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1. Johdanto

1.1. Sotilaskarkuruus Ruotsin ajalla.

Ruotsin  valtakunnan  suomalaisten  alamaisten  keskuudessa  sotilaskarkuruutta  on 

ilmennyt aina kansallisen armeijan luomisesta lähtien 1500–luvun puolivälistä alkaen. 

Toisinaan  pitkäkestoisten  sotien  yhteydessä  karkuruus  sai  varsin  huomattavia 

mittasuhteita,  kuten  Venäjää  vastaan  1570–1595  käydyn  sodan  aikana.  1600–luvun 

ensimmäisellä  puoliskolla  Ruotsin  ollessa  lähes  jatkuvasti  sodassa  palveluksesta 

karkaaminen ja yhä lisääntyviltä väenotoilta piileskely on myös ollut huipussaan.1 

Karkuruus  on  ollut  yleisempää  rauhanaikana  kuin  sotavuosina,2 ja  on  syytä  erottaa 

toisistaan  rivistä  karkaaminen  ja  karkaaminen  väenottojen  yhteydessä,  joista 

jälkimmäinen  on  todennäköisesti  määrällisesti  paljon  edellistä  suurempaa. 

Sotilaskarkuruus  näyttäytyy  vahvimpana  niiden  joukossa  jotka  oli  rekrytoitu 

palvelukseen vasta äskettäin, ja heidän pakonsa tapahtui usein silloin kun he vielä olivat 

omalla maaperällään.3 

Villstrand  on  tutkinut  miehistön  poistuntaa  armeijan  riveistä  osana  paikallisyhteisön 

esivaltaa  kohtaan  harjoittamaa  vastustusta  1600–luvun  osalta  teoksessa  Anpassning 

eller  protest.  Lokalsamhället  inför  utskrivningarna  av  forfolk  till  den  svenska  

krigsmakten  1620–1679.  Villstrandin  mukaan  jalkaväen  sotilaat  karkasivat  eritoten 

kutsuntojen ja katselmusten välissä sekä kuljetettaessa rekryyttejä katselmuspaikoista 

rykmentteihinsä.  Marssien  aikana  ohitettiin  myös  seutuja  joihin  oli  kätevää  kadota. 

Sodassa ollessa karkaamisia tapahtui erityisesti taisteluiden aikana. Ongelma oli suurin 

syrjäseuduilla ja pahempi idässä kuin lännessä. Karkuruus suuntautui metsiin ja muun 

muassa  Käkisalmen  lääniin,  rajan  taakse  Venäjälle,  Inkerinmaalle  ja  Baltiaan. 

Karkuruutta tapahtui myös silloin kun joukot olivat omien rajojen ulkopuolella, ja se oli 

huomattavasti yleisempää rauhanaikaan kuin sotatilan vallitessa.4 

1 Kokkonen 2009 s. 55–56, 61.
2 Villstrand 1992 s. 255.
3 Kokkonen 2009 s. 58.
4 Villstrand 1992 s. 252–256.



4

Sotilaskarkuruutta  Suuren Pohjan sodan osalta  on tarkastellut  Antti  Kujala teoksessa 

Miekka ei laske leikkiä. Suomi Suuressa Pohjan sodassa 1700–1714. Kujalan mukaan 

sotapalvelusta  vältteleviä  oli  erityisesti  Etelä–Suomen syrjäseuduilla,  missä  esivallan 

mahti  ei  ollut  niin  ehdoton.  Rekryytit  piiloutuivat  etsijöiltään  metsiin  niin 

Uudellamaalla  kuin  Savossakin.  Ylä-Satakunta  sekä  Iisalmen,  Kuopion  ja  vuodesta 

1743  lähtien  Vanhan  Suomen  puolelle  kuuluneen  Savonlinnan  seudut  olivat 

sotilaskarkureiden  ja  palvelusta  välttelevien  tyyssijoja.  Ajoittain  miehistöä  karkasi 

joukoittain etenkin  alueilla, jotka olivat esimerkiksi taloudellisesti ahtaalla ja joiden 

maanpuolustustahto oli heikkoa, mutta Kujalan arvion mukaan karkuruus harvemmin 

ylitti kymmenesosaa vahvuudesta. Sotilaskarkuruus vaivasi 1700–luvun alussa kaikkien 

Euroopan maiden sotaväkeä. Venäjällä alokkaita jouduttiin karkaamisen välttämiseksi 

kahlitsemaan, ja satoja tanskalaisia sotilaskarkureita pakeni vuonna 1709 Ruotsiin siinä 

missä ruotsalaiset kohtalotoverit pyrkivät Tanskan puolelle.5 

Keski-Suomen historian ensimmäisessä osassa todetaan Suuren Pohjan sodan aikana 

lokakuun alun taisteluissa vuonna 1713 etenkin Hämeen ja Savon jalkaväkirykmenttien 

hajonneen pahoin ja  miesten  paenneen  metsien läpi  koteihinsa.  Teoksessa puututaan 

lyhyesti  myös  1740-luvun  hattujen  sodan  aikaiseen  karkuruuteen:  Hämeenlinnan 

linnoituksesta käytännössä koko Porin rykmentin varuskuntakomppania lähti tiehensä, 

ja  moni  Hämeen  rykmentin  Rautalammin  komppanian  mies  seurasi  perässä.6 Etelä-

