarahia dramaattisena 

ja teatraalisuuteen taipuvaisena henkilönä.132 Kuvaus käy hyvin yhteen Ramsayn 

kertoman henkilökuvan kanssa.133 Myös Sarahin kirjoittamissa kirjekonsepteissa on 

läsnä dramaattinen ja suurenteleva tyyli.134 Sarah koki elämän asiat voimakkaasti ja 

näytti myös tunteensa. Vaikka 1800-luvun alkupuoli oli suurten tunteiden ilmaisun 

aikaa,135 oli Sarahin käytös oikullisuudessaan muita hermostuttavaa, eikä se sopinut 

aikakauden hyvän käytöksen normeihin.     

 

Kuitenkin vielä toukokuussa 1805 Wachtmeister ja Klinckowström eivät varmuudella 

tienneet, oliko Sarah yhä naimisissa tai oliko tämä todella raskaana. Hans tivasi 

kirjeessään hermostuneena Klinckowströmilta, eikö tällä ollut varmaa tietoa asiasta. 

Myös matkakumppani Lars Jacobsonin ja Sarah Cuthbertin huonot henkilökemiat 

alkoivat aiheuttaa Hansille päänvaivaa. Wachtmeisterin matkakumppani ei pitänyt 

Sarahista. Myös Sarahin hermot olivat kireällä. Samassa kirjeessä Hans kirjoitti, kuinka 

Sarah valitteli, että miehet halusivat vain komma efter till money.136 

 

Toukokuussa 1805 kolmiodraaman dynamiikka oli kääntynyt ja Hans Wachtmeisterin 

mieliala oli rauhoittunut. Toukokuun kirjeissä voisi nähdä Hansin antaneen siunauksensa 

Wilhelmin ja Sarahin syvenevälle suhteelle. Tästä kertoo se, miten Hans vannoi ikuista 

kiitollisuutta Wilhelmille, koska tämä oli onnistunut erottamaan hänet toivottomasta 

rakkaudesta.137 Lisäksi Hansin halua hyväksyä vallitseva tilanne kuvaa se, miten Hans 

                                                
131 KA Hans Wachmeister Wilhelm Klinckowströmille 4.5.1805. VAY 637 34–36.  
132 KA Hans Wachmeister Wilhelm Klinckowströmille 4.5.1805. VAY 637 34–36. 
133 Ramsay 1987, 272–275. Ramsay mm. herkuttelee kohtauksella, jossa Sarah yritti tappaa kamarineitinsä. 
134 KA Sarah Cuthbertin kirjoittamat kirjekonseptit. VAY 641–642. 
135 von Frenckell kuvailee 1800-luvun romanttista kulttuuria ja pitää 1800-luvun alkuvuosikymmeniä 
tunteenpurkausten aikana. Von Frenckell, 1943, 246–247. 
136 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 18.5.1805. VAY 637, 37–39. Kirjeiden mukaan 
Lars Jacobson matkusti Hansin kanssa. Muuten Jacobsonin henkilöllisyys jää epäselväksi.  
137 Ibid. Toukokuussa 1805. Päivämäärä epäselvä. VAY 637, 42–43. 
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yltyy kehumaan Sarahin puheita Wilhelmistä. Hans oli kuitenkin tyytyväinen, että oli 

saanut tutustua oikukkaaksi määrittelemäänsä Sarah Cuthbertiin.138  

 

Kun Sarahin motiivit alkoivat valjeta molemmille miehille, kolmiodraama sai uusia 

sävyjä. Wilhelm uskoi, että Sarah yrittäisi päästä huijaamalla Ruotsiin ja halusi kostaa 

Sarahin uskottomuuden. Hans ei taas uskonut huijaukseen, eikä halunnut ryhtyä 

kostotoimiin. Hans oli muuttunut omien sanojensa mukaan kylmäksi Sarahia kohtaan. 

Samaan aikaan Wachtmeister-suvun Hansille suunnittelema avioliitto oli etenemässä,139 

mikä teki eron Sarahista selvemmäksi. Hans kävi läpi kirjeessä, kuinka hänet oli 

vapautettu avioliitosta raivokkaaseen tuomittuun.140  

 

Napoleonin hallitsemassa Manner-Euroopassa englantilaisten asema oli yhä hankalampi. 

Sarahin halu päästä pois sotien alta on teema, joka toistuu läpi Wachtmeisterin 

kirjeiden.141 Ulospääsyreittejä mietittiin aktiivisesti, ja esimerkiksi syyskuun 1805 

kirjeessä Hans kertoo eräiden englantilaisten neitien onnistuneen matkustamaan 

Lyypekin kautta rauhallisemmille seuduille.142 Sarahin ensisijainen toive kuitenkin oli 

matkustaa Tukholmaan. Matkustuskiistat Sarahin, Hansin ja Wilhelmin välillä jatkuivat 

aina siihen asti kunnes Sarah pääsi Ruotsiin helmikuussa 1806. Sarahin raskaus 

saattoikin olla vain hänen keksimänsä painostuskeino miehille, jotta nämä olisivat 

suostuneet auttamaan hänet pois Italiasta. Englantilaisena Sarahin päämääränä oli päästä 

mahdollisimman nopeasti pois Manner-Euroopasta, jossa Napoleonin joukot valloittivat 

jatkuvasti yhä uusia alueita.  

 

Sodista huolimatta Klinckowström ja Wachtmeister kiersivät Eurooppaa ahkerasti. 

Wachtmeister ei yrityksistään huolimatta päässyt Ranskaan. Sodat voivat olla myös 

osasyynä siihen, että käteinen tuntui olevan kortilla niin Sarahilla, Hansilla kuin 

Wilhelmilläkin. Hans palasi tyytyväisenä Tukholmaan joulukuussa 1805 ja nautti 

                                                
138 KA Hans Wachmeister Wilhelm Klinckowströmille 4.5.1805. VAY 637, 35. Tourilta haettiin 
kokemuksia ja Hans ilmaisee kirjeessään tyytyväisyytensä tavoitteiden saavuttamisesta. 
139 Suunnitelma koskee todennäköisimmin Wilhelmin isosiskoa Hedvigiä ja hänen tulevaa avioliittoa 
Hansin kanssa. 
140 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 8.5. 1805. VAY 637, 38–39. 
141 Ibid. 20.10.1805. VAY 637, 65. Sarah haluaa Tukholmaan. Hans haluaisi, että Wilhelm kirjoittaisi 
myös Sarahille 20.10.1805. VAY 637, 66. 
142 Ibid. 11.9.1805. VAY 637, 59 
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kotiinpaluusta. Hän oli kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, ettei Sarah saanut tulla 

Ruotsiin ennen kuin Sarahin tilanne olisi selkiytynyt.143   

 

Hans huomautti helmikuun 1806 kirjeessään, että Wilhelmin jo Dresdenissä esittämät 

epäilyt pitivät paikkaansa: Sarah oli käyttänyt miehiä hyväkseen ja mahdollista raskautta 

vääntövoimanaan päästäkseen Ruotsiin.144 Maaliskuun 1806 kirjeessä Tukholmasta 

Hansin mieltä askarruttivat lähinnä valtakunnan asiat. Yleisten asioiden ohessa Hans 

varoitteli Wilhelmiä, ettei valtakunnan drotsi halunnut kuulla puhuttavan Sarah 

Cuthbertin menneisyydestä, eikä taloudellisista olosuhteista. Drotsia ei tiettävästi 

kiinnostanut edes Sarahin omaisuuden koko. Todennäköisesti drotsia ärsytti erityisesti 

Sarahin alhainen syntyperä ja siitä johtuva käytöstapojen puute.145  

 

Hans kirjoitti Wilhelmille tämän veljen, Sebastianin, loistavasta uramenestyksestä. 

Hänen mukaansa Sebastian oli saanut korkeimman tunnustuksen miesmuistiin, kun tämä 

nostettiin kruununprinssin kavaljeeriksi. Sebastianin menestys näyttää vertautuvan myös 

ystävysten kesken siihen, ettei Wilhelm Klinckowströmistä pidetty tuolloinkaan. Hans 

oli kuullut puhuttavan tästä paljon pahaa ja kuinka Wilhelm oli piece of a man.146 

Wilhelmin pitkä poissaolo armeijasta ilmeisesti herätti yleisemminkin pahennusta.  

 

Lokakuun 1805 kirjeessä Hans selostaa Wilhelmille avoimesti kirjeenvaihtoa Sarahin 

kanssa. Hän oli mielissään Sarahin hyvistä ominaisuuksista, mutta pahoillaan tämän 

epäonnesta. Hansin tapa kirjoittaa Sarahista oli muuttunut tästä huolimatta kielteiseksi. 

Hans esimerkiksi haukkui Sarahia nymfiksi. Kyiseinen tapa alentaa naista tämän 

seksuaalisella aktiivisuudella korostui 1800-luvun kuluessa. Hans oli yhä varmempi 

siitä, että Sarah pyrki aiemmin käyttämään häntä hyväkseen.147 

 

 

 

                                                
143 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 20.12.1805. VAY 637, 68. Hansia eivät 
pohdituttaneet ainoastaan Sarahin matkat: Hansille toukokuussa 1805 kuten läpi koko Tourin Wilhelmin 
matkasuunnitelmat olivat epäselviä kuten Wilhelmille itselleenkin. Wilhelm näytti pohtivan kahta eri 
vaihtoehtoa: matkustaako kotiin vai Englantiin. Hansin vanhemmat eivät halunneet nähdä poikaansa 
kotona ennen kuin seuraavana vuonna. 4.5.1805. VAY 637, 35. 
144 Ibid. 1.2.1806. VAY 637, 75–84.  
145 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 21.3.1806. VAY 637, 85–92.  
146 Ibid. 20.10.1805. VAY 637, 60–66. 
147 Ibid.  
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3.3 Nautiskeleva eliitti ja rajoissa pysymisen taito   

 

 

Vaikka aatelin elämä vaikuttaa monin paikoin kadehdittavalta, Ilmakunnas muistuttaa, 

että elämännautintojen kääntöpuolena olivat ikävystyminen, yksinkertaisen elämän 

kaipuu ja rahahuolet, jotka saattoivat johtaa velkavankeuteen saakka. Ilmakunnas näkee 

1700-lukua hallinneen ylellisyyskritiikin ajan elämäntavan kääntöpuolena ja osittain 

säädyn omana sisäisenä kritiikkinä. Erityisesti ranskalaisen ylellisyyden katsottiin 

kuluttavan liiaksi aatelin voimia, joita olisi pitänyt säästää isänmaan palvelemiseen.148  

 

Wilhelm Klinckowströmille lähetettyjen kirjeiden perusteella Hans Wachtmeister ja 

Sebastian Klinckowström olivat hyvin erilaisia nuoria miehiä. Sebastian oli urastaan ja 

perheestään liikuttavuuteen asti huoltapitävä kunnon mies. Hans vastaavasti ilmensi 

käytöksellään aatelismiehille tyypillistä ilakointia pysytellen kuitenkin sopivuuden 

rajoissa. Moitteettoman käytöksen rajat saattoivat välillä Hansilta ylittyä, mutta hän 

varjeli ulkoista mainetta loppuun asti. Sarah taas oli Wilhelmin ja Hansin kolmikossa 

aktiivisesti omia tarkoitusperiään ajava toimija, joka näytti pyörittävän niin Hansia kuin 

Wilhelmiäkin.  

 

Hans Wachtmeister oli kirjeidensä perusteella mukana Wilhelmin huvitteluissa ja 

suhteessa Sarahin kanssa. Hansin kirjeiden ja muisteluiden ero on hätkähdyttävä. 

Ystävälle, jonka kanssa Grand Tour tehtiin, ja jolle kirjoitettiin alle kahden vuoden 

aikana 25 pitkää ja elämän nurjia puolia käsittelevää kirjettä, on vanhana julkaistuissa 

muistelmissa omistettu vain kaksi mainintaa. Muistelmien mukaan myös Hansilla oli 

nuoruusaikoina ongelmia maineensa kanssa. Hans tuo muistelmissaan esiin, että hänellä 

oli maine jacobiinina ja huono luotto. Wachtmeister kuvaa, ettei jacobiinimaineensa 

takia todellakaan kuulunut von Ferseneiden sosieteettiin. Ystävyydestä Klinckowströmin 

kanssa oli myös se hyöty, että se osaltaan edesauttoi Hedvigin ja Hansin avioliiton 

solmimista. Hedvigillä ei selvästikään ollut Wilhelmin persoonasta liian ruusunpunaisia 

käsityksiä, koska hän varoitti Hansia veljensä seurasta.149 

                                                
148 Ilmakunnas 2011, 170–171. 
149 Tegnér 1889, 46–47. Kirjassa Trolle Wachtmeister Antecningar och minnen varsinainen päiväkirjaosuus 
alkaa vuodesta 1807 sivulta 59. Tätä ennen on Tegnérin kirjoittama selvitys vuosista 1782–1807. 
Klinckowströmin kanssa tehtyjen nuoruudenjuttujen poisjäänti on myös päiväkirjojen toimittaja Tegnéristä 
kiinni.    
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Muistelmiensa kirjoittamisen aikaan Hans oli jo unohtanut lämpimän ystävyytensä 

Wilhelmin kanssa, ja nuoruuden vuosista muisteluissa korostettiin asioita, jotka veivät 

hänen uraansa ja henkilökohtaista kehitystä eteenpäin. Oikeastaan tämä pesäero 

Klinckowströmin kanssa harrastettuun nuoruuden huikentelevaisuuteen näkyy myös 

Hansin kirjeissä.  Wachtmeisterin kiinnostus siirtyi vuoden 1805 loppuun mennessä yhä 

enemmän huvituksista uranäkymiin sekä soveliaan ja hyödyllisen avioliiton 

solmimiseen.150 

 

Vuoden 1805 kirjeet osoittavat, että Hansin elämä oli järjestymässä Ruotsissa ja asema 

osana aristokratian ydintä oli turvattu. Ei olekaan ihme, että Hans muistutti joulukuun 

20. päivän kirjeessä, ettei hänen osuudestaan Sarah Cuthbertiin liittyvissä asioissa enää 

koskaan keskustella. Hans toivoi, etteivät Wilhelmin ja hänen yhteiset seikkailut tulisi 

sukulaisten tietoon.151 Hans ei ollut omasta mielestään hyvä ihmistuntija, ja tapahtumat 

Sarahin kanssa olivatkin mauvais-juttu.152 Uran lisäksi eräs syy toiveeseen lienee se, että 

Hansin ja Wilhelmin siskon, vapaaherratar Hedvigin, sukujen aikeet heidän liitostaan 

alkoivat orastaa. Elokuun 1805 kirjeessä Hans kertoikin, että Wilhelmin sisko oli 

ansainnut hänen kunnioituksensa.153 Hans kehui, kuinka charmantti Hedvig oli ja korosti 

kohteliaasti, kuinka paljon Hedvig puhui Wilhelmistä. Hansin voi myös olettaa 

valmistautuvan Hedvigin tyttären isäpuolen rooliin kirjoittaessaan Wilhelmille Hedvigin 

puhuvan hänelle myös paljon lapsestaan.154   

 

Mitä pidemmälle Hans Wachtmeisterin vuoden 1805 kirjeet etenevät, sitä selvemmin 

käy ilmi, että Hans halusi unohtaa Italian tapahtumat ja keskittyä miellyttämään isäänsä 

valtakunnan drotsi Carl Axel Trolle-Wachtmeisteria, valtakunnanmarsalkka Axel von 

Ferseniä ja Thure Klinckowströmiä. Hansin asema oli siksikin tärkeä, että Hans oli 

isänsä ainoa poika. Alkuvuoden ja kevään 1805 tapahtumat näyttivät hiertäneen Hansin 

ja Wilhelmin välejä. Joulukuun 1805 kirjeessä Hans oli loukkaantunut tavasta, jolla 

Wilhelm oli kirjoittanut hänelle. Loukattu Hans vastasi Wilhelmille pitkällä kirjeellä, 

jossa hän selvitteli ajatuksiaan miesten yhteisestä lähihistoriasta Roomassa ja Firenzessä. 

                                                
150 KA Hans Wachtmeisterin kirjeet Wilhelm Klinckowströmille syksystä 1805 talveen 1806. 11.9.1805, 
20.10.1805, 20.12.1805, 1.2.1806 ja 21.3.1806. VAY 637, 58–96. 
151 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 20.12.1805 VAY 637, 70.   
152 Ibid. 9.5.1806. Kokoelmassa olevista Hansin kirjeistä viimeinen. VAY 637, 98–101. 
153 Ibid. 8.1805. VAY 637, 54–56.  
154 Ibid. 20.10.1805. VAY 637, 60–66.  



 33 

Hans vakuutteli Wilhelmille, että tämän ystävyys oli hänelle erittäin tärkeä, vaikka hän 

tuntui päättäneen, että Firenzen ja Rooman tapahtumat unohdettaisiin. Juorut seurasivat 

Klinckowströmin lisäksi myös Wachtmeisteria. Hans vakuutteli kirjeissään, ettei 

ainakaan itse ollut ottanut näitä menneitä asioita esille, minkä voi tulkita Hansin 

toiveeksi, että myös Wilhelm unohtaisi Hansin suhteen Sarahiin.155   

 

Hansin pääasiallisiksi murheiksi alkoivat muodostua huoli omasta tulevaisuudesta ja 

asemaan liittyvä kilpailu.156 Hans ja Sebastian osoittautuivat kuitenkin urallaan hyvin 

eteneviksi ja kohteliaiksi miehiksi toisin kuin Wilhelm. Sebastiania eivät varjostaneet 

juorut huonosta maineesta, vaan huonomaineisesta ja epäkohteliaasta veljestä. Hans 

mainitsee lokakuun 1805 kirjeesään Sebastianin olleen nimenomaan kohtelias, mikä oli 

yksi arvostettavista ja menestystä takaavista ominaisuuksista.157 Nuoruusiän 

seikkailuista huolimatta Hans onnistui rakentamaan asemansa korkeissa viroissa 

toimivana aatelisena. Hänet nimitettiin 23-vuotiaana Skånen laamanniksi ja melkein heti 

perään apulaiseksi Svean hovioikeuteen.158 Mahtimiesten miellyttäminen toi Hansille 

drotsi Carl Axel Wachtmeisterin ja valtakunnanmarsalkka Axel von Fersenin 

järjestämän avioliiton. Axel von Fersenin päiväkirjoissa todetaan Hedvig 

Klinckowströmin ja Hans Wachtmeisterin avioliitosta, että nuoret saivat itse päättää 

avioliitosta vanhemman sukupolven painostuksella. Axel von Fersen korosti tienneensä 

jo etukäteen, ettei Hedvigistä voisi tulla avioliitossaan onnellista.159 Avioliiton 

ensisijaisena tarkoituksena ei ollut vielä tähän aikaan puolisoiden onnellisuus, vaan 

suvun yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen.   

 

Kun Cuthbert pääsi vihdoin Ruotsiin helmikuussa 1806, kävi nopeasti ilmi, ettei hän 

sopinut hoviin. Yhtenä syynä tähän oli, että Sarah saapui Tukholmaan viisivuotiaan 

tyttärensä kanssa.160 Hansin kirjeistä käy yksiselitteisesti ilmi, ettei Sarah mahtunut 

samoihin pöytiin aristokratian kanssa.161 Tukholmassa Sarah Cuthbertin ympärille oli 

                                                
155 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 20.12.1805. VAY 637, 67–74.  
156 Ibid. 1.2.1806. VAY 637, 75–84.  
157 Ibid. 20.10.1805. VAY 637, 60–66. Vertautuu Artéuksen Gustaviansk människosyn -kirjaan, jossa 
käsitellään kustavilaisen ajan merkkihenkilöiden ominaisuuksia. Mitä ominaisuuksia aikalaiset nostivat 
esiin, kun puhuivat näistä henkilöistä? Esimerkiksi G. M. Armfelt oli Nit/Zele, Tapperhet/mod, Godhet, 
Ömhet, Ärelysnad. Artéus 2013, 31–32.    
158 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 16.4.1805 ja 18.6.1805. VAY 637, 29, 46. 
159 Toim. Söderhjelm 1936, 500.  
160 Ibid. 9.5.1806. Kokoelmassa olevista Hansin kirjeistä viimeinen. VAY 637, 98–101. 
161 Ibid. 21.3.1806. VAY 637, 85–96. 
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nousemassa skandaali. Wachtmeisterin suvun päättävät tahot eivät halunneet kuulla 

puhuttavan tämän menneisyydestä, taloudellisista mahdollisuuksista tai epäonnesta. 