Pohjanmaan  maakuntahistoriassa  Aulis  J.  Alanen  kirjoittaa  väenottojen  yhteydessä 

tapahtuneesta pakoilusta sekä nostoväen karkuruudesta Suuren Pohjan sodan aikana, ja 

sivuaa myös pohjalaisten karkailua Pommerin sodassa 1760-luvulla.7

Kustaan sodan 1788–1790 aikaan sotilaskarkuruus oli kaikista yleisin palvelusrikkomus 

suomalaisten  jalkaväkirykmenttien  keskuudessa.  Armeijasta  ja  laivastosta  karkasi 

yhteensä  1178  miestä.  Vertailumielessä  voidaan  mainita,  että  sotatoimissa  menehtyi 

yhteensä 1439 miestä. Karkuruus upseeriston keskuudessa oli harvinaista, mutta sitäkin 

tapahtui.  J.E.O.  Screenin  mukaan  karkuruus  tuntui  olevan  yleisempää  värvätyissä 

joukoissa  kuin  ruotuväessä,  mikä  hänen  mukaansa  johtui  siitä  että  ruotuväellä  oli 

karatessaan  enemmän  menetettävää.  Esimerkiksi   Pohjanmaan  rykmentti  menetti 

Kustaan  sodassa  18  miestä  karkureina,  Hämeen  rykmentti  8  miestä  mutta  kooltaan 

5 Kujala 2001 s. 139–152.
6 Jokipii 1999 s. 537, 541; Alanen 1948.
7 Alanen 1948 s. 549.
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paljon pienemmästä Savon jääkärirykmentistä lähti peräti 93 miestä karkuun.8

Erottuva piirre  aiemman tutkimuskirjallisuuden mukaan sotilaskarkuruudessa Ruotsin 

ajalla onkin sen painottuminen juuri savolaisiin. Talvella  1576–1577 700 talonpoikaa 

lähetettiin  nostoväkenä  Savosta  Uudellemaalle  sotaleiriin.  Talonpojat  valittivat 

elintarpeiden  vähyyttä  ja  saivatkin  viljaa  ja  muita  tarpeita,  mutta  karkasivat  sitten 

välittömästi  takaisin  kotiseuduilleen.  Käkisalmen  linnoitukseen  1584  saapuneista 

savolaisista jalkaväen sotilaista puolestaan sanottiin seuraavaa:9

”Ne ovat  aika veijareita.  Jos ruoka on vähissä,  ottavat he jousen selkäänsä sanoen  

menevänsä metsään lintuja ampumaan, mutta samalla he pötkivätkin tiehensä Savon 

sydänmaihin asti.”

Karkaaminen kasvoi Savossa erityisesti vuosina 1627–1628, 1632, 1642–43, ja 1658. 

Vuodet  osuvat  ajallisesti  yksiin  sotakausien  ja  väenottojen  kanssa.  Savon 

jalkaväkirykmentin  katselmuksessa  1654  läsnä  oli  572  ja  poissa  654  nihtiä. 

Poissaolevista noin puolen arveltiin olevan karkuteillä. Joidenkin pitäjien osalta luvatta 

poissaolleita  oli  enemmän kuin läsnäolleita.  Vertailun vuoksi  todettakoon,  että  Porin 

rykmentin katselmuksessa poissaolijoita oli 167, Uudenmaan läntisessä rykmentissä 78 

ja itäisessä 71, ja Hämeen rykmentissä 200 miestä. Surkeimmin olivat asiat kuitenkin 

Kajaanin pitäjässä vuonna 1651: yksikään sotilas ei ollut paikalla katselmuksessa, eikä 

heidän olinpaikastaan ollut tietoa. Kaiken kaikkiaan koko 1600–luvun ajan Itä–Suomen 

alue kärsi vakavimmin karkuruudesta.10 

Suuren Pohjan sodan alkupuolella Savon jalkaväkirykmentistä raportoitiin, että sen noin 

tuhannen  miehen  vahvuisesta  joukosta  75  miestä  oli  karannut.  Savon 

jalkaväkirykmentin  miehet  tapasivat  lisäksi  karata  joukoittain.  1710–1711 rykmentin 

tuolloin  304  miehen  vahvuisesta  rykmentistä  karkasi  74  miestä  vain  parin  päivän 

aikana.11 Veijo Saloheimon Salon historian mukaan miehiä karkasi  Savon jalkaväestä 

myös Suuren Pohjan sodan vuosina 1715-1716 Ruotsin ja Norjan sotaretkillä 16 miestä, 

sekä 1718 vielä 12 miestä.12 Kujalan mukaan savolaisten karkuruuteen Suuressa Pohjan 

8 Screen 2007 s. 451.
9 Kokkonen 2009 s. 55–56.
10 Kokkonen 2009 s. 57; Villstrand 1992 s. 253–254.
11 Kujala 2001 s. 150.
12 Saloheimo 1990 s. 580–582.
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sodassa  vaikutti  muiden  syiden  ohella  Viipurin  menettämisen  aiheuttama 

toivottomuuden  tunne,  eikä  karkaaminen  ollut  kovin  vaikeaa  etenkään  silloin  kun 

rykmentti  palveli  kotiseuduillaan.  Viipurin  menettämisen  myötä  katkesivat  myös 

savolaisten  yhteydet  sen  satamaan.  Tuottoisa  tervakauppa  tuli  tiensä  päähän  ja  se 

vaikutti merkittävästi talonpoikien kykyyn ja haluun pitää yllä ruotusotilaita. Karkuruus 

oli  myös  juurtunut  savolaisten  mieliin  yhtenä  selviytymisstrategiana.  Oli  siis 

luonnollista että se huonoina aikoina lisääntyi.13 

Nostoväen  karkuruus on  myös  mainitsemisen  arvoinen ilmiö.  Nostoväkeä  oli  kautta 

vuosisatojen  käytetty  maanpuolustukseen  vihollisen  uhatessa.  Kyse  oli  talonpoikien 

yleisestä  maanpuolustusvelvollisuudesta,  joka  hieman  tilanteesta  riippuen  Ruotsin 

maanlain  mukaan  koski  kaikkia  asekuntoisia  miehiä  ”mies  talosta”  -periaatteella. 

Puolustusvelvollisuus  ulottui  periaatteessa  vain  rajoihin  saakka,  ja  valtakunnan  rajat 

ylittävälle  sotaretkelle  tarvittiin  talonpoikien  suostumus.  Käytännössä  talonpoikien 

näkemyksen mukaan heidän puolustusvelvollisuutensa ei ulottunut omaa maakuntaa tai 

pitäjää pidemmälle. 

Nostoväkeä  tarvittiin  kansallisen  armeijan  luomisen  jälkeenkin,  varsinkin  kun 

kuninkaan  parhaat  joukot  saattoivat  olla  taistelemassa  maansa  puolesta  oman 

valtakunnan  rajojen  ulkopuolella,  mutta  oliko  nostoväestä  aina  varsinaista  hyötyä 

armeijalle, on eri asia. Nostoväki joutui usein aseistamaan itse itsensä, koska kruunulla 

oli  harvoin  tarjottavanaan  asianmukaista  aseistusta.   Nostoväki  kärsi  myös  pätevien 

upseereiden ja aliupseereiden puutoksesta, huollon puutteellisuudesta ja sen koulutuskin 

jäi usein vajavaiseksi, kun ei kirkonmäellä äkseeraus selvinpäin olisi voinut vähempää 

kiinnostaa. Miehet alkoivat herkästi tapella ja uhitella myös kouluttajiaan. 

Oravapyssyin ja viikattein huonoimmillaan varustautunut nostoväki taisi tietää itsekin 

ettei  siitä  ollut  koulutetuille  sotilaille  suurta  vastusta,  ja  karkaili  siksi  joukoista. 

Esimerkiksi Suuressa Pohjan sodassa rantavahteina käytettyjä nostoväen espoolaisia ja 

lohjalaisia  miehiä  karkaili  palveluspaikoiltaan.  Myös  vetäydyttäessä  Porvoosta 

Mäntsälään ja  edelleen Hämettä  kohti  hieman yli  3000 miehen  suuruinen  nostoväki 

karkasi koteihinsa. Kujala arvelee, ettei kyseessä ollut pelkästään nostoväelle tyypillinen 

karkaamisalttius, vaan joukoille alkoi paljastua, ettei armeija puolustanut maata, mihin 

13  Kujala 2000 s. 150–151.
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siis miehiä edes tarvittiin?14

Karkuruutta  esiintyi  myös  oman  maan  rajojen  ulkopuolella  palveluksessa  olevissa 

yksiköissä. Esimerkiksi Baltiassa suomalaisia joukko-osastoja palveli säännöllisesti, ja 

Liivinmaalla 1600–luvun jälkipuoliskolla Ruotsi menetti 21 000 sotilasta, joista peräti 

35%  oli  kotiseuduilleen,  Inkerinmaalle,  Karjalaan  tai  Venäjälle  suunnanneita 

karkureita.15

Sotilaskarkuruus oli armeijan kannalta ilmeisen haitallinen ja rasittava ilmiö, mutta ei 

kuitenkaan  tehnyt  siitä  toimintakyvytöntä.  Toisinaan  tilanne  paheni,  kuten  Suuressa 

Pohjan sodassa 1710 Viipurin menetyksen jälkeen, mutta yleensä tasoittui pian. Antti 

Kujala  on  arvioinut  sotilaskarkuruuden  haittojen  olleen  suurimmat  kotirintamalla: 

ihmiset tottuivat karkureiden runsaaseen määrään ja näkivät viranomaisten melko selvän 

voimattomuuden ilmiön edessä, ja se rapautti yleistä lainkuuliaisuutta.16 

Sotilaskarkureista  oli  selvää  haittaa  paikallisyhteisöille,  joissa  he  majailivat. 

Sotilaspalvelukseen  usein  haluttiin  joutomiehiä,  jollaisiksi  koettiin  kuljeksivaa 

elämäntapaa viettävät, rikoksiin taipuvaiset tai muutoin hankalat ja vallattomat ihmiset. 

Väenottojen avulla näistä ihmisistä päästiin periaatteessa vaivattomasti eroon. Toisinaan 

väkisin palvelukseen otetuilla oli kuitenkin taipumusta karkailla esimerkiksi lomiensa 

yhteydessä. Karkurit, joiden etsimisestä tuli vaivaa ja kustannuksia häiritsivät rauhaa ja 

aiheuttivat  kostonpelkoa  niille  yhteisön  jäsenille  jotka  olivat  aiheuttaneet  heidän 

joutumisensa  sotaväkeen.  Karkurit  saattoivat  myös  kerääntyä  isoiksi  rosvojoukoiksi. 