Aristokratian ei ollut soveliasta seurustella Sarahin kaltaisten naisten kanssa, varsinkaan 

kun tämä ei voinut tarjota heille taloudellista hyötyä. Tilanteen kärjistyessä Hans olisi 

saattanut joutua juorujen kohteeksi, joten hän toivoi, että Wilhelm tulisi nopeasti 

Ruotsiin ja saapuisi Tukholmaan hoitamaan omat sotkunsa.162 

  

Sarah Cuthbert ei joutunut aristokratian silmätikuksi ainoastaan miesseikkailujensa 

vuoksi. Esimerkiksi Ilmakunnas painottaa, että 1700-luvun aateliskulttuurissa ja hovin 

maailmassa myös naisille sallittiin eroottisuus sekä rakkausseikkailut. Naisille rajat 

olivat kuitenkin tiukemmat. Naisten esiaviolliset suhteet herättivät suurta paheksuntaa; 

samoin naisten oli pidettävä seikkailunsa visusti salassa, ja naisen ei ollut soveliasta 

ylittää juorukynnystä.163  

 

Dominic Lieven esittää, että eurooppalaisen aristokratian piirissä elämäntapaeroja oli 

havaittavissa urbaaneiden seurapiirien ja maalaisaristokratian välillä, mutta suurin ero 

elämäntavoissa vallitsi sukupuolien välillä. Lieven tulkitsee, että aristokraattisella 

moraalikoodistolla ei ollut tarkoitus niinkään hallita moraalia, vaan ensisijaisesti 

seurapiirin eksklusiivisuutta. Muodikkaissa rajoissa aristokratia söi, joi ja rakasteli. 

Aristokratian piirit olivat pienet ja sen mukavuudenhaluiset jäsenet ja toimettomat naiset 

loivat oivallisen pohjan juoruilulle. Lieven toteaakin, että löyhä sukupuolimoraali oli 

tuskin yllättävää, koska kyseessä oli luokka, jonka elämän suurimman toimeliaisuuden 

kohde olivat sen omat viihdykkeet. Tähän vaikutti Lievenin mukaan se, että avioliitot 

solmittiin muilla perusteilla kuin tunteilla. Lieven myös toteaa, etteivät englantilaiset 

aristokraattinaiset olleet sen hyveellisempiä kuin heidän ranskalaiset sisarensa.164 

Wilhelm Klinckowström ja Sarah Cuthbert kuuluivat ehdottomasti urbaaneihin 

seurapiireihin. Heidän elämänsä ainakin 1800-luvun alkuvuosina poikkesi paljon 

esimerkiksi Vainio-Korhosen tai Mäkeläisen kuvaamasta suomalaisen maalaisaatelin 

elämästä, jossa tärkeimmät ihmiset mahtuivat useimmin saman pitäjän alueelle.165  

 

                                                
162 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 21.3. 1806. VAY 637, 85–92.  Sarah Cuthbert-
Brooken historiasta kirjoitettaessa esiintyy tekstissä scandali-sana. VAY 637, 91. 
163 Ilmakunnas 2011, 165–166.   
164 Lieven 1992, 134, 137, 149–150, 
165 Vainio Korhonen 2008, 2012a ja Mäkeläinen 1972. 
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Niin kansainvälisessä kuin suomalaisessakin tutkimuksessa on esitetty, että aatelin 

muista säädyistä erottautumiseen perustunut kulttuuri piti sisällään myös nautinnoilla 

erottautumisen, ja yksi näistä nautinnoista oli tietenkin seksuaalisuus.166 Nautintojen 

näkökulmasta tarkasteltaessa Klinckowströmin voi katsoa olleen tyypillinen säätynsä 

edustaja. Elämästä nautiskelun Klinckowström omaksui todennäköisimmin kasvaessaan 

kustavilaisen hovin liepeillä. 

 

Sebastian, Hans ja Wilhelm elivät aikakautena, jolloin miesihanne muuttui. 1700-luvun 

ihannemies oli todella erilainen kuin 1800-luvun. Ruotsalainen My Hellsing on 

selvitellyt Hedvig Elisabeth Charlottan (1759–1818) päiväkirjojen miesihannetta. 

Lähimpänä herttuattaren miesihannetta kustavilaisessa hovissa oli Wilhelm 

Klinckowströmin isoisä Axel von Fersen vanhempi (1719–1794), joka oli myös 

herttuattaren parhaan ystävän Wilhelmin tädin Sophie Piperin isä.  Piirteet, joita 

Charlotta liittää Axel von Ferseniin, ovat piirteitä, joita vaadittiin ideaalilta 

valtiomieheltä ja hovimieheltä. Axel von Fersen vanhempi oli ylpeä, varakas sekä 

ansainnut yleisen kunnioituksen ja luottamuksen. Axel von Fersen osasi keskustella 

oppineesti ja hänen olemuksessaan oli varmuutta.167 Vaikka honête hommet168 ovat 

nykyiseltä jälkimaineeltaan feminiinisiä, silti hertuatar Hedvig Charlottan kuvailemissa 

piirteissä on enemmän jäntevyyttä ja pystyvyyttä kuin Wilhelm Klinckowströmillä oli jo 

muuttuneessa kulttuuri-ilmastossa 1800-luvun alkuvuosina.  

 

Ilmakunnas korostaa, että nautinnot kuuluivat olennaisena osana aatelin eksklusiivisen 

erottautumisen kulttuuriin. My Hellsingin näkemys pohjautuu sitä vastoin herttuatar 

Elisabeth Charlotten päiväkirjoihin, joissa herttuatar tuomitsee frivoliteetin, laiskuuden, 

nautinnonhaluisuuden ja juopottelun. Ajan keskeisen naisvaikuttajan mielestä 

aristokraattimiehen piti olla rehellinen, kunnollinen ja pätevä mutta ei tylsä.169 

Ihanteellisen miehen kuva kaipaa aina vastapainokseen kuvan paheksutusta miehestä. 

Hedvig Charlotta löysi pilkattavia ominaisuuksia hovimiehestä, herra Tollista.  Tollin 

piirteiksi herttutar kuvaili moraalittomuuden ja pinnallisuuden.170  

 

                                                
166 Ilmakunnas 2011, 138–139. 
167 Hellsing 2013, 165, 168–169. 
168 Honête hommeista katso lisää Parland-von Essen 2005, 48–49 ja Hellsing 2013, 165–189.  
169 Hellsing 2013, 172. 
170 Ibid. 169–170. 
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Egoismi oli eräs 1800-luvun alkuvuosien muotisynti, johon kiinnitettiin runsaasti 

huomiota.171 G. M. Armfelt käytti egoismi-sanaa haukkuessaan A. F Palfeltia (1767–

1820), joka oli ...malliesimerkki ajan egoisteista, joille rakas minä itse olin kaikki ja 

kaikki muu ei mitään.172 Egoismista moittimista esiintyy muissakin lähteissä. Hans 

Wachtmeisterin päiväkirjoissa on kohta, jossa hän kertoo, että eräs kenraali, joka oli 

Hansin mukaan itse ranskanmielinen, hullu, antirojalisti ja haukkui muita egoisteiksi ja 

retkuiksi.173 Mitä ilmeisimmin juuri egoismi oli Wilhelm Klinckowströminkin suurimpia 

syntejä. Wilhelmin piirteet myös ovat osittain yhtäläisiä sen kanssa, mitä herttuatar 

Hedvig katsoi olevan huonomaineisen miehen merkki. 

 

Hellsingin pohtiessa 1700-luvun miehisyyttä hän esittää rohkean ja provosoivan 

kysymyksen, oliko 1700-luvulla miehisyyttä. Hän esittää, että esimerkiksi tutkija Philip 

Carter päätteli, että 1700-luvun ihmiset näkivät tekstit sukupuolettomina. Hellsing 

kuitenkin korostaa, että useat tutkijat, kuten Michéle Cohen, ovat painottaneet, miten 

maskuliinisuus kunakin aikana hahmoteltiin.174 Hellsingin mielestä ajasta on liian usein 

käytetty anakronistisia termejä, kuten feminiininen 1700-luku, tai puhuttu 1700-luvun 

naisellisista miehistä.175 

 

Rakastajattaret, niin aateliset kuin aatelittomatkin, kuuluivat olennaisena osana 

aatelismiesten elämännautintoihin. Eroottisiin seikkailuihin ja kalliisiin rakastajattariin 

suhtauduttiin kuten muihinkin aristokraattisen elämänalueisiin; hienostunut aatelismies 

ei sortunut ylenpalttisuuksiin. Kuvaavaa on, että Axel von Fersen vanhempaa suututti 

poikansa ylellinen ja kevytmielinen elämä Ranskassa. Nuoren kreivin elämäntapa oli 

isän mielestä aatelismiehelle sopimatonta ja vastuutonta. Ilmakunnas korostaa, että 

Tukholman hovissa ylhäisaatelin rakkausseikkailut olivat sellaisia kuin muissakin 

hoveissa. Ylempien seurapiirien tavat olivat yleiseurooppalaisia.176  

 

Avoinkaan seksuaalisuus ei tahrannut aatelismiestä, vaan kuului normaaliin käytökseen 

ja kasvuun. Suomen historian keskeiset aateliset ovat tunnettuja seikkailuistaan: 

Sprengtporten (1740–1819) on muistellut nuoruutensa Tukholman houkutuksia eli 
                                                
171 Tjeder 2003, 140–143.   
172 Katajisto 2009, 166. Palmfelt oli Ruotsin armeijan eversti. 
173 Tegnér 1889, 91. Haukkuja oli kenraali Schwerin…egoister och uslingar (hans egna ord)… 
174 Hellsing 2013, 166–167. 
175 Ibid. 181. 
176 Ilmakunnas 2011, 164–165. 
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uhkapeliä ja naisia,177 puhumattakaan Gustaf Mauritz Armfeltista, joka teki naisten 

valloituksesta taiteenlajin ympäri Eurooppaa.178 Ilmakunnas toteaakin, että rahaa kului 

paljon kalliiden rakastajattarien hemmottelemiseen ja aviottomien lasten kasvatukseen ja 

koulutukseen. Rakastajattaret ja aviottomat lapset olivat keskeinen osa aatelismiehen 

elämää.179  

 

Vuoden 1805 Sarah Cuthbertin oletetun raskauden tuloksena ei syntynyt jälkeläistä. 

Wilhelm Klinckowströmin ja Sarah Cuthbert-Brooken poika syntyi Tukholmassa 

3.3.1807. Aateliskulttuuriin kuului, että aatelismies kantoi vastuun aviottomista 

lapsistaan. Tätä kulttuurin normia noudattivat myös von Fersen-suvun miehet.180 Samoin 

Armfeltin sukupiirissä Gustaf Mauritz huolehti, että avioliiton ulkopuolisista suhteista 

syntyneet lapset adoptoitiin sukuun tavalla tai toisella riippumatta äidin säädystä.181 

Vaikka seksiin suhtauduttiin tietyissä piireissä sallivasti, ei laki niin tehnyt. Vuoden 

1734 laki ei vielä myöntänyt naimattomalle miehelle ja naiselle lupaa rakastella. 

Sakotusperusteet olivat samat kuin huoruudessa: ensimmäisestä rikoksesta sai 

pienemmät sakot kuin toisesta tai kolmannesta. Suomessa salavuoteus säilyi rikoksena 

aina vuoteen 1926 asti.182 

 

Tutkimuskirjallisuudesta löytyy mainintoja aatelismiehen elämästä alempisäätyisten 

rakastajattaren kanssa. Esimerkiksi Kirsi Vainio-Korhonen kertoo tarinan Lars von 

Platesta (1793–1843), joka eli avosuhteessa piikansa Helena Erikintyttären kanssa. 

Suhteessa syntyi neljä aviotonta lasta. Von Plate ei pitänyt huolta aviottomista lapsistaan 

saatika ottanut heitä perhepiiriinsä kasvamaan, toisin kuin Klinckowström, von Fersenit 

ja Armfeltit. Vainio-Korhosen mukaan kartanonherroilla saattoi olla aviottomia lapsia. 

Hän on esittänyt, että harha-askelten hedelmiä ei yleensä tunnustettu ja suhteet olivat 

ohimeneviä. Menetetty maine huononsi myös von Platen asemaa avioliittomarkkinoilla 

ja tämä joutui sen vuoksi salakihlautumaan.183 

 

                                                
177 Niiranen 1986, 327. 
178 Ks. esim. Ramel 1998. 
179 Ilmakunnas 2011, 169. 
180 Ilmakunnas 2011, 166. 
181 Ramel 1998, 218, 370. 
182 Niiranen 1986, 331, 334. 
183 Vainio-Korhonen 2012, 137–150. 
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Aatelismiehelle aviottomat lapset toivat harvoin huomattavaa häpeää. Aviottoman 

lapsen synnyttänyt nainen sai kuitenkin sakkoja. Ainoastaan poikkeustapauksessa 

makaajana ollut aatelismies otti naisen vaimokseen. Myös tilastojen valossa 

sukupuolimoraali oli höltymässä: Aviottomien lasten määrä oli alhainen, mutta sadassa 

vuodessa aviottomien lasten määrässä oli havaittavissa huomattavaa kasvua. Aviottomia 

lapsia oli vuosina 1751–1760 vain syntyneistä 1,5%, mutta vuosina 1851–1860 jo 7%.184 

Abbott esittää laittoman perillisen syntymisen johtaneen englantilaisen aatelin piirissä 

tavallisesti avioeroon.185  

 

 

 

 3.4 Wilhelmin ja Sarahin avioliitto ja yhteisen lapsen legitimaatio 

 

 

Wilhelmin kannalta elämä näytti olevan mallillaan vielä keväällä 1810. Vuosien 1804–

1805 kirjeissä monesti mainitut neuvottelut kuningattaren adjutantin virasta tuottivat 

viimein hedelmää ja Klinckowström nimitetiin tehtävään kesällä 1809.186 Vuoden 1810 

papereissa häntä tituleerataankin en af rikets herrar, joka oli yksi korkeimmista 

mahdollisista arvonimistä. Samoihin aikoihin myös tiiviin kirjeenvaihdon myötä tieto 

edellisen aviomiehen Thomas Brooken kuolemasta saavutti Sarahin Tukholmassa. 

Brooken kuolema paransi Sarahin taloudellista asemaa.187 Kaikki näytti olevan 

järjestymässä hyvin. 

  

Sarah Cuthbertin ja Wilhelm Klinckowströmin pitkä kihlautumisaika on selitettävissä 

suurelta osin Sarahin taloudellisella tilanteella. Elämä rikkaana perijättärenä ei 

tarkoittanut, että käteistä olisi ollut aina saatavilla. Naisena Sarahin mahdollisuus oman 

omaisuutensa hallintaan oli ongelmallinen. Tämän vuoksi Sarah kävi ahkerasti 

kirjeenvaihtoa talousasioista isänsä testamentissa määrättyjen uskottujen miesten, 

Murrayn, Marshin ja Cuthbertin kanssa. Uskotuilla miehillä oli sanansa sanottavana 

Sarahin omaisuuden käyttöön. Murrayn vastauksista päätellen Sarah oli todella 

turhautunut niihin pienehköihin rahasummiin, joita Murray pystyi hänelle lähettämään. 
                                                
184 Niiranen 1986, 332–333. 
185 Abbott 1993, 65. 
186 KA Kuninkaan nimityskirje 25.7.1809. VAY 613, 30–31.  
187 KA Tieto omaisuuden siirtymisestä Sarah Cuthbertin haltuun 19.4.1810. VAY 641, 126.  
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Sarah kyseenalaisti kirjeissään jopa uskottujen miesten lojaalisuuden ja syytti heitä 

rahaston jahtaamisesta itselleen.188 

 

Vaikka ero oli tuolloin jo tapahtunut, niin Sarah Cuthbert-Brooken ja Thomas Brooken 

ns. seperation deed 189 ja jo vuodelta 1794 oleva Statement and proposal190 takasivat 

Thomasille oikeudet omaisuuden tuomiin tuloihin. Vain kiinteän omaisuuden myyminen 

oli sopimuksissa kielletty. Sarahin kirjeistä on luettavissa ärtymystä jatkuvaan 

pattitilanteeseen. Sarahin kirjeiden sävy on kiihkeän päättäväinen. Hän painosti 

uskottuja miehiä sekä tunteisiin vetoamalla että todisteisiin ja lakeihin vedoten.191 

Sarahin neuvotteluasema ei isän testamentin takia ollut edes kohtuullinen, koska uskotut 

miehet saattoivat ottaa koko omaisuuden haltuunsa, jos Sarah teki heidän mielestään 

huonoja ratkaisuja.192 Sarah halusi myydä omaisuutta käteisvajeen paikkaamiseksi ja 

uuden elämän varmistamiseksi. Murrayn kautta myös Thomas Brooke ilmoitti 

suostumuksensa omaisuuden myyntiin.193 

 

Kirjassa Svenska grever och baroner kerrotaan, että Klinckowström esitteli Sarah 

Cuthbertin hovissa vapaaherrattarenaan, vaikka heidän avioliittoaan ei vielä ollut 

solmittu. Vastaavasti Ramsayn tarinat Sarahin vihaisesta aviomiehestä ovat 

totuusarvoltaan kyseenalaista ja usein vaikeasti varmistettavaa muistitietoa, koska 

Sarahin ja Thomasin avioliitto päättyi jo vuosia aiemmin kuin Wilhelm ja Sarah edes 

kohtasivat toisensa.194  

 

Keväällä 1810 Thomasin kuoleman jälkeen raha-asiat selvisivät viimein,195 kun 

Englannista tiedotettiin iloisesti Sarahille, että tämä oli saanut haltuunsa puolet 40 

                                                
188 KA Murrayn Sarah Cuthbertille 25.6.1808, 7.1808. VAY 641, 22– 28. Sarahin kirjekonsepti 1808. 
VAY 641, 29–30. 
189 KA Attested Copy of Deed of separation of Thomas Brooke Esquire and Sarah his wife, 28.3.1803. 
VAY alkuperäinen 15.1.1803. VAY 641, 6–12.  
190 KA Statement and Proposal 21.5.1794. VAY 641, 49–50.  
191 KA Murrayn kirjeet Sarah Cuthbertille 25.6.1808, 7.1808. VAY 641,  22–28.  Sarahin kirjekonseptit 
1808. VAY 641, 29–30. 4. 1809. VAY 641, 39–53, Sedälle A Cuthbertille 1809 VAY 641, 54–56.  
Marshin kirje Sarah Cuthbertille 17.3.1809. VAY 641, 35–36. 
192 Arthur Cuthbertin testamentista enemmän luvussa 2.2. 
193 KA Kopio Thomas Brooken kirjeestä osa Murrayn 29.9.1809 lähettämää kirjettä Sarah Cuthbertille. 
VAY 641, 52–53.  
194 Rothschild 1931, 97–100. Ramsay 1987, 272.  
195 KA William Murraylta Sarah Cuthbert Brookelle 24.9.1809. VAY 641, 59–61.  
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tuhannen punnan omaisuudestaan, eli hieman yli 20 000 puntaa.196 Jo vuonna 1805 

Sarah oli mahdollisesti näyttänyt Klinckowströmin silmin myös taloudellisessa mielessä 

hyvältä saaliilta. Omaisuudellisten voittojen kotiuttamisessa meni kuitenkin pitkään, 

joten parin kihlausaika venyi ja heidän yhteinen lapsensa Arthur ehti syntyä (vuonna 

1807) ennen kuin Sarahin omaisuuteen päästiin käsiksi vuonna 1810.  

 

Avioliiton solmimisen ongelmana olivat nimenomaan taloudelliset tekijät. Myös Hans 

Wachtmeisterin kirjeestä saa käsityksen, että Sarahilla oli vaikeuksia päästä 

omaisuuteensa käsiksi, minkä vuoksi hän halusi lainata rahaa.197 Kun Sarah sai 

haltuunsa puolet omaisuudesta, pari solmi virallisen avioliiton. Svean hovioikeudessa 

aloitettiin samaan aikaan heidän poikansa Arthur Wilhelmin legitimointi parin 

aviolapseksi. Ennen näitä toimenpiteitä Otto Wilhelm lupautui luopumaan kaikista 

oikeuksistaan vaimonsa omaisuuteen.198 Sarah Cuthbert muisteli myöhemmin, kuinka 

heidän avioliitostaan ilmoitettiin myös englantilaisessa sanomalehdessä.199 Tapaus 

noteerattiin siis sekä Lontoossa että Tukholmassa. 

 

Kesäkuun 19. päivänä 1810 Wilhelm ja Sarah aloittivat poikansa Arthur Wilhelmin 

legitimaatioon tähtäävän prosessin Svean hovioikeudessa.200 Saadakseen aatelisäätynsä 

avioton lapsi täytyi ottaa erikseen aviolapseksi. Jälkeläisten laillistaminen oli aatelisille 

monimutkaisempi prosessi kuin muiden säätyjen jäsenille. Legitimaatiotoimia on tutkittu 

sangen vähän.201 Backströmin selvityksestä käy ilmi, että legitimaatio hoidettiin Ruotsin 

vallan aikana hovioikeuksien kautta.202 Arthurin legitimaatioanomuksessa varhaisimmat 

todistukset on allekirjoitettu jo vuonna 1809 ja valtaosa hakemuspapereista on 

allekirjoitettu toukokuun loppupuolella 1810. Todistusten kirjoittajina olivat Wilhelmin 

sukulaiset, kuten Axel von Fersen, isoveli Axel Klinckowström ja isä Thure 

                                                
196 KA kaksoiskappale Sarah Brooken saamasta 19.4.1810 kirjeestä, jossa ilmoitetaan omaisuuden Sarahin 
haltuun siirtämisestä. Käsiala sama kuin Murrayn muissakin kirjeissä. VAY 641, 126. 
197 KA Hans Wachtmeister Wilhelm Klinckowströmille 1.2.1806. VAY, 637. 77. 
198 KA legitimaatioanomus Svean hovioikeudelle 19.6.1810. VAY 638, 330–341. Sopimus, jolla Otto 
Wilhelm Klinckowström luopuu kaikista oikeuksista puolisonsa omaisuuteen 22.5.1810. VAY 641, 114. 
199 KA Sarah Cuthbertin muistilappu. VAY 641, 123.  
200 KA legitimaatioanomus Svean hovioikeudelle 19.6.1810. VAY 638, 330–341. 
201 Asiaa on tutkittu lähinnä vuodesta 1809 eteenpäin. Siitä on julkaistu 1968 Åke Backström 
oikeushistoriallinen tutkimus De adliga legitimations och adoptionsärendene 1809–1917. Tiedot 
korjautuvat pian, sillä ritarihuonetta ja sen byrokratiaa käsitellään vuonna 2014 julkaistavassa Alex 
Snellmanin väitöksessa Suomen aateli: yhteiskunnan huipulta uusiin rooleihin 1809–1939.  
202 Backström 1968, 16–26. Valitettavasti kirjaa on todella vähän saatavilla ja Kansallisarkiston niteestä 
puuttuivat sivut 21–25. Kapteeni Tandefeltin tapaus operoitiin ensin vuonna 1807 Turun hovioikeuden 
kautta ja sitten 1822 keisarin antoi suostumuksensa. Backström 1968, 18–19. 
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Klinckowström. Kirjallisen todistuksen lapsen alkuperästä antoi 12 eri henkilöä.203  

Legitimaatioanomuksesta löytyy jotain informaatiota Arthurin ensimmäisestä kolmesta 

vuodesta.204 Esimerkisi Eva Norögrenin todistus kertoi, kuinka Wilhelm Klinckowström 

oli kiitollinen, että Eva piti lapsen luonaan vuoden 1808 toukokuuhun asti.205 

 

Klinckowströmien avioliittoa ei voine pitää vain rohkeana rakkausavioliittona. Heidän 

liitossaan aikakauden tapojen mukaisesti kohtasi tunteiden lisäksi myös omaisuus. 

Tutkija Dominic Lieven kertoo, että tuon ajan urbaanin seuraelämän keskeisin tavoite oli 

tuoda nuoret naiset ja miehet yhteen ja siten tukea aristokraattisten piirien 

eksklusiivisuutta. Tällä tavalla varsinkin nuoria naisia saatiin kontrolloidusti naimaan 

vertaisiaan. Piirien eksklusiivisuus takasi myös sen, että nuoret saivat käyttää omaa 

harkintaansa siinä, kenet naivat: jos nuoret tapasivat vain sopivia ehdokkaita, oli 

mahdotonta valita sopimaton.206 Eikä Wilhelmin ja Sarahin suhde suinkaan rikkonut tätä 

kaavaa. 

 

Koko avioliiton käsite oli muotoutumassa uudestaan 1800-luvun alkupuolella. Markku 

Hyrkkänen esittää, että 1700-luvulle saakka teologinen tulkinta avioliitosta oli vallitseva. 

Tulkinnan mukaan avioliitto oli Jumalan säätämä liitto, jota ei voi purkaa. Avioliiton 

tarkoitus oli taata ihmissuvun säilyminen ja lisääntyminen. Teologiseen tulkintaan 

yhdistyivät sääty-yhteiskunnan oikeudelliset säädökset, joiden keskeinen sisältö oli, että 

avioliitto sallittiin vain, jos perhe pystyi elättämään lapset. Hyrkkänen kuvaa, kuinka 

taloudelliset säädökset väljenivät 1700-luvulla siinä määrin, että avioero tuli luvalliseksi. 

Tosin teologisesti avioero oli edelleen kielletty.207  

 

1800-luvun alussa avioliiton teologiset sekä taloudelliset normit väljenivät edelleen. 

1800-luvun alkupuolella rakkaus tuli keskeiseksi käsitteeksi puhuttaessa avioliitosta, 

joten samalla tuli tärkeäksi mahdollistaa rakkauden siveellinen toteuttaminen. 

Hyrkkänen korostaa, että käsitteissä tapahtuneen muutoksen rekisteröi vuoden 1820 

Brockhaus-tietosanakirja, jossa oli ensimäistä kertaa esillä uudissana Liebesehe 

(rakkausavioliitto). Rakkausavioliitto-käsite toi esiin sen, että avioliiton tarkoitus ja 

                                                
203 KA Svean hovioikeudelle lähetetty legitimaatioanomus 19.6.1810. VAY 638, 330–341.  
204 Ibid. 
205 Ibid. Eva Norögrenin todistus 1810. VAY 638, 339.  
206 Lieven 1992, 135. 
207 Hyrkkänen 2002, 118–119.   
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tulkinta olivat muuttuneet. Jos rakkaus miellettiin avioliiton solmimisen syyksi, oli 

rakkauden loppumisesta muotoutumassa avioeron peruste.208  

 

Vielä 1700-luvulla aristokratian piirissä ei ollut muodikasta olla onnellisesti naimisissa. 

Rakastumista omaan puolisoon pidettiin suorastaan huvittavana, vaikka keskinäiset 

tunteet ennen avioliiton solmimista sallittiin. Ilmakunnas kertoo, kuinka Tukholman 

hovissa pilkattiin kreiviä, joka oli rakastunut puolisoonsa. Pilkan teki osuvaksi se, että 

ennen avioitumista kreivi oli vietellyt hovin ja Tukholman seurapiirien naisia. 

Ilmakunnaksen johtopäätelmä on, ettei rakkaus omaan puolisoon yksinkertaisesti ollut 

eleganttia.209  

 

Kirjeiden perusteella on helpompi uskoa, että Sarahin suunnalta kyseessä olivat aidot ja 

syvät tunteet, mutta Wilhelmin ja Sarahin rakkaussuhde ei ollut myöskään ainutlaatuinen 

tapaus tuona aikana. Rakkaudesta ja sen johtamisesta avioliittoon voi löytää muutamia 

esimerkkejä tutkimuskirjallisuudesta: esimerkiksi Kirsi Vainio-Korhonen kirjoittaa Sofie 

Munsterhjelmin (1801–1867) ja Lars von Platen syksyn 1829 uskaliaasta 

salakihlautumisesta. Heidän suhteensa johti lopulta avioliittoon.210  

 

Ilmakunnas käsittelee väitöksessään rakkautta ja velvollisuutta ylhäisaatelin liitoissa 

1700-luvulla. Myös von Fersenien suvusta löytyy jo vuodelta 1740 selkeä 

rakkausavioliitto Carl von Fersenin (1716–1786) ja Charlotte Sparren (1719–1795) 

välillä. Molemmat puolisot olivat niin korkeassa asemassa yhteiskunnassa, ettei kukaan 

noussut vastustamaan tätä liittoa. Ilmakunnas esittääkin, että:  

 
Carl von Fersenin suunnitellessa avioliittoa rakkaudella oli suurempi merkitys kuin omaisuudella tai 

tulevan puolison sosiaalisilla suhteilla. Kummankaan perheet ja sukulaiset eivät kuitenkaan olisi 

hyväksyneet rakkausavioliittoa, jollei se olisi ollut molempien perheiden etujen mukaista.211 
 

Vuonna 1810, jolloin Klinckowström avioitui, oli Ruotsissa voimassa vuoden 1734 

naimakaari. Tämä laki sisälsi säädökset laillisesta naimisesta, naittajista, kielletyistä 

avioliitoista, kihlauksista, kihlaeroista, huomenlahjoista, myötäjäisistä, kihla-aikana 

                                                
208 Hyrkkänen 2002, 118–119.  
209 Ilmakunnas 2011, 67.  
210 Vainio-Korhonen 2012, 139–150. 
211 Ilmakunnas 2011, 55–56. 
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siitetyistä lapsista, vanhempien tahdon vastaisista liitoista, kuulutuksista, 

kieltäytymisestä vihkimisestä, avioehdoista, miehen oikeudesta olla naisen edusmiehenä 

ja myydä omaisuutta, naimaosasta, pesänosituksesta, laittomasta yhteenmuutosta, erosta, 

pesäerosta ja epäsovusta. Vielä vuoden 1734 laissa on huomioitava se, että avioliitto ei 

ollut vain kahden ihmisen sopimus, vaan sukujen neuvottelema sopimus, joka oli 

luonteeltaan taloudellinen.212  

 

1700-luvulla aatelinpiirissä naimattomuus oli epätavallista. Poikkeuksen teki Hans Axel 

von Fersen, joka ei avioliiton aktiivisesta suunnittelusta huolimatta koskaan avioitunut. 

Kreivi ei etsinyt puolisoa ainoastaan ruotsalaisen aristokratian joukosta, vaan 

ulkomailta.213 Niiranen väittämän mukaan, mitä varakkaampi oli sitä kauempaa puoliso 

oli mahdollista etsiä.214 Tämä piti paikkaansa ainakin Klinckowströmin kohdalla. 

Avioliitto Sarah Cuthbert-Brooken kanssa ei ainakaan heikentänyt Klinckowströmin 

taloudellista asemaa. Vastaavasti Hans Axel von Fersenin puolison etsintöjä leimaa halu 

naida varallisuutta ja miellyttää isää.  Ilmakunnas kertoo kreivin kokeneen taloudellisen 

riippuvuuden isästä hyvin raskaana.215 On siis oletettavaa, että Sarahin omaisuus esitti 

merkittävää roolia Wilhelmin ja Sarahin liitossa rakkauden lisäksi. 

 

Kaarlo Wirilander on todistanut, että eri säätyjen kesken solmitut avioliitot lisääntyivät 

huomattavasti vuosina 1721–1870.216 Nuorten upseereiden toiveena oli naida rikas 

vaimo. Gustaf Mauritz Armfeltin kerrotaan kirjoittaneen isälleen naivansa vaikka 

köyryselkäisen ja ruman neidon, kunhan tämä olisi rikas. Monilla upseereilla oli 

elämäntavasta johtuen suuret velat ja suuri paine naida rahaa.217 Klinckowström kärsi 

muiden aatelismiesten tavoin ajoittaisista rahahuolista. Vaikka Sarah Cuthbert-Brooke ei 

välttämättä ollut aatelinen,218 oli hänellä huomattava omaisuus.  

 

Avioliiton merkitys aatelisäädyn aineellisen ja aineettoman perinnön turvaajana ja 

takaajana on yleisesti tunnustettu ja paljon käsitelty teema niin kansanvälisessä kuin 

kansallisessakin tutkimuskirjallisuudessa. Abbott korostaa, että 1800-luvun 

                                                
212 Niiranen 1986, 59. 
213 Ilmakunnas 2011, 62. 
214 Niiranen 1986, 155. 
215 Ilmakunnas 2011, 62. 
216 Wirilander, 1974, 238. 
217 Niiranen 1986, 92. 
218 von Frenckell 1947, 332. 
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aatelissukujen välillä solmituissa avioliitossa korostuivat omaisuuteen kohdistuvat 

pitkäaikaiset vaikutukset ja sukujen keskinäiset sopimukset, mutta näitä ei pidä nähdä 

pakkopaitoina nuorisollekaan. Abbott korostaa, että miehet, joiden isä oli kuollut, 

neuvottelivat itse avioliitosta. Hän kertoo myös erään aatelisen isän tavoitteesta löytää 

tyttärilleen hyvät aviomiehet niin henkisiltä, fyysisiltä kuin taloudellisilta 

ominaisuuksiltaan.219 Ilmiselvästi avioliitostaan huolimatta ja varsinkin miehensä 

kuoleman jälkeen Sarah Cuthbert-Brooke toimi hyvin itsenäisesti. Sarahin itsenäisyyttä 

todistaa myöhemminkin se, että hän neuvotteli tyttärensä Louisan ja Gustaf Magnuksen 

(1792–1852) avioliitosta Alexander Armfeltin kanssa. Elämänsä loppupuolella Sarah 

Cuthbert kävi tiiviisti tyttärensä luona Åminnen kartanossa. Isän perinnön tuoma 

huomattava varallisuus ja sen suomat mahdollisuudet, kuten sääntöperintötilan 

tekeminen tyttärelle, takasivat Sarahille ja hänen tyttärelleen aseman Suomen 

suuriruhtinaskunnan ylimystössä.220 

 

Klinckowströmin molemmat vaimot olivat poikkeuksia, sillä oli tavanomaisempaa, että 

Suomen pienissä aatelispiireissä tulevat puolisot olivat joko sukua toisilleen tai naapuri- 

tai lähikartanoiden lapsia.221 Avioliitossa Klinckowströmin ja Sarah Cuthbertin välillä 

eivät siis toteutuneet perinteet, vaan yhdistyivät pikemminkin monet aristokraattisen 

avioliiton 1800-luvun alun tavoitteet ja toiveet eli tunteet ja omaisuus. 

Klinckowströmillä oli selkeästi tarvetta naida rahaa, vaikka käyttöoikeuksia hän ei 

tämän omaisuuteen lopulta saanutkaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
219 Abbott 1993, 55, 58. 
220 von Frenckell 1947, 51–52.  
221 Wilhelm Klinckowströmin molemmat vaimot olivat ulkomaalaisia. Klinckowström avioitui 
toistamiseen 1840 Pietarin hovista löytämänsä Elisabeth Krausen kanssa. Savolainen 2001. Vainio-
Korhonen 2012, 138. 
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4 . WILHELM  KLINCKOWSTRÖMIN MAINE   

 

 

 

4.1 Klinckowströmin epäsuosion syyt Ruotsissa   

 

 

Aiemmasta tutkimuksesta ei selviä, mitkä tekijät loivat Klinckowströmin ja Cuthbertin 

skandaalin, joka johti parin siirtymisen Suomeen.222 Ruotsissa vuodet 1809–1810 olivat 

poliittisen murroksen aikaa. Valta vaihtui kahden vuoden sisällä kolme kertaa: Kustaa 

III:n poika Kustaa IV Adolf syrjäytettiin vallasta 29.3.1809 ja hänen seuraajansa Kaarle 

XIII halvaantui marraskuussa 1809. Vuodesta 1810 alkaen käytännön valtaa käytti 

maassa Bernadotte, jonka Kaarle XIII adoptoi kruununprinssiksi. Klinckowströmin 

hankalat vuodet olivat erittäin hankalia itse asiassa koko Ruotsille. 

 

Suurin käänne Klinckowströmin poliittisessa asemassa oli Axel von Fersenin murha 

20.6.1810. Von Fersen lynkattiin keskellä Tukholmaa kruununprinssi Karl Augustin 

(1768–1810) hautajaiskulkuetta. Massan raivon takana oli huhu, että von Fersen oli 

vastuussa kruununprinssin kuolemasta, koska von Fersen kannatti Kustaa IV:n poikaa 

kruununperijäksi.223 Axel von Fersen oli kustavilaisten johtokaraktääri, jonka koko 

olemus sekä henkilöhistoria symbolisoivat vanhaa aikaa.224 Von Fersen oli niin ylhäisten 

kuin alhaisten vihantunteiden kohteena.225 Von Fersenin väkivaltainen murha sai 

lähipiirin, varsinkin Axelin siskon Sophie Piperin, kauhun valtaan. Klinckowström 

saapui tätinsä avuksi. Hän siirsi tätinsä saaristoon, josta olisi helpompi paeta ulkomaille, 

joko Venäjälle tai Saksaan, tai vetäytyä suvun tilalle Suomeen asumaan.226 

 

Von Fersenin murha muutti Ruotsissa poliittista tasapainoa, ja se oli suora ja karu 

hyökkäys ylhäisaatelia sekä kustavilaisia vastaan. Kuninkaan sekaantumisesta murhaan 

juoruttiin laajasti. On mahdollista, että von Fersenin murha heikensi suvun asemaa 
                                                
222 Savolainen 1994, 269. Klinge 2012, 311–312. 
223 Mats Berglundin väitös Massans röst tarjoaa asiasta varsin kokonaisvaltaisen selvityksen. Berglund 
2008 257–310.  
224 Berglund 2008, 261. 
225 Schück 1904, 97. 
226 Bonde 1899, 21. Voi olettaa, että suvun tilalla tarkoitetaan ilmeisesti Vuojokea. Eli se oli suvun jäsenten 
mielissä muuttokohteena jo 1810. Klinckowström perheineen siirtyi sinne asumaan vakituisesti 1816.  
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Ruotsissa niin ratkaisevasti, että sen epäsuositun jäsenen, Wilhelm Klinckowströmin 

olosuhteet Ruotsissa huononivat nopeasti ja tuntuvasti. Kesäkuun 29. päivänä 1810 on 

päivätty kuninkaalta avoin kirje, jossa Klinckowström erotetaan epäluottamuksen vuoksi 

kuninkaan ja valtion palveluksesta.227 Eron häpeärangaistuksen luonnetta korostaa, että 

Klinckowström menetti oikeuden myös käyttää univormuaan. Hän joutui anomaan 

vuonna 1812 oikeutta käyttää univormuaan uudestaan.  

 

Mitään yhtä kaikenselittävää syytä ei Klinckowströmin epäsuosioon ole löydettävissä. 