Ruotsin Karjalan rahvas anoi 1764, että hankalat tapaukset tuli pitää armeijassa ilman 

lomaoikeutta.17

Jalkaväen  sotilaskarkuruus  oli  tyypillistä  kaikille  uuden  ajan  alun  armeijoille 

Euroopassa.  Armeijoiden  kasvaessa  väenoton  tarve  kasvoi,  ja  oli  siirryttävä 

pakkorekrytointiin. Monet jalkaväkeen joutuneet tai sitä pelkäävät valitsivat palveluksen 

sijaan  karkuruuden.  Sotilaskarkuruutta  oli  Norjassa,  Tanskassa,  Venäjällä,  Ruotsissa, 

eivätkä rajojen yli  karanneet  sotilaat  rajan ylittäessään piitanneet  siitä  olivatko maat 

keskenään sodassa.  Muun muassa Tanska ja  Ruotsi  sopivat  keskenään vuonna 1628 

14  Kujala 2000 s. 116–118, 308.
15  Villstrand 1992 s. 255.
16  Kujala 2000 s. 152.
17  Kokkonen 2009 s. 52.
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sotilaskarkureiden  molemminpuolisesta  palautusvelvollisuudesta.  Myös  Ruotsilla  ja 

Venäjällä oli vastaavia karkureiden luovutussopimuksia, ja yhteisiä karkureiden etsintä- 

ja  kiinniotto-operaatioita  järjestettiin  puolin  ja  toisin.18 Kuten  muidenkin  Euroopan 

maiden armeijoiden, myös Ruotsin armeijan oli opittava elämään karkuruuden kanssa.

1.2. Sotilaskarkuruus Suomen sodassa.

Suomen  sodan  1808–1809  osalta  muun  muassa  J.E.O.  Screen  (2007)  toteaa 

karkaamisten tapahtuneen pääasiassa kahdessa eri aallossa. Ensimmäinen oli Oravaisten 

tappion  jälkeisestä  vetäytymisestä  Lohtajan  aselepoon  saakka,  eli  syyskuun  1808 

puolivälistä saman kuun loppuun. Toinen alkoi marraskuun lopulla, ja joulukuun aikana 

joukoista sanotaan paenneen 313 henkilöä. Erään venäläisen upseerin kertoman mukaan 

suomalaisia sotilaskarkureita tuli laumoittain rajan yli venäläisiä vastaan. Siihen nähden, 

kuinka vähän karkureita kokonaisuutta katsoen oli, vaikka miehet joutuivat jättämään 

kotiseutunsa  ja  perheensä  kauas  taakseen,  Screenin  mukaan  ruotuväki  ansaitsee 

kunniamaininnan.19

Sandelsin prikaatista karanneita kirjattiin joulukuun puolivälissä vain kymmenen, mutta 

kuun lopulla  jo  toista  sataa.  Myös  Pohjanmaan  pohjoisessa  pataljoonassa  karkuruus 

kasvoi  joulukuun  lopulla  niin  suureksi,  että  pataljoonan  sijaintia  oli  siirrettävä 

taemmaksi.20 Screenin mukaan karkureita oli koko armeijassa vielä tammikuussa 1809 

yhteensä 50 miestä.  Hän toteaa laajamittaisen karkuruuden  sen jälkeen  laantuneen.21 

Yksittäisiä  tapauksia  on silti  edelleen ollut.  Esimerkiksi  eräs  Pohjanmaan rykmentin 

Kemin komppanian mies on sodan jo loputtua karannut joukoista lokakuussa 1809.22

Danielson  (1896)  kertoo,  että  suomalaiset  karkasivat  joukoittain  syksyn  tappioiden 

jälkeen,  ja   armeijan  johdon  toimesta  erityisesti  savolaisia  syytettiin  karkuruudesta. 

Danielson  tuntuu  suhtautuvan  karkuruuteen  ymmärtäväisesti.  Hän  toteaa  miehistöä 

kuitenkin  karanneen  muistakin  joukoista,  ja  karkuruuden  levinneen  myös  armeijan 

parhaimpiin  joukkoihin  syksyllä  1808.  Kenraalimajuri  af  Klercker  oli  arvioinut 

joulukuun  puolivälissä  karkureita  olleen  yhteensä  korkeintaan  500,  mutta  valitti  jo 

18  Kokkonen 2009 s. 78–79; Villstrand 1992 s. 255–256.
19  Screen 2007 s. 451–452.
20  Lappalainen ym. 2008 s. 259.
21  Screen 2007 s. 451.
22  Ericson 1999 s. 274.
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saman kuun lopussa luvun olevan kasvussa.23 

Savon Prikaatin ja erityisesti jääkäreiden karkuruuteen viittaa myös sodassa Uudenmaan 

rakuunoiden ratsumestarina palvellut C.M. Möllersvärd.24 Syyskuussa 1808 toistasataa 

savolaista antautui  vangeiksi tai  loikkasi  muutoin vihollisen puolelle,  kerran jopa 60 

miestä  yhdessä  yössä,  kun  joukkoihin  levisi  päämajasta  käsin  levitettyjä  epäilyjä 

armeijan pelastamisesta laivaamalla se Vaasasta Ruotsiin. Kyseessä oli strateginen toimi 

vihollisen armeijan hämäämiseksi, mutta miehistöön se vaikutti ilmeisen hämmentävästi 

ja negatiivisesti.  Savon Prikaatin mukana sodassa kulkenut pastori  Carl  Johan Holm 

kirjoittaa  muistelmissaan  ihmetelleensä,  miksei  useampi  mies  valinnut  karkuruutta, 

vaikka kotiseutu piti  jo varhain jättää puolustamatta ja vetäytyä kurjissa olosuhteissa 

kohti Oulua.25 

Mainituissa arvioissa ja lukemissa on otettava huomioon, että ne eivät koske pelkästään 

jääkäreitä,  vaan  ylipäätään  koko  Savon  prikaatia.  Siihen  kuului  Savon  jalkaväen  ja 

jääkäreiden lisäksi muun muassa Vaasan jalkaväkirykmentti, Karjalan jääkäreitä, Oulun 

ja Kajaanin pataljoonat sekä kolme komppaniaa Pohjanmaan jalkaväkeä,  esimerkiksi 

erittäin  runsaasta  karkuruudesta  kärsinyt  Pyhäjoen  komppania,  johon  tässä 

tutkimuksessa myöhemmin perehdytään.

Myös  Hugo  Schulman  (1909)  tuntuu  suhtautuvan  karkuruuteen  ymmärtäväisesti. 

Schulman antaa sodan kokeneille itselleen puheenvuoron, ja siteeraa jotakuta mukana 

ollutta,  jonka  mukaan  muun  muassa  elintarvikkeiden  puute  ja  kodin  jättäminen 

”...saivat  aikaan  jonkin  verran  tyytymättömyyttä  ja  muutamia  karkaamisia”.26 

Schulmanin  ja  Danielsonin  näkemykset  edustavat  melko  selkeästi  runebergiläistä 

ihannoivaa  ja  romantisoivaa  näkemystä  ruotuväestä  ja  sen  sotilaista.  Siinä  sodassa 

taistelleille sotilaille halutaan antaa kunnia täytetystä velvollisuudesta, ja heidät nähdään 

urhoollisina, nöyrinä ja sitkeinä sankareina.27

Eirik  Hornborg  (1955)  katsoo,  että  1700–luvulla  Venäjää  vastaan  käytyjen  sotien 

muistot  eivät  vaikuttaneet  niin  paljon armeijan miehistön taistelumoraaliin kuin olisi 

23  Danielson 1896 s. 514–515, 540, 565. 
24  Petander 1986 s. 91.
25  Lappalainen ym. 2008 s. 211; Holm 1977 s. 67, 88.
26  Schulman 1909 s. 297, 318.
27  Danielsonin ja Schulmanin lisäksi kts. myös C.O. Nordensvahn Finska Kriget 1808–1809, 1898.
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voinut kuvitella, eikä huoli läheisistä tai koti-ikävä johtanut suureen masentuneisuuteen 

tai karkuruuteen. Karkuruus oli Hornborgin mukaan häviävän pienessä roolissa sodan 

aikana.28

1.3. Aiempi tutkimus ja tutkimustehtävä.

Suomen sotaa on viime vuosien tutkimuksissa tarkasteltu muistakin näkökulmista kuin 

varsinaisten  sotatapahtumien  tai  suurten  poliittisten  linjojen  kautta.  Siviiliväestön  ja 

rivisotilaiden  osuus  tutkimuksessa  on  tullut  näkyvämmäksi  ja  niissä  on  perehdytty 

Suomen sodan taustavaikuttajiin, kuten sotavahinkoihin, sodan osapuolten armeijoiden 

huoltoon  ja  siihen  miten  sota  vaikutti  siviiliväestön  arkeen.  Muun  muassa  Martin 

Hårdstedt  on  tutkinut  sodan  edellytyksiä  huollon  näkökulmasta  sekä  siviilien 

osallistumista huollon järjestelyihin teoksessa Om krigets förutsättningar. Den Militära 

underhållsproblematiken och det civila samhället i Norra Sverige och Finland under  

Finska  Kriget  1808–1809. Jussi  Jääskeläinen  on  tarkastellut  sotavahinkoja 

väitöskirjassaan Paikallisyhteisö  resurssina  ja  tuhojen  kohteena:  Venäjän  armeijan 

logististen ratkaisujen seuraukset Suomen sodassa 1808-1809.  Maria Lähteenmäki on 

kirjoittanut sodan vaikutuksista paikallisväestöön artikkelissaan Tautinen sota. Suomen 

sota paikallisena ilmiönä. Göran Backmanin ja Martin Hårdstetin Krig kring Kvarken.  

Finska  kriget  1808–09  och  slaget  vid  Oravais  i  ny  belysning ottaa  lähempään 

tarkasteluun  Oravaisten  taistelun  lisäksi  myös  sodan  vaikutukset  siviiliväestölle 

Pohjanmaalla, sekä perehtyy sotilaiden asemaan sodan aikana ja sen jälkeen.29 Sodan 

200–vuotismuistovuonna  ilmestyi  muun  muassa  kaksi  hieman  eri  näkökulmista 

kirjoitettua yleisteosta, Suomen sota 1808–1809. Taustat, tapahtumat, muistomerkit sekä 

Suomen sodan historia 1808–1809.30

Sotilaskarkuruus on yksi sodille tyypillinen ilmiö, mutta sen tutkimus Suomessa, kuten 

jo kappaleesta 1.1. voi päätellä, on ollut hyvin vähäistä. Lähinnä tutkimus on keskittynyt 