Kuten aiemmin on todettu, aviottomat lapset tai suhteet eronneisiin naisiin eivät 

sinällään ajaneet aatelismiehiä epäsuosioon. Sen sijaan näitä asioita saatettiin käyttää 

poliittisesti Klinckowströmiä vastaan. Esimerkiksi juorukirja Svenska grefer och 

paroner viittaa kritisoivaan sävyyn siihen, kuinka Wilhelm oli esitellyt Sarahia hovissa 

vapaaherrattarenaan jo ennen avioliittoa.228 Wilhelmin epäsuosiosta kertoo myös se, että 

19.6.1810 aloitettu aviolapseksi ottaminen ei edennyt Tukholmassa, eikä minkäänlaista 

päätöstä, kielteistä tai myönteistä, ole löydettävissä Suomessa olevista aineistoista.229 

 

Politiikan ja yksityiselämän skandaaleita 1700-luvulla on tutkittu viime vuosina 

maailmalla. Brittiläinen historioitsija John Brewerin paneutuu 1700-luvun loppupuolen 

makuuhuonepolitiikkaan osana libertiinien ja moralistien konfliktia. Hän esittää, että 

yksityiselämällä oli merkitys poliittisiin sisältöihin jo tuolloin.230 Tetes-a-tetes suhteista 

juoruttiin ja kirjoitettiin pamfletteja. Juorut ja pamflettikirjoittelu olivat yleisesti 

käytettyjä poliittisia työkaluja.  Juorujen tarkoitus oli niiden kohteen naurunalaiseksi 

tekeminen. Näin Brewerin mukaan tapahtui aristokraattisen skandaalisuhteen osapuolille 

Lady Sarah Lennoxille (1745–1826) ja Lordi William Gordonille.(1744–1823)231 

Scandalous-sana oli laajassa käytössä jo 1700-luvulla. Sanaa käytettiin erityisesti 

pamfleteissa, joissa esiteltiin ylemmän yhteiskuntaluokan edesottamuksia.232 

 

1700-luvulla oli tavallista, että hallitsijaa moitittiin seksuaalisesti kyvyttömäksi tai 

eroottisesti paheelliseksi. Niin kanavoitiin tyytymättömyyttä ja vähäteltiin aikansa 

                                                
227 KA Kuninkaan avoin kirje, jolla vapaaherra Wilhelm Klinckowström eroteaan kuninkaan ja 
valtakunnan palveluksesta 29.1810. VAY 613, 34–35.   
228 Rothschild 1931, 97–100. 
229 KA Armfelt III VAY 636–643. 
230 Brewer 2005, 85–106.  
231 Ibid. 101. 
232 Darnton 2005, 23. Darnton on Princetonin yliopiston historian professori.  
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mahtavia. Hellsingin mukaan se koski myös yksityisen ja julkisen elämän 

erottamattomuutta toisistaan ja poliittisen roolin näkyvyyttä.233 Julkisen ja yksityisen 

sfäärin ero vedettiin tiukaksi 1800-luvun kuluessa. 

 

Ruotsissa tämän aikakauden tunnetuin herjauskampanja lienee Armfeltin 

maanpetosoikeudenkäyntiin liittynyt G. M. Armfeltin ja Magdalena Rudenschöldin 

(1766–1823) suhteen retostelu. Oikeudenkäynnin aikana Armfeltin ja Rudenschöldin 

intiimit rakkauskirjeet julkaistiin osana oikeudenkäyntipöytäkirjoja. Tämän tarkoituksena 

oli maanpaossa olevan Armfeltin julkisuuskuvan mustaaminen. Armfelt tuomittiin 

poissaolevana kuolemaan maanpetoksesta, hänen ystävänsä Ehrenström vankilaan ja 

Rudenschöld häpeäpaaluun.234 Poissaolevalle Armfeltille ei voitu tehdä muuta kuin 

nöyryyttää ja pilata maine, mihin työkaluksi sopivat mainiosti värikkään privaattielämän 

yksityiskohdat.   

 

Toinen syy Klinckowströmin epäsuosioon oli horjuva henkilökuva. Klinckowström oli 

jo elinaikanaan eräänlainen epämies. 1800-luvun kuluessa miesihanne muuttui 

miellyttävästä hovimiehestä kohti osaavaa ja pystyvää miestä. Sebastian Klinckowström 

ja Hans Wachtmeister etenivät urallaan paljon Wilhelmiä paremmin ja nopeammin, 

mistä Sebastian myös huomautteli ahkerasti Wilhelmille. Hansin ensisijainen tahto oli 

edetä, vaikka hänkin 20-vuotiaana tuntui pitävän paljon niistä hyvistä ajoista, joita 

Wilhelmin seurassa sai kokea. 

 

Klinckowström oli monien mielestä tavalla tai toisella epämiellyttävä. Hän ei ollut 

aikaansaava ja hänen tapansa olivat liian vapaat ja kurittomat. On mahdollista, että 

Klinckowströmin aikaisempina vuosinaan harrastama huono asioiden hoito nousi esiin 

Sarahin luoman skandaalin myötä. Hallitsijoiden miellyttämiseen ja aristokraattiseen 

sivistykseen erikoistunut G. M. Armfelt piti niin Sarahin kuin Klinckowströmin käytöstä 

epämiellyttävänä.235 Jopa Klinckowström itse moitti rouvansa puutteellista 

ranskankielen taitoa.236 On selvää, ettei Sarah Cuthbertia haluttu Tukholmaan eikä hän 

sopinut aristokraattisiin säätytietoisiin seurapiireihin. Suku teki ainakin joiltain osin 

                                                
233 Hellsing 2013, 174 
234 Carlsson 1968, 236–239. 
235 Bonsdorff 1934, 184, 311–312.  
236 KA Sarah Brooke-Klinckowströmin kirjekonsepti vuoden 1826 helmikuulta. VAY 641, 116–119.   
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poikkeuksen, sillä Axel von Fersen seurusteli Klinckowströmin ja tämän vaimon kanssa 

elokuussa 1807.237 

 

Menestyminen hoveissa ja maailmassa rakentui monen tekijän summasta. 

Klinckowströmillä oli sopiva tausta, mutta tarvittava omaisuus ja aristokraatin käytöksen 

hienostuneisuus puuttuivat. Helsingin juorut ja sanonnat punaisesta ukosta viittaavat 

siihen, että Klinckowström ei olemukseltaan yltänyt todelliseen aristokraattiseen 

menestykseen. Äkkirikastuneen englantilaisen sotilaan nuorena täysorvoksi joutunut 

tytär ei voinut kaikista rahoistaan huolimatta mitenkään täyttää Ruotsissa 

vapaaherrattaren roolin asettamia vaatimuksia, koska hänellä tiedettiin olleen takanaan 

useita suhteita ja avioero.  

 

Suvussa sattuneiden kuolemantapausten ja avioitumisen jälkeen raha-asioiden 

selkiydyttyä Klinckowström jatkoi eloaan Tukholmassa.  Hovi lievensi 

Klinckowströmin saamaa rangaistusta antamalla tämän taas käyttää adjutantin 

univormuaan. Klinckowström sai helmikuussa 1812 myös oikeuden tuoda 

muuttokuormansa verovapaasti maahan Göteborgin sataman kautta.238 Merkki 

Klinckowströmin aseman paranemisesta hovissa on sekin, että vuonna 1815 isä ja poika 

saivat luvan kantaa Johannes af Jerusalem -ritarikunnan merkkiä. Vuonna 1815 Otto 

Wilhelmin poikaa kutsuttiin nimellä Arthur Wilhelm Wilhelmsson-Klinckowström.239 

Se, että Arthuria kutsuttiin sukunimellä, antaa viitteitä siitä, että legitimaatio olisi 

edennyt Tukholmassakin. Ainoastaan silloin, kun poika oli legitimoitu, sukunimen 

käyttö tuli mahdolliseksi.240  

 

Sarah muisteli vuonna 1826 kirjoittamassaan kirjekonseptissa Tukholman aikaa ja 

korostaa miehensä epäsuosiota.241 Käyttämistäni lähteistä ei löydy yksiselitteistä syytä 

tähän epäsuosioon. Epäsuosio ei johtunut muutamasta sopimattomasta teosta, jotka 

olisivat ylittäneet sopivuuden rajat, vaan Wilhelm Klinckowströmin persoona ärsytti 

ihmisiä. Miltei kaikissa kertomuksissa Klinckowströmistä kerrotaan hänen taidostaan 

miellyttää niin halutessaan. Klinckowström sai tai otti tämän taitonsa käyttöön ilmeisesti 
                                                
237 Toim. Söderhjelm 1936, 543–545.   
238 KA Kuninkaan lupa käyttää univormuaan 18.2.1812 ja Kuninkaan lupa tuoda muuttokuormaa 
verovapaasti maahan 12.2.1812. VAY 613, 43, 45 
239 KA Ritarikunnan kunniamerkin myöntämiskirja 18.6.1815. VAY 613, 40. 
240 Alex Snellmanin haastattelu 2.10.2013. 
241 KA Sarah Brooke-Klinckowströmin kirjekonsepti vuoden 1826 helmikuulta. VAY 641, 116–119.   
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vasta muutettuaan Ruotsista. Klinckowström ei onnistunut tai vaivautunut miellyttämään 

esimerkiksi Axel von Fersen nuorempaa tai tämän siskoja. Voi myös olla mahdollista, 

että sukulaiset näkivät Klinckowströmin esiintymisen läpi. Täti Sophie Piperia ei 

kirjeissään tunnu lämmittävän edes se, että Wilhelm oli ollut kovasti huolissaan hänen 

terveydestään.242  

 

Ruotsin poliittista tilanteen vaikutusta Klinckowströmin epäsuosioon ja eroon ei voi 

ohittaa. Kustavilainen puolue hiljennettiin viimeistään Axel von Fersenin lynkkauksella, 

eivätkä entisten kustavilaisten rojalistien näkymät Ruotsin poliittisella kartalla näyttäneet 

ruusuisilta. Axel von Fersenin myötä Klinckowström menetti tärkeän, vaikkakin hieman 

vastahakoisen suojelijan. Von Fersenin perinnönjaossa Klinckowström sai haltuunsa 

Vuojoen kartanon Suomessa ja Venäjän hovista hänelle löytyi muutamia hyviä ystäviä, 

joten siirtyminen Suomeen tuntui hyvältä ratkaisulta. Voikin kysyä, miksi toistaitoista 

Klinckowströmiä olisi pidetty korkeissa viroissa tilanteessa, jossa tämä edusti väärää 

mielipidettä ja sukuyhteisöä? Suomessa aidoista aristokraateista oli 1810-luvulla pulaa, 

joten tänne mahtui hieman lahjattomampia johtajia kuin Ruotsiin.  

 

Klinckowströmiltä puuttui monia asioita ja ominaisuuksia, jotka olivat nuorille 

aatelismiehille tärkeitä. Hän kuitenkin kuului erääseen Ruotsin aristokratian keskeisistä 

sukupiireistä. Klinckowströmin perheellä ei ollut samoja taloudellisia mahdollisuuksia 

kuin von Ferseneillä.243 Klinckowströmin persoona ei herättänyt kanssaihmisissä 

positiivisia tunteita. Klinckowströmillä oli koko elämänsä ajan taipumusta ajaa itsensä 

ongelmiin, joista hän pelastui ystävien tai tukijoiden avulla. Lähteissä ei ole myöskään 

merkkejä siitä, että Klinckowström olisi ollut erityinen toiminnan mies, hyödyllinen ja 

aikaansaava. Taipumusta asioiden hoitoon miehellä ei ollut. Silti 1800-luvulla 

syntyperällä pääsi pitkälle, mutta huipulle ilman sinne soveltuvia ominaisuuksia oli 

hankala kiivetä.  Ruotsin suuri poliittisen suunnan muutos, suojelijan murha ja miehen 

oma persoona yhdessä kaatoivat Klinckowströmin menestymisen mahdollisuudet 

Tukholmassa. 

 

 

 

                                                
242 KA Sofie Piperin kirjeet (päiväämättömiä) Wilhelm Klinckowströmille. VAY 638, 181–123. 
243 Ilmakunnas 2011, 302, 341, 350.   
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4.2 Pariskunta osaksi seurapiirikermaa Suomen suuriruhtinaskunnassa  

 

 

Klinckowströmin tavoin monet Ruotsin valtakunnan aateliin kuuluneet miehet siirtyivät 

Suomen puolelle Ruotsin mullistuksien jälkeen.244 Aiemmassa tutkimuksessa 

Klinckowströmin suvun nuoremman haaran siirtymisen Suomeen on katsottu 

tapahtuneen vuonna 1816. Vuonna 1816 Klinckowström kirjattiin osaksi Suomen 

ritarihuonetta.245 Klinckowströmin siirtyminen muistuttaa monilta osin Armfeltin suvun 

siirtymistä Suomen puolelle. Muutamia keskeisiä eroja kuitenkin oli: Armfeltin 

siirtymistä Venäjälle helpotti se, että Gustaf Mauritz sai passin 2.5.1810. Passin 

myöntänyt Venäjän ministeri Jan van Suchtelen (1751–1836) kuvaili Armfeltin olleen 

nopeaälyinen mies täynnä suunnitelmia, alentuva ja mielistelyyn taipuvainen, 

tyytymätön nykyiseen hallitukseen, tarpeen vaatiessa työteliäs…246 Klinckowströmistä ei 

ole noussut esiin vastaavia positiivisia arvioita, jotka olisivat siloittaneet ja nopeuttaneet 

Klinckowströmin siirtymistä Suomen seurapiirien ja uuden virkakoneiston huipulle.  

 

Klinckowströmin elämää vuosina 1816–1825 voi pitää eräänlaisena rauhoittumisaikana. 

Silloin pariskunta asettui Suomeen ja päätyi pikkuhiljaa suomalaisten seurapiirien 

kermaksi. Tähän uuden aseman muodostamiseen oli kolme avaintekijää: Suhteet 

Armfelt-suvun jäseniin, Klinckowströmin ja Menschikoffin (1787–1869) ystävyys ja 

Sarah Cuthbertin omaisuus.  

 

Armfelt-suvun vuonna 1814 kuollut päämies G.M. Armfelt ei suhtautunut suopeasti 

Klinckowströmiin. Vuodelta 1814 on tietoa koko Klinckowströmin perheen matkasta 

Pietariin Åminnen kautta. Perhe tapasi matkalla Armfeltin, joka arvioi heitä kirjeessään 

vaimolleen. Hän kertoi paronin olleen bavard (puhelias, suulas) ja vaimo samanlainen ja 

                                                
244 Paras selvitys eliitin uudelleen organisoitumisesta 1809 jälkeen. Ks. Samuelsson 2008. 
245 Snellman 2006, liite 3. Snellman käsittelee tutkielmassaan ritarihuoneen syntyä ja miten eri suvut tulivat 
siihen jäseniksi. Immatrikulaatio oli nimitys ja toimintamalli tavalle, jolla ulkomaiset aatelissuvut 
kirjattiiin osaksi Suomen ritarihuonetta. Klinckowströmin suvun siirtyminen tehtiin immatrikulaation 
kautta, joskin myöhäisen sellaisen, ei heti vallan vaihdon jälkeen 1810. Muillekin ulkomaalaisille 
korkeassa asemassa olleille suvuille siirtyminen oli muodollisesti eri prosessi kuin paikallisella 
pienaatelilla, joka naturalisoitiin osaksi Suomen ritarihuonetta. Snellmann 2006,  47. Toisena esimerkkinä 
sukujen jakautumisesta eri valtioihin on Kalleisen tutkima Nordenskiöld-suku, Kalleinen: Frugårdin 
Nordenskiöldit ja suvun katoava perintö. Historiantutkimuksen päivät Helsinki 25.–27.10.2012.  
246 Ramel 1998, 296. Myös Katajisto käsittelee Armfeltin siirtymistä Suomeen: hänen mukaansa 
Armfeltilla meni pitkään päättää siirtymisestä ja Armfelt totesi siitä ubi bene, ibi patria. Katajisto 2009, 
97–98. 
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poika täynnä perisyntiä.247 G. M. Armfeltin pojan ja Wilhelm Klinckowströmin perheen 

yhteyksistä osoittaa jo kesäkuulta 1810 oleva kirje, jossa Hedvig Armfelt (1761–1832) 

varoittaa, että poika Gustaf oli tulossa lainaamaan rahaa, mutta äiti ei antanut lupaa 

lainata yli 50 riikintaaleria.248 Klinckowströmin perheen asemaa Suomessa paransi 

huomattavasti avioliitto Sarahin ensimmäisestä avioliitossa syntyneen Louisan ja Gustaf 

Magnus Armfeltin (1792–1856) välillä vuonna 1819. Neuvottelut avioliitosta Louisan ja 

Gustafin välillä hoiti Sarah Cuthbert.249  Huono miesonni seurasi valitettavasti niin 

Sarahia kuin Louisaakin: Vaikka avioliitto Armfeltin kanssa takasi pääsyn seurapiirien 

huipulle, ei se taannut onnea. Louisan harmiksi Gustaf ei ollut Armfeltin pojista 

kyvykkäin ja myös Gustafin epäsopivista suhteista juoruttiin.250 

 

Läheinen päivittäinen seurustelu ja tiiviit välit Alexander Armfeltin (1794–1876) kanssa 

olivat niitä tekijöitä, jotka paransivat Klinckowströmin asemaa. Klinckowströmin ja 

Alexander Armfeltin suhteesta on vaikea päätellä, kumpi oli patronus ja kumpi 

klientti.251 Alexander Armfeltilla oli hyvä maine ja hän toimi johtavissa viroissa. Sinne 

hänet vei osin myös ystävyys Klinckowströmin kanssa.252 Toisaalta päivittäinen 

seurustelu hyvämaineisen Alexanderin kanssa vei Klinckowströmin seurapiirien ytimeen 

ja Klinckowströmin edesottamuksia siedettiin paremmin, kun tällä oli niin hyvät välit 

yhteisön kunnioitetun jäsenen kanssa.  

 

Klingen mukaan Klinckowströmin toi Ruotsista Suomeen perintönä saatu Vuojoen 

kartano.253 Klinckowströmin äidin veli Hans Axel von Fersen kuoli 1810 lapsettomana ja 

sääntöperinnön mukaan hänen omaisuutensa meni hänen sisarustensa miespuolisille 

jälkeläisille.254 Klinckowström sai tästä laajasta perinnöstä syrjäisen Vuojoen kartanon, 

                                                
247 Bonsdorff 1934, 184. Armfeltilla oli tapana antaa kanssaihmisistään kielellisesti iskeviä lausuntoja, 
esimerkiksi A. F Palfelt oli esimerkki ajan egoismista. Katajisto 2009, 166. 
248 KA Hedvig Armfelt Wilhelm Klinckowströmille 20.6 1810. VAY 637, 7. 
249 von Frenckell, 1947, 52. 
250 Wessman 1996, 240. von Freckell 1947, 52. von Freckell 1943, 288.  
251Vaikka Hakanen korostaa, että Klienttijärjestelmä oli erityisesti suurvalta ajan ilmiö. Sääty-
yhteiskunnassa ja aateliskultuurissa sen piirteitä esiintyi vielä 1800-luvulla. Hakanen 2006, 100.  Hakanen 
painottaa, että Klienttien toiminta verkostossa perustui kiitollisuudenvelan, vastavuoroisuuden, 
velvollisuuden, ystävyyden ja luottamuksen kaltaisiin määreisiin. Patronuksen ja klientin välinen suhde oli 
vuorovaikutteinen, jossa kummankin osapuolen resurssit yhdistyivät yhteisen tavoitteiden muodossa. 
Hakanen 2006, 101.   
252 Klinckowströmin ja Armfeltin tuttavuudesta ja poliittisesta yhteispelistä katso lisää von Frenckell 1943, 
1947 ja Hirn 1938, 1948.  
253 Klinge 2012, 311–312. 
254 Ilmakunnas 2011, 25, 179. 
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jossa mikään aatelisperhe ei ollut ennen Klinckowströmiä ja Cuthbertia oleskellut.255 

Kartano oli aktiivisesti von Fersen-suvun jäsenten mielessä heti Axel von Fersenin 

murhan jälkeen paikkana, jonne voisi paeta.256 

 

Perhe-elämän tarpeisiin Vuojoelle suunniteltiin uutta päärakennusta ja paikalle 

rakennettiin Klinckowströmin toimesta orangeria. Pariskunta ei viihtynyt Vuojoella, eikä 

suunnitelma uudesta päärakennuksesta toteutunut. Valli-Jaakkola ja Ylönen esittivät, että 

Sarah Cuthbert-Klinckowström olisi ostanut kartanon.257 Suuret elämänmuutokset 

edellyttivät paljoin valmisteluja, joten ei ole yllättävää, että Klinckowströmille saapui 

kirjeitä Vuojokeen jo 1813.258 Siirtyminen Suomeen oli hidas prosessi ja sitä 

valmisteltiin vuosia. Voi myös olla, että Klinckowström oli Suomessa hoitamassa 

sukunsa asioita. 

 

Klinckowström vaimoineen vieraili Pietarin hovissa kohtuullisen usein ainakin sinne 

osoitettujen kirjeiden perusteella. Klinckowströmin ura sai uutta nostetta nimityksesta 

Viipurin maaherraksi vuonna 1821. Viipurin kautta kulki myös toisen 

suosikkisenaattorin Carl Johan Walleenin (1781–1837) ura.259 Ruotsissakin aloitettu 

legitimaatio-/federalisaatioprosessi saatiin Suomessa vanhoihin todistuksiin vedoten läpi 

ja auktoriteettiperusteluna käytettiin kreivi Axel von Fersenin todistusta. Keisariaikana 

federalisaatio oli mahdollista ainoastaan hallitsijan suostumuksella. Arthur Wilhelmin 

aviolapseksi ottaminen vahvistettiin keisarin allekirjoituksella. Tässä 1822 aloitettussa 

federalisaatioprosessissa käytettiin samoja todistuksia kuin vuoden 1810 legitimaatio-

hakemuksessa. Asiaa hoiti Robet Rehbinder (1777–1841).260 Tapaus osoittaa, että 

Venäjällä aristokratialla oli merkitystä, ja se, että juuri Rehbinder hoiti asiaa, kuvaa 

pariskunnan ja Rehbinderin tiiviitä välejä.  

 

Miellyttämisen taito oli eräitä kaikkein tärkeimpiä aatelismiehien ominaisuuksia, mutta 

se ei enää riittänyt Ranskan vallankumouksen ja Napoleonin sotien runtelemassa 

Euroopassa. Ylimystönkin piti olla aikaansaavaa. Otto Wilhelm Klinckowströmiä ei 
                                                
255 Valli-Jaakkola, Ylönen 2004, 10. 
256 Bonde, 1899, 21.  
257 Valli-Jaakkola, Ylönen 2004, 10. Vuojoki siirtyi Sarahin omistukseen vasta pariskunnan eron jälkeen. 
KA Sarah Cuthbert Klinckowstrlmin ja Wilhelm Klinckowströmin omaisuuden ositussopimus. 21.11.1825. 
VAY 639, 402–420 . 
258 KA kirjekuori, jossa Vuojoki osoitetietona vuodelta 1813. VAY 637, 176. 
259 Klinge 2012, 309.  
260 KA Arthur Wilhelm Klinckowströmin federalisaatiovahvistus 8.3.1822. VAY 368, 373–374.   
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hyvällä tahdollakaan voi kutsua aikaansaavaksi. Matti Klinge mainitsee Walleenin ja 

Klinckowströmin tärkeimmäksi saavutukseksi, ettei Suomesta kuulunut mitään 

negatiivista keisarin korviin.261 Muita Klinckowströmin poliittisia tai sotilaallisia 

saavutuksia ei juuri aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa mainita. Rauhalan varhaisessa 

selvityksessä Suomen senaatista Klinckowström mainitaan kohdassa, jossa käsitellään 

menettelytapoja tai senaattoreiden omia etuisuuksia.262 Viipurin maaherroista hän on se, 

jonka saavutukset ohitetaan esimerkiksi Ruuthin ja Kuujon tekemässä 

maakuntahistoriikissa muutamalla rivillä. He nostavat esiin, että Klinckowström yritti 

perustaa Viipuriin poliisivoimat, mutta hanke kaatui muiden päättäjien tahdosta, koska 

poliisivoimille ei nähty olevan tarvetta.263 

 

Suomen aristokratian ja venäläisen ylimystön keskenäisiä verkostoja ja Klinckwoströmin 

asemaa niissä kuvaa osuvasti Savolaisen selvitys kenraalikuvernööri Zakrewskyn erosta 

vuonna 1831. Zakrewskyn erottua A. Armfelt pelkäsi siitä seuraavan katastrofin hänen 

uralleen. Juuri nimitetyn kenraalikuvernööri Menschikoffin suhteet Armfelteihin ja 

Klinckowströmeihin olivat tiiviit.  Menschikoff oli rakkaussuhteiden ja ystävyyksien 

kautta tavallaan sukua Armfeltille. Luonnollisesti oli Klinckowströminkin etu saada 

Alexander Armfelt valtiosihteeriksi. Sekä A. Armfeltille että Wilhelm Klinckowströmille 

oli etu nähdä toisensa hyvissä asemissa.264 Sukulaissuhteet olivat monimutkaisia ja 

olennaisinta oli löytää ihmisiä, joista oli oman uran ja aseman suhteen hyötyä. 

 

Klinckowströmin taloudellinen tilanne oli 1800-luvun toisella vuosikymmenelläkin 

hyvin ailahtelevainen. Walleen mainitsee, että Klinckowström oli hauska, kun hänellä oli 

rahaa, mutta rahattomana hän oli sietämätön. Helsingissä vieraillessaan Klinckowström 

oli aivan pennitön.265 Helsingissä Klinckowströmin seuramiehen ominaisuuksia 

arvostettiin jo ennen senaattoriaikoja. Esimerkiksi vuonna 1824 Alexander Armfelt 

kuvailee, kuinka kenraali Zakrewskyn vaimo ei viihtynyt Helsingissä ja Klinckowström 

otti tehtäväkseen tämän viihdyttämisen.266  

 

                                                
261 Klinge 2012, 310. 
262 Rauhala 1915, 286–287. 
263 Ruuth ja Kuujo, 1980, 51–52.   
264 Savolainen 1994, 245.  
265 von Frenckell, 1943, 233. 
266 Ibid. 323. 
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Von Frenckellin tutkimuksesta käy ilmi, että Klinckowström oli 1820-luvun puolivälistä 

alkaen helsinkiläisten seurapiirien keskushenkilö, jonka luona järjestettiin miltei 

viikoittain erilaisia kokoontumisia.267 Esimerkiksi Jägerhorn kertoo päivällisistä, joita 

järjestettiin keskellä päivää Ehrenströmin luona ilman naisseuraa. Klinckowström on 

Jägerhornin kuvauksissa ainainen kesäleski ja Alexander Armfelt ajoittainen kesäleski. 

Näiden päivällisten voitiin katsoa olleen Helsingin uudelleenrakennuskomitean mukava 

kokousmuoto.268 Tuohon aikaan oli tyypillistä, että virallisia asioita hoidettiin huvittelun 

ja seurustelun lomassa. 

 

Klinge näkee Klinckowströmin, Walleenin ja Ehrenströmin Armfeltin ja Rehbinderin 

linjan jatkajina, jonka tavoite oli opettaa suomalainen eliitti ymmärtämään Venäjän 

suurpoliittista näkemystä. Klinge näkee, että juuri tämän linjan ymmärtäminen ja 

toteuttaminen toivat niin Walleenille kuin Klinckowströmille todellisen salaneuvoksen 

arvon.269 Klinge korostaa myös Walleenin ja Klinckowströmin suhdetta Menschikoffiin, 

jonka luottomiehiä molemmat olivat.270 Kenraalikuvernööri Menschikoff asui kokonaan 

Pietarissa ja Klinckowströmin katsottiin olleen käytännössä hänen edustajansa.271 

Menschikoffiin toive Suomen suhteen oli yksinkertainen: Suomesta ei saanut kuulua 

mitään.272  

 

Sarah ja Wilhelm Klinckowström onnistuivat kolmen seikan avulla hitaasti mutta 

varmasti varmistamaan paikkansa uuden suuriruhtinaskunnan huipulla. Sarah Cuthbertin 

omaisuuden avulla rakennettiin kiinteät suhteet Armfelt-sukuun, ja yhteyttä vahvistettiin 

avioliitolla. Klinckowströmin vanha ystävyys Menschikoffiin takasi Klinckowströmille 

avoimet ovet korkeisiin virkoihin. Ensin Klinckowström palveli Viipurin maaherrana, 

mitä kautta myös muiden johtopaikalle yltäneiden miesten ura oli kulkenut.   

 

 

 

 

                                                
267 von Frenckell, 1947, 10, 43. 
268 Ibid. 115. 
269 Klinge 2012, 158 Pietari-vetoisesta politiikasta. Aiheesta myös Savolainen 1994, 5–6. 
270 Klinge 2012, 309. 
271 Ibid. 466. 
272 Ibid. 310. 
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5. AVIOERO JA ELÄMÄ ERON JÄLKEEN 
 

 

 

5.1 Senaattorin avioero      

 

 

Merkkejä avioliiton rakoilemisesta oli jo vuosia ennen avioeroa. Vuonna 1821 Sarah 

kirjoitti tyttärelleen Louisalle tavoilleen uskollisen dramaattisen kirjeen. Kirjeessä hän 

kertoo jättäneensä tyttärelleen tärkeitä papereita Vuojoella olevaan arkkuun, jos hänelle 

tapahtuu jotain.273 Toive päästä Lontooseen oli Sarahin keskeinen teema 

kirjekonsepteissa 1820-luvun puolivälissä.274 Kun asiat eivät sujuneet Sarahin toivomalla 

tavalla, oli hänellä voimakas tarve vaihtaa maisemaa. 

 

Pariskunnan riidat alkoivat kiihtyä Viipurissa, jossa Sarah ei halunnut asua. Aviollinen 

uskollisuus aiheutti ongelmia. Avioparin riitoja ja tulevaa eroa alkoi järjestellä Augusta 

Armfelt (1786–1845), joka oli Louisan miehen sisko. Kreivitär Armfelt informoi paroni 

Klinckowströmiä siitä, että tämän käytös ajaa vaimon epätoivoon. Kreivitär kertoi 

Sarahin vakuttaneen, ettei hänellä ole ollut ainuttakaan liasonia. Augusta otti huomioon 

myös lapset. Augusta välitti Sarahin vaatimuksia Wilhelmille ja ilmoitti, että Sarah 

haluaa asua Turussa. Kommunikointi parin välillä tapahtui Augustan kautta.275 Huonon 

avioliiton piirteet olivat yllättäen samoja 1800-luvun alkupuolella kuin erotarinoissa 

nykyäänkin. Lapsia käytettiin Klinckowströmin taistelussa jonkinasteisena aseena. Sarah 

valittaa kirjeissään vuonna 1821, kuinka hän toivoo, että Wilhelm laskisi Arthurin hänen 

luokseen tänä kesänä.276 

 

Klinckowströmien avioliiton purkautumisesta löytyy ristiriitaisia tietoja. Von 

Frenckellin mukaan Klinckowströmien avioliitto natisi liitoksissaan vuonna 1828, 

vaikka Pettersson ilmoittaa avioliiton purkautuneen jo 1823.277 Avioeron vuoksi tehty 

omaisuuden ositussopimus on päivätty 21.11.1825. Sopimus piti sisällään tarkat 18 
                                                
273 KA Sarah Cuthbert Louisa Armfeltille. VAY 641, 162.  
274 KA Sarah Cuthbert kirjeet ja kirjekonseptit. VAY 641. 
275 KA Augusta Armfelt Wilhelm Klinckowströmille 10.3.1824.  VAY 637, 4–6.  
276 KA Sarah Cuthbert Louisa Armfeltille. 24.3.1821. VAY 642, 159.  
277 von Frencell 1947, 52–53, Pettersson, 2004, 47. 
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kohtaa, jossa määrätään omaisuuden jaosta ja miten Arthurin asema taataan 

taloudellisesti. Sarah sai haltuunsa myös Klinckowströmin perimän Vuojoen kartanon, 

mikä kertoo Sarahin hyvistä neuvotteluasemista.278   

 

Ramsay kuvaa pariskunnan tapaamista ero-oikeudenkäynnissä eloisaan tapaansa: 

 
Erosopimusta laatimaan saapuneet herrat kokoontuivat saliin, ja puolisot itse, välttyäkseen näkemästä 

toisiaan, asettuivat naapurihuoneisiin, kumpikin omaansa… Kun asiakirja vihdoin suuren vaivannäön 

jälkeen oli valmis ja allekirjoitettu, ilmestyivät vapaaherrattaren vaunut portaiden eteen lähtövalmiina. 

Tottumuksilleen uskollisena, kiireestä kantapäähän kohteliaana hovimiehenä paroni silloin käveli salin 

poikki, kumarsi hienosti ja hyvästiksi rouvalleen, tarjosi käsivartensa, ohjasi hänet alas portaita ja auttoi 

vaunuihin. Mutta silloin rouva vuorostaan vaunujen juuri lähtiessä liikkeelle heitti ”hellät” jäähyväiset 

rakkaudelleen läimäyttämällä miestään nasevasti poskelle.279   

 

Von Frenckell kuvailee vuonna 1826 paroni Klinckowströmin luona vietettyä joulua. 

Joulun viettoon osallistuivat muun muassa Alexander Armfeltin, Levanderin ja 

Jägerhornin perheet. Juhlien järjestämisen verukkeella Klinckowströn pääsi 

mielipuuhaansa, tuhlaamaan. Hän esimerkiksi hankki lapsille yhteensä 150 joululahjaa. 

Tässä yhteydessä von Frenckell korostaa, että ainoa, joka ei ollut tyytyväinen 

Klinckowströmin seurassa, oli hänen vaimonsa. Seurapiirit huomasivat, että vaimon 

mainitseminen sai Klinckowströmin synkäksi. Helsingin seurapiirit oppivatkin nopeasti, 

ettei Sarah Cuthbert-Brookesta kannattanut puhua eikä kysellä.280 

 

Klinckowströmien avioero ei ollut Helsingissä aivan tavaton. Von Frenckell mainitsee 

pariskunnista Wagenerit ja Schwenzonit. Hänen mukaansa myös rouva Wagener pyrki 

pitämään fyysistä etäisyyttä mieheensä Sarah Cuthbertin tavoin. Rouva Schwenzon 

(1798–1878) sai virallisen eron ja meni uusiin naimisiin vuonna 1833 Carl Olof 

Cronstedtin (1800–1883) kanssa. Herra Schwenzon toimi samalla tavalla kuin 

Klinckowström avioeron jälkeen eli avioitui uudelleen. Von Frenckellin tekstistä saa 

kuvan, että avioliitton katsottiin jollain tasolla epäonnistuneen, jos puolisot eivät 

                                                
278 KA Sarah Cuthbert-Klinckowströmin ja Wilhelm Klinckowströmin omaisuuden ositussopimus. 
21.11.1825. VAY 639, 402–420. 
279 Ramsay 1987, 273–274. 
280 von Frenckell, 1943, 374–375. 
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sietäneet toisiaan.281 Virallisen eron ottaminen oli kuitenkin mahdollista, kuten 

Klinckowströmin tapaus osoittaa.  

 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella ei ole pystytty laskemaan avioerojen tarkkaa määrää 

1700-luvun lopulla taikka 1800-luvun alussa. Tämä johtuu siitä, että avioeroja 

myönnettiin niin lakisääteisin perustein kuin erillisluvin.282 Tutkimuskirjallisuudessa 

törmää mainintoihin epäonnistuneista avioliitoista, jotka oli purettu keinolla tai toisella. 

Eräs tällainen oli Ulla Möllersvärdin (1791–1878) avioliiton purkaminen. Ulla 

Möllersvärd oli joutunut avioliittoon vastoin tahtoaan vuonna 1812 ja kieltäytyi 

yhteiselosta miehensä kanssa, joten avioliitto purettiin nopeasti ja purku astui voimaan 

1814.283 

 

Kirkon vaikutusvalta avioeroihin muuttui välilliseksi vuoden 1734 laissa. Kuninkaalla 

oli ollut oikeus erivapauksien myöntämiseen jo 1630-luvulta lähtien. Laissa avioeron 

perusteiksi määriteltiin uskottomuus ja omavaltainen hylkääminen. Lain mukaan eronnut 

sai mennä uudestaan naimisiin vain entisen puolisonsa tai kuninkaan luvalla. Vuoden 

1734 naimakaaren mukaan aviollinen uskottomuus oli virallisen syytteen alainen rikos. 

Asianomistajarikos pettämisestä tuli lainvoimaiseksi vasta vuonna 1891. Lakitekstit 

muuttuvat usein käytäntöä hitaammin, mitä kuvaa hyvin esimerkiksi se, että huoruus 

dekriminalisoitiin vasta vuonna 1948.284  

 

Avioeron poikkeusluvat oli vanhan perinteen mukaisesti myöntänyt Ruotsin aikana 

kuningas ja vuosina 1809–1826 keisari. Erivapaustapauksien päätäntävalta siirtyi 1826 

senaatille ja korkeimmalle oikeudelle ja silloin erojen osalta säädettiin vain yksi 

perusnormi: avioero voitiin myöntää syystä tai toisesta. Mahkonen painottaa, että 

avioeroinstituutio todellakin perustui näin epämääräiseen normiin. Viranomaiset saivat 

vapaaharkintaisesti päättää avioeroanomuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Mahkonen esittää, että erivapauseroja käytettiin eniten ylemmän ja alemman 

virkakunnan sekä yksityisyrittäjien piirissä.285 1700-luvulla Manner-Euroopassa 

vaadittiin avioeron myöntämistä helpommin perustein, jos molemmat puolisot sitä 

                                                
281 von Frenckell 1947, 51–53.  
282 Mahkonen 1980, 32. 
283 Klinge 2009, 241. 
284 Mahkonen 1980, 29, 31, 33–34, 41–42 . 
285 Ibid. 54–55, 82.   
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halusivat, kuitenkin tietyin rajoituksin. 1800-luvulla Manner-Euroopassa, varsinkin 

Ranskassa, trendi kulki vastakkaiseen suuntaan ja vuosien 1816–1844  välillä Ranskassa 

oli mahdotonta saada avioeroa.286 

 

Klinckowströmien avioero osuu aikakauteen, jolloin erojen määrä alkoi hiljalleen 

lisääntyä. Klinckowströmien erossa huomionarvoisinta on se, kuinka hyvissä 

neuvotteluasemissa Sarah Cuthbert oli. Ero hoidettiin olosuhteiden mukaan siististi ja 

ylimystön omissa piireissä, eikä erolla julkisesti juuri retosteltu.   