Heikki Ylikankaan ja Jukka Kulomaan johdolla jatkosotaan. Esimerkiksi vuosilta 1941–

44 Kulomaa on arvioinut karkaamisesta ja pelkuruudesta syytettyjä olleen ainakin 30 

000 miestä eli noin viisi prosenttia kaikista asepalveluksessa olleista miehistä. Näistä 30 

000 miehestä noin puolet voidaan laskea varsinaisiksi karkureiksi. Neuvostoliiton puna-

28  Hornborg 1955 s. 87. Tarkkaa lähdettä tiedoille ei ole mainittu.
29 Hårdstedt 2002 ja  2007; Jääskeläinen 2011; Lähteenmäki 2004; Hårdstedt & Backman 1999.
30 Luoto, Talvitie, Visuri 2008; Lappalainen, Wolke, Pylkkänen 2008.
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armeijaan verrattuna luku oli matala, mutta Saksan armeijaan verrattuna korkea.31 

Heikki  Ylikangas  pitää  Kulomaan  arvioita  karkureiden  määrästä  perusteltuina. 

Karkuruus  etenkin  vuoden  1944  kesällä  paisui  hälyttävän  vakavaksi  ongelmaksi. 

Kokonaiskuvan saaminen ei kuitenkaan ole Ylikankaan mukaan helppoa sillä karkuruus 

peittyi osin paljon laajemman ongelman, omavaltaisen aseista irtautumisen ja yksiköistä 

harhautumisen alle. Todellista karkuruutta saattoi olla vaikea erottaa joukkojen hajotessa 

ankarissa  tykistökeskityksissä,  ilmapommituksissa  ja  vastaiskuissa  ja  miesten 

harhaillessa  selustassa  yksiköitään  etsien.  Kesän  aikana  tapahtui  myös  kohtalokkaita 

joukkopakoja,  joissa  jopa  kokonaiset  pataljoonat  karkasivat  asemistaan.  Karkeasti 

arvioiden noin 8000 miestä tuohon aikaan hakeutui tarkoituksellisesti eroon joukoistaan. 

Koko armeijaan suhteutettuna suurelta näyttävä luku jää alle kahteen prosenttiin.32 Myös 

itsenäisyyden  alkuvuosien  karkuruutta  on  tutkittu.  Vuosina  1918–19  karkaamisesta 

tuomittiin Kulomaan mukaan lähes 1500 asevelvollista, mikä oli niinikään melkein viisi 

prosenttia valkoisen armeijan kokonaisvahvuudesta.33 

Suomen sodan osalta karkuruutta ei ole yhtenäisesti tutkittu, vaan se esiintyy muussa 

Suomen sotaa käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa usein vain ohimennen mainittuna 

ilmiönä.  Paikallis-  ja  maakuntahistoriat  eivät  valaise  ilmiötä  käytännössä  lainkaan. 

Erilliset yksittäisten rykmenttien historiasta kertovat teoksetkaan eivät varsinaisesti tuo 

karkuruuteen lisävalaitusta.  Vaasan rykmentin historiassa viitataan Savon jääkäreiden 

karkuruuteen.34 Savon  jääkärirykmentin  historiassa  ohitetaan  sotatapahtumat 

käytännössä kokonaan, mutta mainitaan Savon Prikaatin ottaneen osaa yli 40 taisteluun, 

joissa  jääkärit  olivat  poikkeuksetta  mukana  ja  jossa  he  suuresti  kunnostautuivat.35 

Esimerkiksi  Petanderin  Pohjanmaan  rykmentin  historiassa  ei  juuri  puhuta 

karkuruudesta,  kuten  ei  myöskään  Wigrenin  Uudenmaan  rykmentin  historiaa 

käsittelevässä teoksessa.36 

Aiheeseen  hieman  tarkemmin  on  perehtynyt  Jukka  Kokkonen,  joka  on  tarkastellut 

31 Ylikangas 2007; Kulomaa 1995 s. 37–44.
32  Ylikangas 2007 s. 105–107, 111–113, 311–312.
33 Kulomaa 1995 s. 29.
34 Petander 1986 s. 91.
35 Aarne Huuskosen teoksessa Kuninkaallinen Savon jäkärirykmentti vuosina 1770–1810  (1927) 

mainitaan sotatapahtumia käsiteltävän teoksen jatko-osassa, jollaista ei löytynyt.
36 Petander 1978, Wigren 2006.
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Karjalan jääkäreiden karkuruutta sodan ensimmäisen vuoden aikana.37 Kuninkaallinen 

Karjalan  jääkärirykmentti  menetti  määrävahvuudestaan  600  sotilaasta  221  miestä 

sotilaskarkuruuden  vuoksi,  eli  yhteensä  37%.  Keväällä  tapahtuneita  44 

karkaamistapausta  selitetään  muun  muassa  sillä,  että  sodan  päättymisestä  ei  ollut 

tietoakaan, ja kasvukausi teki tuloaan. Liki puolet sotilaista oli perheellisiä, ja on varsin 

todennäköistä,  että  heidän karkaamisensa liittyi  tarpeeseen palata  perheidensä avuksi 

maanviljelystöihin.  Kesällä  karkaamisia  oli  vähemmän  ja  armeija  keräsi 

taistelumenestystä.  Syksyn tullessa,  muutamien kovien tappioiden jälkeen,  karkuruus 

Karjalan jääkärirykmentissä kääntyi jyrkkään nousuun. Karkuruuteen vaikutti huonon 

sotamenestyksen  ja  kasvavan  tappiomielialan  ohella  myös  yhä  pidentyvä  välimatka 

kotiseutuun.  Karkuruus  oli  ”tarttuvaa”,  sillä  mitä  suuremmiksi  luvut  kasvoivat,  sitä 

matalammaksi  tuli  kynnys  lähteä  pakoon.  Syksyllä  jääkärirykmentistä  karkasi  162 

sotilasta. Kun miehistön keskuudessa alettiin epäillä joutumista Ruotsin puolelle, alkoi 

upseeristossakin esiintyä karkuruutta.38

Tässä  pro  gradu  -työssä  tarkastelen  sotilaskarkuruutta  Suomen  sodassa  1808–1809. 