 
 
 
 
5.2 Huikenteleva, punakka ukko ja dramaattinen anoppi   

 

 

Eron jälkeen puolisot keskittyivät elämään omaa elämäänsä. Sarahin ja Louisan aseman 

takasi se, että Sarahin rahoilla Åminnestä tehtiin perintötila 1836. Tämä järjestely takasi 

äidille ja tyttärelle vakaan aseman osana Armfeltien perhettä ja sukua.287 Asiaa 

järjesteltiin pitkään. Vuonna 1835 Sarah vakuutti tyttärelleen, että Åminnen 

fideikomissiksi tekeminen etenee ja tuskin Wilhelm aikoo riitauttaa sopimusta.288 Sarah 

Cuthbert järjesteli muutenkin aktiivisesti finanssiasioitaan esimerkiksi laatimalla useita 

testamentteja. Rehbinderin nimi tulee monissa kohdin esille Cuthbertin raha-asioita 

käsitelevissä papereissa.289 Se osoittaa, että myös Sarah hankki omaisuutensa avulla 

kontakteja huipulta. Rehbinder toimi valtiosihteerinä ja ministerivaltiosihteerinä vuosina 

1811–1841.290 

 

Kuten moderneissa avioliitoissa ja eroissa viha ja rakkaus tuntuivat olleen lähellä 

toisiaan. Von Frenckellin mukaan avioituessaan Sarah Cuthbert ja Wilhelm 

Klinckowström olivat hyvin rakastuneita toisiinsa. Vapaaherratar pohti vielä vuonna 

1828 suhteen solmimista uudestaan aviomieheensä, joka oli jo tuolloin rankan elämän 

merkitsemä mies. Epikurolaisesta elämästä Klinckowström oli nauttinut taidokkaasti. 

                                                
286 Niiranen 1986, 398. 
287 KA Åminnen fideikomissisopimus. Lopullinen versio sopimuksesta VAY 636, 399–408.   
288 KA Sarah Cuthbertilta Louisa Armfeltille 19.1.1835. VAY 642, 188–189.  
289 KA Sarah Cuthbertin paperit VAY 641. 
290 Tyynilä 1997.  
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1830-luvulla Klinckowström kuvataan jo yleisesti punakaksi ukoksi. Klinckowström 

yritti vuonna 1828 kutsua entistä vaimoaan katsomaan uutta asuntoaan, minne hän oli 

saanut taidekokoelmansa esille.291  

 

Wilhelm jatkoi elämäänsä eron jälkeen vapautuneena valitsemallaan tiellä: 1830-luvulla 

Helsingin seurapiirejä kohautti Wilhelm Klinckowströmin julkinen suhde hatuntekijä 

Johanna Cohniin eli La Belleen. Sekä von Frenckell että Wessman mainitsevat tämän 

julkisen suhteen. Von Frenckellin tietojen perusteella Cohn oli noin vuonna 1800 

syntynyt ruotsalainen muotikauppias, jonka tiedetään oleskelleen Helsingissä 1820- ja 

1830-luvuilla.292 Ompelijatar Cohnin ja Klinckowströmin julkinen suhde herätti 

Klinckowströmin ystävissä ja Helsingin seurapiireissä ristiriitaisia ja voimakkaita 

tunteita. Vuonna 1829 Alexander Armfelt kirjoitti vaimolleen Klinckowströmin olleen 

hyvällä tuulella, kun Cohn oli palannut kotiin. Tapauksesta inspiroituneena Aleksander 

Armfelt kirjoitti vaimolleen, ettei naisten hyveissä ollut kovasti kehumista.293  

 

Tapa, jolla Alexander Armfelt kirjoitti La Bellesta ja Klinckowströmistä, on tuskin 

tulkittava muuksi kuin kaksinaismoraaliksi. Armfelt pitää yksinomaan Johanna Cohnia 

syyllisenä suhteeseen. Klinckowström ihastui Cohniin marraskuussa 1829 juhlissa, 

joissa Cohn kiinnitti kaikkien huomion. Armfelt myös mainitsee, että Johanna Cohn oli 

varsinainen prima donna.  Armfeltin mukaan Cohn tanssi niin kömpelösti ja teennäisesti, 

että se näytti hullulta. Klinckowström keskusteli ainoastaan Johanna Cohnin kanssa, 

mikä teki Charlotte Levanderin (1794–1842) mustasukkaiseksi. Armfelt kuvaa, että 

marraskuun 29. päivän kutsut muistuttivat Molièrin näytelmää. Muutkin tuttavat olivat 

pettyneitä Klinckowströmin ja Cohnin suhteesta. Ehrenström kirjoitti 1832 pettyneenä, 

että Klinckowström ei lähtenyt Träskändaan mukaan, koska halusi mieluummin viettää 

aikaa Cohnin kanssa.294 Kirjeiden ja Wessmanin tulkinnan mukaan Klinckowström ja 

Cohn seurustelivat avoimesti, ja Cohn myös emännöi Klinckowströmin kutsuja.295  

 

 

 

                                                
291 von Frenckell 1947, 51–52.  
292 von Frenckell 1947, 132, 133, 348, 378. Wessman 1996, 240. 
293 Ibid. 240,132–133.  
294 von Frenkcell 1947, 132–133, 301. 
295 Wessman 1996, 240. 
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KUVA 4. Yksityiskohta sarjakuvasta Assesori Liljekonvaljenstolpen  
delikaatit seikkailut eli kuinka elostelija kesytetään.  
Piirros: August Mannerheim 1829. (kuva HKM) 

 

La Belle anoi kesäkuussa 1832 oikeutta muotiputiikin perustamiseen. Rovasti Crohns 

(1785–1865) antoi myönteisen lausunnon modisti Cohnista ilmeisesti unohtaen kaikki 

kuiskeet Klinckowströmin ja tämän suhteesta. Rovasti todisti modisti Cohnin olevan 

hyväkäytöksinen ja kristillinen sekä kunnollinen ammatissaan. Von Frenckell esittää 

rovastin olleen joko naiivi tai vanhuudenhöperö. Herrat Byman (1795–1876) ja Hellens 

(1794–1852) menivät takuuseen mamsellin veroista ja maksuista. Von Frenckellin 

mukaan Cohnin yritteliäisyyttä ei kukaan epäillyt. Mademoiselle Cohn sai 

kauppalupansa helposti. Von Frenckellin mukaan paroni Klinckowströmin pelko on 

toiminut myös rovasti Crohnsin päätöksen edistäjänä. Tässä tapauksessa näkyy myös 

aatelin ja porvariston moraalikäsitysten yhteentörmäys. Paroni ei oletettavasti 

käyttäytynyt porvarillisten moraalikoodistojen mukaisesti, vaan aristokraattisella 

etuoikeudellaan. Merkkinä tästä on, että professori J. J. Nordström (1801–1874) kuvaili 

Klinckowströmiä vuonna 1837 kevytmieliseksi ja epäkelvoksi.296  

 

Wessmanin tulkinnan mukaan kyseiseen tapaukseen liittyy myös August Mannerheimin 

(1805–1876) sarjakuva Assesori Liljekonvaljenstolpen delikaatit seikkailut eli kuinka 

elostelija kesytetään (kuva 4, yllä; kuva 5, sivu 61; ja kuva 10, sivu 77). Työ ei sinällään 

perustu oikeisiin ihmisiin, mutta sarjakuvan hahmoihin on napattu piirteitä 

Klinckowströmistä, Johanna Cohnista ja Magnus Armfeltista.297 Kuvatarinassa 

                                                
296 von Frenckell, 1947, 293.  
297 Ibid.  
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Liljekonvaljenstolpe kuhertelee keittiöpiian kanssa, mutta päätyy kuitenkin lopulta 

epäsäätyiseen avioliittoon mamselli Mallan kanssa. Mannerheim kertoo viimeisessä 

kuvatekstissään, kuinka Malla ei tunne enää itseään yhtään muita huonommaksi.298  

 

 
KUVA 5. Yksityiskohta sarjakuvasta Assesori Liljekonvaljenstolpen  
delikaatit seikkailut eli kuinka elostelija kesytetään.  
Piirros: August Mannerheim 1829. (kuva HKM) 
 

 

August Mannerheimin karikatyyrit ja sarjakuvat ovat muutoinkin keskeisiä lähteitä, 

jotka kertovat Helsingin seurapiirien ylimmän kerrostuman elämän eroottisista sävyistä. 

Mannerheimin piirustukset rakensivat kuvaa eroottisesti nautiskelevasta aatelista, jonka 

keskiössä Klinckowström eli. Tästä elämäntyylistä hyvänä esimerkkinä on kuvapari 

Pikkukaupungin leijona ja sinisukka (kuva 6, sivu 62). Kuvassa leijona pukeutuu 

alastonkuvan alla ja keskeisessä asemassa kuvassa on aatelin tunnus, miekka. 

Sokkoleikki-piirustus kuvaa vastaavasti seurapiirin illanviettoa, jossa leikki tarjoaa 

mahdollisuuden likistelyyn ja flirttailuun (kuva 9, sivu 75).299 Helsingin 

kaupunginmuseon kokoelmissa August Mannerheimilta on säilynyt monia uskaliaita 

piirustuksia aatelin elämäntavasta ja ilotteluista.300  

 
 

                                                
298 HKM August Mannerheim 1829, Assesori Liljekonvaljenstolpen delikaatit seikkailut eli kuinka 
elostelija kesytetään.  
299 HKM August Mannerheim Pikkukaupungin Leijona ja sinisukka- sekä Sokkoleikki-piirustukset. 
300 Wessman 1996, 240. 
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KUVA 6. Pikkukaupungin leijona ja sinisukka 
Piirros: August Mannerheim 1800-luvun puolesta välistä (kuva HKM). 

 

Nieminen käsittelee yhteiskuntaa kokonaisuutena ja ennen 1800-luvun puoliväliä elänyt 

säätyläistö saa ainoastaan yhden maininnan koko kirjassa: Huomiossaan Nieminen liittää 

säätyläistön kaksinaismoralismin ja sen rinnakkaisilmiön, prostituution toisiinsa. Hän 

esittää, että edellä mainituista vaiettiin, mutta niillä oli vankka jalansija säätyläistön 

elämässä.301  

 

Sprengtporten kertoili vielä yli 60-vuotiaana harrastaneensa tilapäissuhteita ja 

maksullisia naisia. Hän selostaa, että naisia löytyi aina Pietarista ja Euroopan 

kylpylöistä, jos rahaa vain oli.302 Alempisäätyiset rakastajattaret ja maksullisten naisten 

palveluiden käyttö ei ollut sinänsä ongelma, vaan se, että nämä alempisäätyiset naiset 

tuotiin esiin seurapiireissä, kuten Klinckowström teki La Bellen kanssa.  Aatelittomia 

rakastajattaria sai kyllä olla, mutta oli skandaali tuoda heidät näkyvästi seurapiireihin. 

Axel von Fersen paheksui Kustaa III:n veljiä liian julkisista suhteista 

oopperamamselleihin. Hän moitti miehiä erityisesti kevytmielisiksi ja tuhlaavaisiksi.303  

                                                
301 Nieminen 1951, 102. 
302 Niiranen 1986, 327. 
303 Ilmakunnas 2011, 165. 
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Oli julkinen salaisuus, että 1800-luvun Helsingissä monilla ylhäisön miehillä oli omat 

rakastajattarensa. Rakastajattaret olivat luokkansa muihin naisiin verrattuna hyvässä 

asemassa. Ruotsalaiset kurtisaanit olivat prostituutiokulttuurin eliittiä.304 Prostituutio 

lienee yksi syy siihen, että 1800-luvun alkupuolella veneeriset sairaudet yleistyivät ja 

tämä huolestutti kovasti aikalaisia. Esimerkiksi Haartman (1789–1859) oli todella 

huolissaan Helsingin kuppatilanteesta ja teki 1830-luvun lopussa sekä 1840-luvun alussa 

asiasta laajan selvityksen. Hän selvitti, että vuonna 1845 Helsingissä oli noin 200 

maksullista naista ja Turussa noin 80. Hallituskonseljin talousosasto käsitteli soveliaiden 

hoitolaitosten perustamista maaherrojen aktiivisten esitysten perusteella. Uudellamaalla 

Gustaf Fredrik Stjernvall (1767–1815) perusti jo 1809 Helsinkiin 25-paikkaisen 

hoitolan. Myös kenraalikuvernööri Fabian Steinheil (1773–1831) oli aktiivinen ja hän oli 

vuodesta 1810 asti aktiivinen kuppaloiden perustaja.305   

 

Historioitsija Antti Häkkisen mielestä tutkimuksessa on kiistatta näytetty toteen yhteys 

Helsingin kylpylätoiminnan ja bordellipalveluiden kehittymisen välillä. Tuolloin 1820–

1840-luvuilla ensimmäisen luokan ruotsalaisprostituoidut saapuivat Helsinkiin. 

Korkealuokkaisille ilotytöille oli hyvät markkinat 1850-luvulle asti.306 Johanna Cohnin 

saapuminen Helsinkiin ajoittuu juuri kylpylätoiminnan loistonaikoihin. Muutoinkin 

Wilhelm Klinckowström ja Johanna Cohn istuvat kovin hyvin Häkkisen esittämiin 

tyypittelyihin yläluokkaisesta asiakkaasta ja kurtisaanista. On sinänsä hauska 

yhteensattuma, että Häkkisen väitöskirjan kuvituksena on Johan Knutsonin litografioita 

vuodelta 1840 (kuva 7, sivu 72).307 Toisessa näistä kuvista sotilas houkuttelee naista 

mukaansa. Sotilaan ja naisen vieressä ajavissa vaunuissa istuu Klinckowström 

silinterihattuunsa hautautuneena.308 

 

 

 

 

 

 

                                                
304 Häkkinen 1995, 114–116. 
305 Niiranen 1986, 409–411. 
306 Häkkinen 1995, 91. 
307 Häkkinen 1995, kuvaliite kirjan keskellä, ei sivunumeroita.  
308 MV Johan Knutson litografiat 1840.  
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6. HYVÄTAPAISUUDESTA SIVEELLISYYTEEN 
 

 

 

6.1 Arvojen muutos ja muuttuvat käsitteet    

 

 

Klinckowströmin elämä ja siitä kertoneet tarinat ajoittuvat 1800-luvulle ja 1900-luvun 

alkuun. Noina vuosina perinteinen sääty-yhteiskunta murtui. Tarinat ja juorut 

Klinckowströmistä tulee liittää tähän hitaaseen muutokseen arvoissa ja asenteissa ja 

ajatuksiin yksilön vastuusta moraalisista valinnoistaan. Käsitys moraaliarvojen 

muutoksesta 1700-luvun ja 1800-luvun välillä on tutkimuksessa osin todettu 

vanhentuneeksi ja kliseiseksi.309 Klinckowströmin tapaus osoittaa, että arvojen muutos 

oli käynnissä. Suomessa on tutkittu paljon hegeliläis-snellmanilaista 

siveellisyysajattelua.310 Klinckowströmin toimien aatteellista, temaattista ja käsitteellistä 

kontekstia on etsittävä muualta kuin hegeliläis-snellmanilaisesta filosofiasta, jonka 

pohjalta monien Klinckowströmiä arvostelleiden ajattelu nousi. Tämän kontekstin tarjoaa 

hyvien tapojen ja säädynmukaisuuden käsitteet.311   

 

Axel von Fersen moitti sisarenpoikaansa juuri tapojen puutteesta. Axel von Fersen totesi 

päiväkirjassaan vuonna Wilhelm Klinckowströmin 1795 olevan kokonaan ilman tapoja, 

utan sätt.312  Vuosia myöhemmin eno arvosteli Klinckowströmiä tämän liian vapaista 

tavoista, fria fasoner.313 Sen voidaan katsoa liittyneen säädynmukaisuuden käsitteeseen. 

Ilmakunnas ja Parland-von Essen ovat tutkimuksissaan korostaneet, kuinka 

aatelismiehen käytöksen ohjenuorana oli nimenomaan säädynmukaisuuden rajoissa 

pysyminen.314 

 

Aatelittomien säätyläisten lastenkasvatuksessa olivat olennaisina osina häpeän ja 

säädyllisyyden käsitteet. Sen sijaan nämä käsitteet eivät kuuluneet aatelin 
                                                
309 Parland-von Essen, 2005, 14.  
310 Toim. Pulkkinen, Sorainen 2011, Pulkkinen 2011, Juntti 2011. Jalava 2011. Uimonen 2011. Kaikki 
artikkelit kokoelmassa Siveellisyydestä seksuaalisuuteen- poliittisen käsitteen historia.  
311 Ks. esim. Pulkkinen 2011, 43. 
312 Toim. Söderhjelm 1926, 340.   
313 Toim. Söderhjelm 1936, 399.  
314 Ibid. 



 65 

elämänkatsomukseen. Ylempi porvaristo ja oppineet korostivat, että he olivat aidosti ja 

sisäisestikin kunniallisia ja sivistyneitä. Tämä kunniallisuus oli aatelittomille 

mahdollisuus ja keino kilpailla aatelin kanssa. Taistelua käytiin erityisesti 

vaikutusvallasta ja rahasta. Parland-von Essen korostaa, että tämän käsityksen ytimessä 

oli se, että aateliset olivat epäaitoja ja pinnallisia. Aateli oli rakentanut vaikuttavuutta 

ulkoisen loiston kautta ja nouseva sivistyneistö halusi olla ilmaisultaan aito. Kristilliset 

hyveet olivat tärkeä ohjenuora. Keskiluokka vetosi sisäisen ja ulkoisen 

samankaltaisuuteen, mistä tuli Suomessa 1800-luvulla vallitseva logiikka, joka dominoi 

täällä miltei kaksi vuosisataa. Aateli oli pyrkinyt luonnolliseen miellyttävyyteen, mutta 

silti tyyliin kuului koreilu ja teatterimaisuus. Aatelille oli tärkeää, että esiintymisessä oli 

koko ajan piirteitä, jotka muistuttivat arvovallasta ja etuoikeuksista.315  

 

Parland-von Essen huomauttaa, että häpeä vaikutti niin miesten kuin naistenkin 

arvostukseen. Hän korostaa tutkimuksessaan, että porvaristo ja oppineet rakensivat 

arvostusta koulutuksen ja itsekurin pohjalle. Naisen arvostus oli miehen arvostusta 

alttiimpi häpeälle, mutta naisen häpeä oli miehen kunnianarvoisuuden indikaattori. 

Porvarillisen miehen kunniaan liitettiin 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa säädyllisyys. 

Kunniallinen mies piti arvossa tahdikkuutta. Tahdikkaaseen käytökseen ei kuulunut 

missään tapauksessa seksuaalisten vihjailujen esittäminen.316 

 

Klinckowströmin tapaus osoittaa oikeaksi Moilasen ja Sulkusen tulkinnan siitä, että 

ylhäissyntyinen tausta ei yksinään taannut menestystä ja asemaa eikä paikkaa 

hallitsevien joukossa. Kunnia oli ensiarvoisen tärkeää ja se liitettiin eri tavoin kuhunkin 

asemaan. Kunnia kytkeytyi kaikkeen toimintaan ja kunniattomalla ei ollut sijaa 

yhteisössä.317 Erityisesti kunniasäädyksi nimitettiin aatelia, joka ihan käytännössä 

kilpaili kunniasta sotakentillä.318 Kaikilla yhteiskunnan tasoilla oli tärkeää, että yksilö 

määrittyi ensisijaisesti oman yhteisönsä jäsenenä. Se, mitä kukin yhteisö piti 

kunniallisena tai kunniattomana toimintana ja käytöksenä, oli ohittamatonta. Identiteetti 

määräytyi sosiaalisen kanssakäymisen ja sen rajojen kautta.319  

 

                                                
315 Parland-von Essen 2010, 198–199.  
316 Ibid. 199, 194.   
317 Moilanen, Sulkunen 2006, 11. 
318 Ibid.  
319 Ibid. 14–15.  
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Ihmisen kunnia ja maine altistuivat jatkuvasti ja vaarallisesti: kuulopuheisiin perustuvassa julkisuudessa 

erinäiset tarinat, huhut ja juorut levisivät ainakin kaupunkien pienissä yhteisöissä varsin tehokkaasti.320  

 

Moilasen ja Sulkusen käsitys juoruista eroaa esimerkiksi von Frenckellin käsityksestä 

juorujen luonteesta. Von Frenckell kertoo, kuinka Ehrenström juorusi kirjeissään 

Klinckowströmin aiheuttamista skandaaleista. Hänestä Ehrenströmin juorut eivät olleet 

pahantahtoisia, vaan lähinnä viihdykettä, eikä niihin liittynyt tuomitsevuutta. Nämä 

skandaalit eivät vaikuttaneet siihen, miten Ehrenström piti Klinckowströmiä ystävänään. 

Juuri Ehrenström juorusi vuoden 1818 kirjeissään Klinckowströmin aiheuttaneen 

skandaalin Tukholmassa kymmenen vuotta aiemmin, kun tämä oli ryöstänyt 

englantilaisen everstin vaimon.321 Von Frenckellin mielipiteestä huolimatta 

Ehrenströmin kritisoinnissa Klinckowströmiä kohtaan on aistittavissa jotain 

pahantahtoisuuttakin. Ehrenströmin kritisointi Klinckowströmiä kohtaan oli toistuvaa 

aina 1840-luvun kirjeisiin asti. Voi hyvällä syyllä yhtyä Martinsenin mielipiteeseen, että 

Ehrenströmin tavassa puhua Klinckowströmistä on jotain negatiivisesti silmiin pistävää, 

eivätkä juorut olleet aivan niin hyväntahtoisia kuin von Frenckell perustelee.322 

 

Moilanen ja Sulkunen esittävät, että ihmisen nuhteeton tausta ja henkilöhistoria säädystä 

riippumatta oli olennaista hänen toimeentulolleen.323  
Asianmukaista sosiaalista roolia saattoi toteuttaa, kun oli hyvä maine, pysyvä asuinpaikka, sekä vielä 

kuhunkin säätyasemaan liittyvät symboliset tunnukset paikallaan (emännän avaimet tai papin kaulukset)… 

Yksilön tuli siis olla säätyasemansa yhtä nuhteeton ja samanlainen edustaja kuin muutkin.324  

 

Lieven esittää, että aristokraattisella moraalikoodistolla ei ollut tarkoitus niinkään hallita 

moraalia vaan ensisijaisesti seurapiirin eksklusiivisuutta. Aristokratian piirit olivat pienet 

ja sen mukavuudenhaluiset jäsenet ja toimettomat naiset loivat oivallisen pohjan 

juoruilulle. Lieven toteaakin, että löyhä sukupuolimoraali on tuskin yllättävää, koska 

kyseessä on luokka, jonka elämän suurimman toimeliaisuuden kohde oli sen omat 

viihdykkeet.325 Tällä mielipiteellään Lieven liittyy 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 

moralistien leiriin. 

                                                
320 Moilanen, Sulkunen, 2006, 14–15. 
321 von Frenckell 1943, 169.   
322 Toim. Martinsen 1997, 124, 127, 151, 153,172. 
323 Moilanen, Sulkunen, 2006, 14–15. 
324 Ibid. 15. 
325 Lieven 1992, 337, 149–150. 
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Klinckowströmin hahmosta voi löytää paljon Tjederin käsittelemän Don Juan -hahmon 

ongelmia. Donjuanismista oli 1800-luvun kuluessa tullut epämiehekästä käytöstä. 

Naisten viettely, heille lirkuttelu ja menestys naisten parissa ei enää taannut menestystä 

miesten maailmassa.326 Don Juan -tyypissä voisi kärjistäen nähdä monia piirteitä 1700-

luvun miesihanteesta, honête hommesta, loisteliaasta hovimiehestä. Donjuanismin 

ongelma on selvästi tunnistettavissa myös Klinckowströmin tapauksessa, vaikka tässä 

Tjeder keskittyy ajallisesti käsittelemään 1870- ja 1880-lukuja. Toisaalta jo aiemmin My 

Hellsingin esittämä kuvaus Hedvig Elisabeth Charlotten miesihanteesta ei kovin paljon 

tai ratkaisevsti poikkea Tjederin tai Häggmanin kuvailemasta vakaasta ja 

toiminnallisesta 1800-luvun ihanteesta.327  

 

Tjederin käsittelemä maskuliinisuuden muutos on asteittain nähtävillä 1700-luvun 

loppuvuosista lähtien. Suurin muutos maskuliinisuuden ilmaisussa ja siihen liittyneissä 

asenteissa on kuitenkin ajoitettu vasta 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen.328 1800-luvun 

vaihteessa aristokraattiset ihanteet murtuivat keskiluokkaisten ideoiden tieltä siitä, 

murtaen käsityksiä, minkälainen miehisyys oli ihanteellista.329  

 

Tjeder esittää, että vuosikymmenet 1800-luvun vaihteessa olivat myös Ruotsissa 

maskuliinisuuden kannalta kriittisiä.330 Rydström ja Tjeder nostavat eliitin pilkan 

keskeiseksi teemaksi sukupuolihistoriassa. Esimerkiksi romanttisen rakkauden 

pamfletteja kirjoittaneen C. J. L. Almqvistin (1793–1866)  teksteissä vanhan eliitin 

pilkalla oli keskeinen rooli.331 Klinckowström oli eliitiin kohdistuvalle pilkalle varsinkin 

kuolemansa jälkeen helppo maali. 

 

Vaikka Topeliuksen ja tämän eurooppalaisten kollegoiden luoma käsitys rappioaatelista 

on tarkoitushakuinen ja kärjistetty, voi sen nähdä osaltaan peilautuvan angien regimen 

aatelin tavoitteesta erottautua omaksi ryhmäkseen tavoiltaan ja elämäntyyliltään. Aatelin 

                                                
326 Tjeder 2000. 343–369.   
327 Honnêta hommesta Hellsing 2013, 165–182.   
328 Tjeder 2003, 133. 
329 Tjeder 2003, 23, 133 David Tjeder on urallaan ja vuonna 2003 ilmestyneessä väitöksessään omaksunut 
maskuliinisuuden tutkimuksen piirteitä angloamerikkalaisesta pohjoismaalaiseen tutkimukseen esikuvinaan 
klassikot George L Mossen Image of man Anthony Rotundo Amaerican Manhood 1993 Michael Kimmel 
Manhood in America 1996.     
330 Ibid.133 
331 Rydström ja Tjeder 2009, 64–65.  Yliopisto-opiskelijoille oppikirjaksi tarkoitettua Kvinnor män och 
alla andra. En svensk genushistoria. 
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erotismia voidaaan pitää osana tätä erottautumista. Nieminen esitti jo 1950-luvulla, että 

rahvaan käytöskoodiin erotismi ei kuulunut.332 Aatelismieheltä vastaavasti odotettiin, että 

tämä oli myös hyvä rakastaja ja viettelijä. Donjuanismi sai negatiivisen konnotaation 

vasta 1800-luvun toisella puoliskolla333, vaikka Lordi Byronin Don Juan ilmestyi jo 

1818.334  

 

Kun hyödyllisyys ja miehisyys nostivat päätään, Klinckowström sopi aristokraattisilla 

ominaisuuksillaan symboliksi rappeutumisesta, ja Klingen tutkimuksen mukaan myös 

symboloimaan jatkuvuutta. Muutos ja jatkuvuus kulkevat niin historiassa kuin elävässä 

elämässä rintarinnan. Klinckowströmiä ei koskaan mielletty uusien tuulien airueeksi, 

vaikka hän osallistuikin aktiivisesti esimerkiksi taide-elämän synnyttämiseen Suomessa.  

 

Aikalaiset kokivat, että muutos arvoissa ja miehisyydessä oli tapahtunut ja tämä konflikti 

näkyi siinä, kuinka Klinckowströmistä puhuttiin ja kirjoitettiin. Mutta 1800-luvun lopun 

ihmiset Topeliuksesta J. J. Nordströmiin näkivät muutoksen entiseen suurena. Von 

Frenckell kuvailee, kuinka Klinckowströmin tavoin myös Ehrenström edusti kustavilaista 

kevytmielistä ja vallatonta tapaa ilmaista tunteitaan. Ehrenström koki vielä vanhoilla 

päivillään suuria tunteita. Frenckell kuvailee ajalle tyypillistä rakkauden kieltä, johon 

kuuluivat niin nuolella ampuvat amorit, vallatomat tunteet sekä romantiikan siniset 

kukkivat kukat. Ehrenström muuttui vallattomaksi nuorekkaaksi mieheksi, jolla ei ollut 

paheita.335  

 

Luonnollisesti kulttuuri-ilmaston muutos vaikutti ihmisten arvojen ja asenteiden 

muutokseen. Romanttiset tendenssit voimistuivat ja rakkaustarinoita kirjoitettiin 1800-

luvun alussa paljon.336 Romanttisena tyylinä voidaan pitää myös kirjeissä käytettyä 

voimakasta kieltä.337  Kirjallisuuden vaikutus tunteiden historiaan on ollut huomattava. 

Klinge esittää, että romaanien lukeminen opetti naisille, kuinka tunteita ilmaistaan, ja 

tämä näkyy kirjeenvaihdossa selvästi. Romanttiset kertomukset ja varsinkin naisille 

                                                
332 Nieminen 1951, 52–69.  
333 Tjeder 2003, 267.   
334 Klinge 1998, 12. 
335 von Frenckell, 1943, 242. 
336 Kylli 2012, 401. 
337 von Frenckell kuvailee 1800-luvun romanttista kulttuuria esimerkkinä kuinka kirjeissä käytetään 
voimakasta kieltä ja hän pitää 1800-luvun alkuvuosikymmeniä tunteenpurkausten aikana. von Frenckell, 
1943, 246–247. 
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suunnatut kertomukset romanttisesta rakkaudesta lisäsivät tarvetta rakkauden 

olemassaoloon.338  

 

Romantiikan aikakausi lienee saanut nimensä syystä: Ainakin aikakauden kirjallisuus 

korostaa tunteiden merkitystä. Monet tutkijat ovat nähneet 1800-luvun ensipuoliskon 

kuluessa merkkejä tunneilmapiirin muutoksesta. Lieven esittää, että vuoden 1815 jälkeen 

lasten ja vanhempien välit alkoivat muodostua läheisemmiksi ja lämpimimmiksi. 

Aristokraattisesta äidistä tuli ennen tuntemattomalla tavalla lämmön ja rakkauden lähde 

lapselleen.339 Klinge näkee 1700-luvun jälkipuoliskolla ja 1800-luvun alkupuoliskolla 

romaanien ja muiden triviaalikirjojen tuotantomäärien kasvun sekä toteuttavan että 

heijastavan porvariston muotoutumisprosessia.340  

 

Kirjallisuuden tunnetuin tapaus on Casanovan muistelmat, mutta kiinnostavaa on, että se 

julkaistiin siistittynä ja typistettynä vuoden 1820 jälkeen.341  Niiranen myös esittää, että 

1800-luvun eroottiset romaanit eivät olleet yhtä meheviä.342 Niiranen esittää käsityksen, 

että 1700-lukua on nimetty rakkauden kulta-ajaksi. Eroottisen kirjallisuuden 

kukoistusaikana on pidetty rokokooaikaa. Ludvig XV:n aikana rakastajattaret ja 

privaattibordellit olivat yleisiä. Eroottisista kirjakokoelmista nähdään, että seksuaalista 

vapaamielisyyttä ja naisten vaikutusta 1700-luvun rakkauselämään on pidetty suurena.343 

 

Rakkaudenkaipuiset romantikot eivät antaneet jo olemassa olevien avioliittojen haitata 

sukulaissielujen löytäessä toisensa. Niiranen määrittää romantiikan matristiseksi 

reaktioksi, jonka tunnusmerkeiksi hän toteaa suhteellisen vapaan seksuaalimoraalin, 

naisten arvostuksen ja muut äitifiksaatioon liittyvät piirteet. Romantiikan vaikutus oli 

kuitenkin varsin rajallista muun muassa Englannissa. Romantiikan aikana saavutettiin 

kuitenkin se, että rakkauden ihanne asetettiin avioliiton perustaksi.344 Romantiikan 

käytännöllisempänä edistysaskeleena voidaan pitää syntyvyyden säännöstelyn 

yleistymistä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa, vaikka menetelmät olivat tunnettuja jo 

aiemmin. Maineikas ranskalainen tutkija Philippe Aries on esittänyt, että 

                                                
338 Klinge 1998, 58–59. 
339 Lieven 1992, 136. 
340 Klinge 1998, 64–65.   
341 Niiranen 1986, 525.  
342 Niiranen 1986, 527. 
343 Ibid. 525. 
344 Niiranen 1986, 153. 
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ehkäisymenetelmien käyttöönotto edellytti 1800-luvulla ennakoimisen ja itsehillinnän 

kykyä.345   

 

 

 

6.2 Kadonneen ajan muistomerkki – tarinoiden Klinckowström  

 

 

Klinckowström edusti Walleenin kanssa 1830–1840-luvuilla senaattoriaristokratian 

huippua. Huipulle suuntautuu aina peiteltyä tai peittelemätöntä kritiikkiä. Klingen 

mielestä Klinckowströmille toi vihamiehiä hänen tuhlaileva tyylinsä ja se, että velat 

päätyivät usein valtion maksettaviksi.346 Taloudelliset ja sosiaaliset etuudet jaettiin 

hovista. Seremoniallisuus oli keino hallita eliittiä ja keisarin palkinnot olivat vallan 

symboleita.347 Klinckowströmin perinteisen aristokraattiset harrastukset348 herättivät 

myös varmasti osaltaan pahaa verta.  

 

Suomesta löytyvät kirjeet ja päiväkirjamerkinnät, muistelut ja taiteen kautta esitetyt 

kannanotot Klinckowströmistä ja tämän persoonasta voidaan jakaa selvästi niiden 

syntyajankohdan mukaan. Klinckowströmin ollessa korkeassa asemassa kritiikkiä 

esiintyi aristokraattien yksityiskirjeissä sekä August Mannerheimin karikatyyreissä. 

1840-luvulta eteenpäin kritiikki kiihtyi ja sitä on runsaasti uuden sivistyneistön 

päiväkirjoissa ja fiktiossa. Muisteluissa 1860-luvulta eteenpäin Klinckowströmiä 

arvostellaan jo kovin sanoin. Koko suvun sammuttua 1900-luvun alkuvuosina ei 

pidäkkeitä enää ollut, ja Klinckowströmin muistosta ja elämästä tuli vapaata riistaa. 

 

Klinckowströmin ollessa valtansa huipulla oli julkinen kritiikki mahdotonta jo 

sensuurilain takia. Vuonna 1829 voimaantulleessa sensuurilainsäädännössä kiellettiin 

hallinnon arvosteleminen.349 Tämän lain toteuttamista Klinckowström itse valvoi 

painoasiain ylihallituksen johtajana. Tämä oli yksinkertaisin syy siihen, että aikakauden 

                                                
345 Hyrkkänen2002, 84.   
346 Klinge 2012, 312. 
347 Savolainen, 1994, 6. 
348 Klinckowström rakennutti kasvihuoneen Helsinkiinkin. Kasvihuoneet mahdollistivat gastronomisten 
harrastusten toteuttamisen. Klinge 2012, 205. 
349 Sensuuriasetus 1829. Erityisesti pykälä 3 Sensuurin käytännön vaikutuksista Tommila, 1988, 108. 
Vuorinen 2010, 33–34.  



 71 

sanomalehdistö tai kaunokirjallisuus ei juuri maininnut saati kritisoinut 

Klinckowströmin edesottamuksia. Itsesensuuri oli maassa tiukka ja suurelta osin 

virallisten kanavien puuttumista asioihin ei edes tarvittu soraäänien vaimentamiseksi. 

Päiviö Tommila mainitsee, että juuri Klinckowströmillä oli käytännön valtaa määrittää 

tiukinta sensuurilinjaa 1840-luvulla.350 

 

 
 
KUVA 7. Helsinki-litografia. Kärryissä istuu O. W. Klinckowström ja etualalla käydään kauppaa. 

Litografia: Johan Knutson 1840 (kuva MV). 

 

Lundilainen taiteilija Johan Knutson (1816–1899) aliarvioi sensuurilinjan tiukkuutta. 

Hän arvioi väärin Helsingin ilmapiirin, tehdessään Suomessa Tukholmassa suosittuja 

satiirisia kuvia, joiden kohdehenkilöt olivat tunnistettavia. Knutson ei kohdellut hänelle 

työtilaisuuksia mahdollistanutta Suomen taidekentän keskeistä vaikuttajaa, paroni 

Klinckowströmiä kunnioittavasti. Knutson kuvasi lihavan paronin ajamassa vaunuissa 

                                                
350 Tommila 1988, 103  
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pienen sylikoiransa kanssa prostituoidun vieressä.351 Knutsonin oman tarinan mukaan 

hänen tekemänsä Helsingin arkielämää kuvaavat litografiat, joihin myös 

Klinckowströmiä esittävä piirustus kuului, sensuroitiin. On todennäköistä, että 

Knutsonin Helsingissä tekemä sosiaalinen virhe vaikeutti hänen uransa etenemistä.352 

 

Puolijulkisia kannanottoja ja sävyltään iloittelevia pakinoita Klinckowströmin toilailuista 

löytyy August Mannerheimin piirustuksista ja sarjakuvista. Mannerheimin piirustukset 

on tarkoitettu sisäpiirin vitseiksi, joita hän piirsi herrojen huvitukseksi.353 

Mannerheimilla oli erilaiset oikeudet, koska hän oli itse aristokraatti. Klinckowström 

esiintyy monissa August Mannerheimin piirustuksissa. Tutkituin ja kooltaan suurin on 

sarjakuva Assesori Liljekonvaljenstolpen delikaatit seikkailut eli kuinka elostelija 

kesytetään. Sarjakuva kertoo epäonnistuneesta kosiomatkasta ja lopulta mamsellin 

naimisesta.354 

 

Kerttuli Wessmanin esittää Klinckowströmin olleen yhtenä esikuvana August 

Mannerheimin sarjakuvan päähenkilölle.355 Wessmanin mukaan ihmiset pelkäsivät 

Mannerheimin mielipidettä.356 Mannerheim sai esittää hupaisia mielipiteitään 

herraseurassa, mutta kukaan ulkopuolinen ei saanut esittää aristokraattisista piireistä 

epäkunnioittavaa näkemystä. Klinckowström esiintyy myös toisessa Mannerheimin 

työssä, jossa Klinckowström on ylväänä univormuineen ja anelija kumartelee hänen 

edessään.357 

                                                
351 MV Johan Knutsonin litokrafiat. 
352 Hilpinen 2012, 16–18. Knutson itse koki, että hänen töitään sensuroitiin. Mutta suoraa jälkeä tästä ei 
sensuuriylihallituksen tai sensuurikomitean papereista löytynyt. Asia hoidettiin mitä ilmeisimmin 
epävirallisia kanavia pitkin. Katso myös Rinnemaa 1999, 26–32, Reitala 1972, 19. Hirn 1960, 39.  Nya 
Pressen 21.10 21.10.1896. Lördagsqvällen Nro 39 29.9.1896. 
353 Laajimman tutkimuksen August Mannerheimista on  tehnyt Susanna Laitala ( nyk. Pettersson) 1994  ja 
Mannerheim esiintyy  myös Klinge 2012, 313.  Olen käsitellyt Mannerheimin karikatyyrejä taidehistorian 
proseminaarityössäni 2012, 22–31. Wessmaan 1996, 234–245  ja 2005, 123–124 .  
354 HKM August Mannerheim 1829, Assesori Liljekonvaljenstolpen delikaatit seikkailut eli kuinka 
elostelija kesytetään.  
355 Wessman 1996, 234–245.   
356 Wessman 2005, 123. 
357  HKM August Mannerheim 1800-luvun puolesta välistä, Klinckowström ottaa vastaan anojan.  
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KUVA 8. Klinckowström ottaa vastaan anojan 
Piirros: August Mannerheim 1800-luvun puolesta välistä (kuva HKM). 