Kuinka  laajasta  ongelmasta  tai  ilmiöstä  karkuruudessa  sodan  aikana  oli  kyse? 

Vastaavatko tutkimustulokset aiempia lähinnä päällystön raportteihin ja kirjeenvaihtoon 

perustuneita  arvioita  karkuruuden  mahdollisesta  osuudesta  joukkojen 

kokonaisvahvuudessa?  Missä sodan vaiheissa karkuruutta erityisesti  esiintyi  ja mitkä 

olivat  mahdollisesti  karkuruuden  yleisiä  syitä?  Tutkimuksessa  on  mukana  seitsemän 

ruotujakoista  jalkaväkirykmenttiä  ja  niiden  lisäksi  Suomen  Tykistörykmentti,  Savon 

Prikaatin  Tykkikomppania,  Savon  Jääkärirykmentti,  Uudenmaan  Rakuunarykmentti, 

Karjalan Rakuunat, Turun ja Porin Rusthollipataljoonat, Kajaanin jalkaväkipataljoonan 

nostoväki sekä kapteeni Sahlsteinin vapaaehtoispataljoona. Käytetyn lähteistön avulla 

voi  osittain  tarkastella  myös  muun  muassa  värvättyyn  jalkaväkeen  kuuluneen 

Adlercreutzin Rykmentin miehistön karkuruutta, mutta sitä ei  ole tässä työssä koottu 

omaksi kokonaisuudekseen. Mukana olevat armeijan joukko-osastot ovat valikoituneet 

tutkimukseen paitsi siksi, että niistä on löydettävissä yhtenäisiä karkuruuden tutkimisen 

mahdollistavia  lähteitä,  myös  siksi,  että  karkuruudesta  Suomen  sodassa  saisi 

mahdollisimman kattavan otoksen, ja sitä voisi verrata aiemman tutkimuksen antamaan 

kuvaan karkuruuden osuudesta armeijan miehistömenetyksissä. 

37 Kulomaa 2009 s. 59–61. Kirjoitus on osa laajaa ja perinpohjaista artikkelia, joka käsittelee 
suomalaisen jalkaväkimiehistön sotilaskarkuruutta Ruotsin ajalla yleensä.

38 Kokkonen 2009 s. 60–61.
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Lisäksi  perehdyn  karanneiden  ruotusotilaiden  sotilasurien  taustoihin  Pohjanmaan 

rykmentin  osalta  selvittääkseni,  millaisia  miehiä  karkureiden  joukossa  on,  nouseeko 

otoksesta  esiin  jotain  poikkeavaa  vai  edustavatko  karkuruuden  valinneet  sotilaat 

ruotusotamiehistä  tähän  mennessä  saatua  yleiskuvaa.  Hämeen,  Turun  ja  Porin 

jalkavärirykmenttien osalta  olen  pintapuolisesti  tarkastellut,  mitä  karkureille  tapahtui 

muutama vuosi sodan jälkeen.

1.4. Lähteistä ja metodeista.

Erilaiset  sotilaiden  palkanmaksuun  liittyvät  lähdekokelmat  valaisevat  melko  hyvin 

sotilaskarkuruutta  Suomen  sodassa,  sillä  ne  sisältävät  joukko–osastoista  laadittuja 

miehistöluetteloita, joihin muutokset miehistössä kirjattiin. Sota katkaisi valtiovallan ja 

suomalaisten rykmenttien päällystön ja sotilaiden välisen yhteyden ja palkanmaksun, 

kun  Suomen  maakunnissa  siirryttiin  venäläishallinnon  alaisuuteen.  Maksamattomia 

palkkarästejä oli kuitenkin mahdollista anoa jälkikäteen Ruotsissa vuosina 1810–1812 

toimineen  palkkarästikomitean  kautta.  Komitean  asiakirjat  on  koottu  yhtenäiseksi 

kokoelmaksi arkistoon nimikkeen  SkrA Finska löneregleringskommittén 1810–1812 – 

Finska lönefordringskommittén 1810–1812 alle. Kokoelman osat (vol.) 9–24 sisältävät 

rykmenteittäin  järjestettyinä  tiliasiakirjoja.  Joukossa  on  luetteloita,  joiden  avulla 

päällystön ja miehistön kohtaloita sodan aikana voi selvittää.39 

Rykmenttien kokoelmat eivät ole täydellisiä, sillä monin paikoin puuttuu kokonaisten 

komppanioiden  tietoja.  Esimerkiksi  Savon ja  Savonlinnan  läänin  jalkaväkirykmentin 

osalta  tietoja  on  vain  kahden  komppanian  osalta,  mikä  vaikuttaa  merkittävästi 

tutkimuksen tulosten luotettavuuteen. Palkkavaatimuksia varten tehtyjen miehistörullien 

hyvä  puoli  on  se,  että  ne  sisältävät  tietoja  myös  rykmenttien  varamiehistöistä  ja 

kuormarengeistä  sekä  monin  paikoin  värvättyjen  joukkojen,  kuten  Adlercreutzin  ja 

Leskikuningattaren rykmenttien sotilaista. Rullissa mainitaan yleensä sotilaan numero, 

nimi, laskelmia palkasta sekä mitä hänelle on sodassa tapahtunut. 