 

Varmaankin kuuluisin satu, jossa Klinckowström on ollut esikuvana, on Topeliuksen 

Rautakylän vanha paroni. Yhteyden Topeliuksen Drakenhjelm-hahmon ja 

Klinckowströmin välillä on huomannut Matti Klinge. Klingen mukaan Drakenhjelm-

hahmossa on piirteitä myös Ehrenströmistä.358 Topelius kuvasi elähtäneen 

kustavilaishahmon, joka oli liian nautinnonhaluisen elämän kuluttama ja rappiolle 

ajama. Sadussa Rautakylän vanha paroni kristallisoituvat ajatukset 1700-luvusta rappion 

aikana, mitä vaikutelmaa korostaa myös sadun esipuhe, Kustaa III:n aikakausi. 

Topeliuksen tunnot ajasta kiteytyvät seuraaviin lauseisiin:  
 

Sisältäpäin katsottuna aikakausi oli valepukuinen demoni. Paljon pintaa, vähän syvyyttä, paljon vihaa ja 

vähän rakkautta! Ruotsin historiassa ei ole ollut toista aikakautta, joka olisi niin täynnä kunniata 

häpäisevää myrkkyä, eikä milloinkaan ole paremmin osattu ruusuihin kätkeä syvyyden kurimusta.359  

 

Moraaliton 1700-luvun aatelismies on stereotypiana hyvin tunnettu. Suomessa Marja 

Vuorinen on väitöskirjassaan tutkinut tätä stereotypiaa ja sen rakentamista. Negatiivisen 

kuvan luominen oli uudelle sivistystyölle keino taistelussa vanhaa aatelia vastaan. 

Sivistyneistön rintamalinja ei kulkenut tässä kysymyksessä samalla kohdalla kuin 

kieliriidassa, vaan ruotsinkielisen ryhmittymän sisällä. Vuorinen kuvaa, miten 

                                                
358 Topelius 1929, 353–457. Se, että Klinckowström ja Ehrenström ovat olleet Paroni Drakenhjelmin 
esikuvina on Matti Klingen tulkinta, joka mainitaan Klinge, 1998, 129, Klinge 2012, 442 ja Pettersson on 
myös omaksunut tämän käsityksen 2004, 45.  
359 Topelius 1929, 355.  
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moraalittomuus seksuaaliasioissa nostettiin esiin, kun rakennettiin myyttistä 

viholliskuvaa aatelismiehestä.360 

 

Topeliuksen kanssa uuteen sivistyneistöön kuulunut J. J. Nordström kritisoi myös kovin 

sanoin virkamieseliittiä Walleenista Klinckowströmiin. Nordström on hyvin huolissaan 

venäläistymisestä ja siitä, että suomalaiset virkamiehet olisivat alttiita venäläiselle 

virkamieshengelle. Nordström katsoi, että vallanapitäjät Suomessa rikkoivat lakia 

ylimmistä alimpiin.361 Nordströmin kirjoitti päiväkirjaansa myös juoruja. Esimerkiksi 

hän kirjoitti huomioimastaan rakkaussuhteesta Rehbinderin ja friherrinnan K:n välillä, 

mitä Menschikoff oli todistamassa. Friherrinnan K voisi tarkoittaa Sarah Cuthbertia. 

Juorun mukaan keisari komensi kreivi Rehbinderin ulkomaille odottelemaan kohun 

laantumista.362 

 

Nordströmin käyttämät sanat ovat myös kiinnostava yksityiskohta. Aristokratian 

suhteista ei kirjoitettu ruotsiksi, vaan käyttämällä ranskaa, aristokratian entisen loiston 

aikaista kieltä. Nordström käyttää sanoja chorinique scandaleuse ja joux d’amour.363 

Myös Topelius päätyi käyttämään ranskankielistä ilmaisua päiväkirjoissaan mainitessaan 

Klinckowströmin ja madame Högqvistin keskinäisestä liaisonista.364  Aristokraattisista 

suhteista puhuttaessa otettiin käyttöön ranskankieliset termit. Topelius harrastaa 

ranskankielisiä fraaseja myös Rautakylän vanhassa paronissa. Tehokeinona 

huudahdukset ja puhuttelut ovat ranskaksi tunnelmaa luomassa.365  

 

Topeliuksen ja Nordrstömin tekstit on tulkittava osana eliitin murrosta. Sekä Nordström 

että Topelius kuuluivat uuteen sivistyneistöön, joka halusi parantaa ja paransikin 

asemiaan.366 Kasvava aristokratian kritiikki oli yleiseurooppalaista.  Tjeder toteaa, että 

kritiikin äänet aristokratiaa kohtaan voimistuivat 1840-luvulla.367 1840-luvulla julkaistiin 

                                                
360 Vuorinen 2010, 22–24, 104–105.  Vuorinen toteaa Rautakylän vanhan paronin olevan rappiokertomus. 
Topeliuksen tekstit ovat Vuorisen keskeistä lähdemateriaalia. Vuorisen analyysiä teoksesta 2010, 86, 106, 
131.  
361 Blomstedt 1940, 125. Blomstedt julkaisi Nordströmin päiväkirja merkinnöt, joita Nordström kutsui itse 
nimellä Dagens inre historia. Muistiinpanoja vuosilta 1837–1838, 1841. Blomstedt, 1940, 123. 
362 Blomstedt 1940, 128. 
363 Ibid. 
364 Toim. Nyberg 1920, 403.  
365 Topelius 1929, 360, 364,367, 376, 380,389, 397,399,409, 412,413, 425, 426, 432, 433, 443–447.  
366 Vuorinen 2010, 375–377.   
367 Tjeder 2003, 160. 



 75 

ensimmäiset painokset Topeliuksen Rautakylän vanhasta paronista, joka on ilmiselvä 

1700-luvun ja silloin vielä vallankahvassa kiinniolleen aristokratian kritiikki. 

 

 
 
KUVA 9. Sokkoleikkiä ja Käräjäelämää 
Piirros: August Mannerheim 1800-luvun puolesta välistä (kuva HKM). 

 

Topelius oli kuitenkin vielä 1830-luvulla julkisesti vaiti mielipiteistään, ja maininnat 

Klinckowströmistä ovatkin julkaistussa teksteissä kirjoitettu suurelta osin 

Klinckowströmin kuoleman jälkeen ja muun asenneilmapiirin muututtua. Topeliuksen 

muisteluissa vanhasta Helsingistä368 Klinckowström saa jo useita mainintoja, vaikka 

rajuimman virkamieskritiikin kohdalla häntä ei mainita. Topelius kutsuu 

Klinckowströmiä magnaatiksi ja kertoilee, kuinka tämä hylkäsi Nikolain kirkkoon 

aiotun alttaritaulun ja oli mukana taide-elämässä muutenkin.369 Topeliuksen Helsingfors 

Tidningar-lehteen kirjoittamista Leopold-kirjeistä ei löydy suoraa mainintaa 

Klinckowströmistä. Niissä mainitaan vain, rouva Klinckowström valittiin 

rouvainyhdistyksen johtokuntaan.370  

                                                
368 Anteckningar från det Helsingfors som gått. Jatkokertomus Finland-lehteen kirjoitettiin 1884–1885. 
Toim. Martinsen 2006, 4.  
369 Toim. Martinsen 2006, 19, 46, 49. Rajua virkamiehistön kritiikkiä 20–21.    
370 Toim. Martinsen 2003, 119 Alun perin Helsingfors Tidningar 25/1.4.1848. Ei Sarah Cuthbert, vaan 
Klinckowströmin toinen vaimo Elisabeth Krause. 
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Muutos eliitissä ei ollut johtunut pelkästään eliitin ulkopuolelta tulevasta paineesta, vaan 

eliitin omat painotukset ja itseymmärrys muuttuivat.371 Myös Katajisto korostaa 1800-

luvun alkupuolelta käynnistynyttä eliitin murrosta. Hänen mukaansa aatelin identiteetti 

koki suuria kolauksia, vaikka toki aatelissääty säilytti asemansa vielä monia 

vuosikymmeniä. Katajisto esittää, että monet identiteetintutkijat ovat tulleet siihen 

lopputulokseen, että modernilla ihmisellä ei ole herraidentiteettiä. Katajiston 

tutkimuskohteilla, 1800-luvun suomalaisen aatelismiehillä oli hänen mielestään vielä 

jäljellä tätä säätyidentiteettiin sidottua herraidentiteettiä. Myös Klinckowströmin voi 

katsoa henkineen tätä menneen maailman aristokraattiisuutta, eli mies luonnollisesti 

ärsytti seuraavien sukupolvien edustajia. Peltonen esittää kärjistäen, että eliitin voidaan 

katsoa monin tavoin porvarillistuneen. Aatelin koulutuksen ja kirjasivistyksen merkitys 

kasvoi.372 Peltonen sijoittaa ratkaisevan muutoksen 1840-luvulle.373 Tuolloin 

Klinckowströmin asema alkoi rakoilla ja hän erosi senaatista vuonna 1847.  

 

Kolme omat muistelmansa julkaissutta eliittimiesti, jotka ottivat Klinckowströmin esiin 

kirjoissaan, eli Ramsay, Schauman ja Fischer, olivat kaikki aatelisia. Heille 

Klinckowströn edusti vanhaa maailmaa ja vanhaa tyypiteltyä kuvaa aatelismiehestä. 

Kaikki edellä mainitut muistelijat kuuluvat selvästi eri sukupolveen Klinckowströmin 

kanssa.  Kaikille muistelijoille on yhteistä se, että he muistelevat Klinckowströmiä 

toilailuineen osin paheksuen ja osin huumorilla. Schauman kertoo Klinckowströmin 

olleen kustavilaisista miehistä parhaita skrot och korn eli mies, joka osasi nauttia 

epikurolaisesta elämästä.374 Schauman käytti kiertoilmaisuja. Suhteista oli hauska 

juoruta, mutta sekä Ramsay että Schauman ilmaisevat paheksuntansa huumorin avulla ja 

kiertoilmauksin. 

   

                                                
371 Vuorinen 2010, 399.  
372 Peltonen 1992, 114–118.  
373 Ibid. 119–121.  
374 Schauman 1922, 62–63. 
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KUVA 10. Yksityiskohta sarjakuvasta Assesori Liljekonvaljenstolpen delikaatit seikkailut eli kuinka 
elostelija kesytetään.  
Piirros: August Mannerheim 1829 (kuva HKM). 
 

Yläluokkaisia miehiä ei suoranaisesti syytetty postuumisti tai fiktion kautta 

siveettömiksi ainakaan sitä termiä käyttäen, mutta Topelius, Schauman ja Ramsay 

käyttivät kaikki vihjailua retorisena keinonaan. Nautiskelu, joka oli liitetty aukottomasti 

1700-luvun aateliskulttuuriin, oli auttamattomasti vanhentunutta ja sitä oli helppo 

kritisoida ja siten korostaa omaa ylemmyyttään. Tämä selittänee osittain sen, miksi 

1800-luvulla monet ovat kokeneet tarpeelliseksi arvostella suorasti tai epäsuorasti 

Klinckowströmiä. Schauman, Fischer, Ramsay ja Topelius antavat kaikki moraalisen 

tuomionsa Klinckowströmille.375 Schauman ja Fischer muistelevat 

aristokraattisenaattoria negatiivisin konnotaatioin.376 Ramsay kertoo Klinckowströmin 

tarinan kertomuksena moraalisesta rappiosta. 

 

Toisaalta 1700-luvun loppupuolen ja 1800-luvun alkupuolen aatelin moraalikoodistoa 

käsittelevän tutkimuksen mukaan ei ole savua ilman tulta. Aristokratian kulttuuriin 

kuului nautinnoilla, myös seksuaalisuudella erottautuminen.377 Nautintojen 

                                                
375 Fischer 1908, 76–77. Fischerin muisteluista von Frenckell 1947, 332. Ramsay 1987, 270–285, 
Schauman 1922, 62–65. Topelius 1929, 353–457.   
376 Schauman 1892, 82–86 ja von Frenckell, 1947, 332.  
377 Ilmakunnas 2011, 138–139. 
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näkökulmasta tarkasteltaessa Klinckowströmin voi katsoa olleen tyypillinen säätynsä 

edustaja. Ramsayn, Schaumanin, Fischerin, Topeliuksen ja osittain jopa Meijerin 

tekstejä yhdistää seikka, että ne syntyivät tarpeesta kuvata ja muistella aikaa, jonka 

aikalaiset alkoivat tuntea kadonneeksi. Kaikissa tarinoissa on luettavissa kehistysuskoa 

ja tulevaisuuden toivoa yhdistettynä tietyn asteiseen haikeuteen. Uusi järjellisempi aika 

vei vanhan maailman kummallisuudet mennessään.  

 

Ramsayn esittämä rappiotarina Klinckowströmin suvusta ei ole kovin kaukana 

totuudesta, koska suvun hallussa ollut omaisuus todella katosi pieninä sirpaleina kuin 

tuhka tuuleen. Esimerkiksi Suomen museot -verkkopalvelusta löytää tietoja 

Klinckowströmin suvun hallussa olleesta omaisuudesta ja siitä, kuinka esineet ovat 

päätyneet museoviraston haltuun. Arthur Klinckowströmin miniatyyrin kerrotaan 

päätyneen lopulta museoon sen jälkeen, kun sitä oli Vihdissa kaupitellut perheen entinen 

taloudenhoitaja.378 Yksityiskohta tuo mieleen Rautakylän vanhan paronin 

taloudenhoitajahahmon, joka kiristää viimeisiä mehuja ulos rappioituneesta suvusta.  

 

Muutoksen Klinckowströmin hahmoa käsittelleessä taiteessa voi huomata vertaamalla 

August Mannerheimin sarjakuvaa ja Topeliuksen sadun suhtautumista Klinckowström-

karikatyyriin. Mannerheimin työ kuvaa ylimysmiehen asennetta hellästi pilkaten, mutta 

Topeliuksen sadussa sävy on avoimen paheksuva.  Snellmanilais-hegeliläinen ajattelu tai 

Almqvistin vapaan rakkauden utopiat eivät olleet Klinckowströmin elämään 

konkreettisesti vaikuttaneita konteksteja. Tämä uusi aatemaailma ja käsitteistön 

semanttiset kentät näkyvät voimakkaasti niissä teksteissä, joissa Klinckowströmiä 

kritisoidaan. Snellmanilais-hegeliläisten ajatusten voidaan katsoa näkyvän tavassa, jolla 

Topelius, Ramsay ja Schauman käsittelevät Klinckowströmiä. Von Fersenin kritiikki 

sisarenpoikaansa kohtaa kulminoitui säädynmukaisten tapojen puutteeseen. Eri aikoina 

moitteet suunnilleen samoista asioista perustuivat eri ajatusmalleihin. 

 

 

 

 

 

                                                
378 Suomen museotonline esineen n:o H6015:3 kortti.   
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7.  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Wilhelm Klinckowströmin ja Sarah Cuthbertin tarina on epätyypillisyydessään 

mielenkiintoinen kurkistusaukko 1800-luvun alun eliitin maailman, jonka taloudelliset ja 

kulttuuriset perusteet olivat muuttumassa. Tutut ratkaisut eivät enää toimineet ja 

syntyperä takasi menestyksen vain tiettyyn rajaan asti. Klinckowström osasi osittain 

hovimieheltä vaadittavat taidot, mutta ainakin Klinckowströmin elämän kolmella 

ensimmäisellä vuosikymmenellä käytös ei pysynyt sopivaisuuden rajoissa. Liian usein 

lähipiirin silmissä Klinckowströmiltä ei löytynyt menestyneen miehen keskeisiä 

ominaisuuksia eli tarmokkuutta ja kunnianhimoa. 

 

Sarah Cuthbert-Brooke-Klinckowströmin tarinassa on kiehtovaa se, kuinka Sarah oli 

perintönsä takia kiinnostava puolisokandidaatti monille. Sarah ei ollut sukunsa 

johdateltavissa ja teki itsenäisiä ratkaisuja. Hänen onnistui usein myös painostaa 

lähipiirinsä tekemään tahtonsa mukaan. Sarahin onnistui omaisuutensa avulla ostaa 

asema suomalaisissa seurapiireissä, mutta myös Sarahin vaikea luonne näkyi ja kuului. 

Aristokraattisissa piireissä hiomaton käytös yhdistettynä valtavaan omaisuuteen teki 

Sarahista ihmisen, jota siedettiin, mutta hänestä ei juuri pidetty.  

 

Wilhelm Klinckowström oli tarinoiden ja juorujen lähde. Klinckowströmin kohtalo ja 

siitä kertovat tarinat kuvastavat 1800-luvun ajan murrosta arvoissa ja moraalissa.  Hänen 

henkilöhistoriastaan ja väitetyistä skandaaleista oli raaka-aineiksi ja työkaluiksi niin 

moraaliseen paheksuntaan kuin kevyiden tarinoiden kertomiseen. Paroni Wilhelmistä 

kerrotut tarinat perustuivat useimmiten todellisiin tapahtumiin. Ainoastaan Tukholman 

itsemurhaskandaaliin ei aineistosta löytynyt vahvistusta.  Klinckowströmin 

henkilöhistoria osoittaa, että ainakin joidenkin miesten kohdalla kuva rappioituneesta 

aatelismiehestä ei ole kovin kaukaa haettu. 

 

Kohtalokkain virhe, jonka Klinckowström teki, lienee kuitenkin se, ettei hän onnistunut 

tai pyrkinyt piilottelemaan elämäntapojaan, jotka ylittivät sopivuuden rajat. Oikeastaan 

juuri se, ettei Klinckowström onnistunut salaamaan ja piilottamaan yksityiselämänsä 
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rönsyjä, teki siitä säädytöntä käytöstä, koska aatelismiesten tärkein ohjenuora oli 

nautiskelu tyylikkäästi säädynmukaisissa rajoissa.  

 

Rajat rikkova yksityiselämä muotoutui 1700-luvun kuluessa myös aseeksi poliittisille 

vastustajille. Toistaitoinen aatelismies tarvitsi asemansa takaajaksi suojelijoita. Axel von 

Fersenin lynkkauksessa Klinckowström menetti sukunsa päämiehen ja suku ajautui 

poliittiseen oppositioon. Klinckowström ei ystävänsä Hans Wachtmeisterin tavoin 

onnistunut rakentamaan asemaansa muuttuneessa tilanteessa. Enon kuolema, 

epäsäätyinen avioituminen ja pariskunnan huono käytös tarjosivat syyt 

epäluottamukseen, jota perusteluna käyttäen oli mahdollista erottaa Klinckowström 

hovivirastaan. Mikään mainitusta seikoista ei olisi yksinään kaatanut Klinckowströmin 

uraa Tukhomassa. Mutta liian monta päällekkäistä asiaa ja muuttunut toimintaympäristö 

johtivat Klinckowströmin etsimään uusia mahdollisuuksia Venäjän alamaisena, kuten 

useat muutkin Ruotsissa poliittiseen oppositioon pudonneet.  

 

Wilhelm Klinckowströmin ystävät Pietarin hovissa takasivat sen, että kertaalleen 

epäonnistunella miehellä oli kuitenkin sija osittain entisten kustavilaisten johtamassa 

suuriruhtinaskunnassa. Venäjän hovi suhtautui Wilhelm Klinckowströmiin Ruotsin 

hovia suopeammin. Sarah Cuthbert solmi omaisuutensa avulla läheisiä suhteita niin 

Armfeltien kuin Rehbinderinkin kanssa. Onneksi elämä tarjosi niin Sarahille kuin 

Wilhelmille uuden mahdollisuuden ja he hyödynsivätkin sen omalla tavallaan uusiin 

skandaaleihin ja kohuihin ajautuen.  

 

Klinckowströmin elämäntarinassa on piirteitä, jotka sopivat hyvin arkkityyppiin 

paheellisesta, egoistisesta elämästä. Henkilöhistoria, juorut ja niistä kertovat muistelmat 

ja fiktio kuvaavat selvästi moraalin ja maailmankuvan muutosta 1800-luvun kuluessa. 

Klinckowströmistä tuli jo omana aikanaan kadonneen ajan symboli. 
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