Toinen  lähdekokoelma,  jonka  avulla  sotilaiden  kohtaloista  sodassa  saa  tietoa  ovat 

joitakin vuosia sodan jälkeen laaditut kruununpalkkaluettelot. Senaatin sotilaskonttorin 

kokoelmien  Yleisten  sotilasvarojen  ja  etenkin  Vuonna  1810  lakkautetun  ruotuväen 

39 Vuorimies 2011 s. 52–53.
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joukko–osastojen  tilien   joukosta  kruununpalkkaluettelot  löytyvät  nimikkeellä 

Sotamiesten  ylläpitotilit (Kneckte  Hemkalls  Räkning).40  Sodan  jälkeen  laaditut 

palkkarullat  koottiin,  koska  tarvittiin  tietoja  rykmentin  miehistön  muutoksista  sodan 

aikana.  Rullissa  mainitaan  sotilaan  numero,  nimi,  palvelukseen  astumisen-  sekä 

palveluksesta poistumisen päivämäärät, palveluskuukausien määrä, laskelmia palkasta 

sekä  edun kuittaajan nimi.  Komppanioista  oli  myös  toinen  lähempänä sotaa  kirjattu 

rulla,  johon  oli  kirjattu  nimen  ja  numeron  ohella  sotilaan  kohtalo  sodassa.  Aina  ei 

karanneita  merkitty vain toiseen rullaan,  vaan ainakin Porin ja  Hämeen rykmenttien 

kohdalla  käytäntö  vaihteli.  Porin  rykmentin  rullista  löytyi  lisäksi  useimmiten  tieto 

sotilaan asuinseudusta pitäjän tai kylän tarkkuudella. 

Jokaisen rykmentin rullista löytyi runsaasti miehiä, joiden sodan aikaisesta ja jälkeisestä 

tilanteesta  ei  ollut  mitään  merkintöjä.  Tässä  suhteessa  Porin  rykmentin 

kruununpalkkaluettelot olivat tarkimmin laaditut, sillä useimpien sotilaiden kohdalla oli 

tieto  joko  siitä  mitä  miehelle  sodassa  oli  tapahtunut,  tai  mikä  oli  tilanne  rullia 

allekirjoitettaessa.  Rullien  jälkeen  niteistä  löytyvät  paikallisen  pastorin  tai  muun 

viranhaltijan  kirjaamat  todistukset  siitä  että  kyseessä  oleva  sotilas  tai  muu  palkan 

kuittaaja,  kuten  puoliso  tai  veli,  on  elossa  ja  asuu  kyseisellä  paikkakunnalla. 

Kruununpalkkaluetteloiden  lopussa  olevien  todistusten  avulla  voi  myös  joidenkin 

jalkaväkirykmenttien  kohdalla  päästä  tarkastelemaan,  mitä  lakkautetun  ruotuväen 

sotilaille tapahtui vuosia sodan päättymisen jälkeen.

Miehistön  sotilasurien  taustoihin  pääsee  käsiksi  armeijan  katselmusrullien  avulla. 

Pääasiassa 4–5 vuoden välein pidettyjen pääkatselmusten välissä pidettiin  eritasoisia 

tarkastus-  ja  hylkäyskatselmuksia  sekä  rekrytointikatselmuksia.  Rykmentin  kirjuri 

kirjasi sotilaista ylös olennaisia tietoja, kuten asuinpaikan pitäjän tai kylän tarkkuudella, 

syntymäläänin tai -pitäjän, iän, palvelusvuosien määrän, siviilisäädyn ja pituuden sekä 

muutokset suhteessa edelliseen katselmukseen. Yhden sotilaan uraa voi  usein seurata 

taaksepäin  aivan  rekrytointiin  asti.  Pro  gradu  -työtä  varten  olen  käynyt  läpi  kaikki 

pääkatselmukset ja muut katselmukset joita Pohjanmaan jalkaväkirykmentille on pidetty 

vuodesta 1790 alkaen. 

Katselmusrullat  ovat  henkilöhistoriallisesti  toisinaan  loistavia  lähteitä,  mutta  niihin 

40 Täydentäviä tietoja löytyy myös Finska Lönefordringskommittén 1810–1812 kokoelmasta vol. 13–15.



15

liittyy myös inhimillisten virheiden johdosta omat ongelmansa. Usein kysymyksessä on 

esimerkiksi kahden samannimisen ruotusotamiehen yhdistyminen lähteissä yhdeksi ja 

samaksi  mieheksi  jolla  on  pitkä  palvelusura.  Lisäksi  olen  käyttänyt  rippikirjoja, 

henkikirjoja ja armeijan eläkeasiakirjoja lähteinä täydentämään joidenkin yksittäisten 

sotilaiden tietoja.

2. Sotilaskarkuruus – syitä ja seuraamuksia. 

Sotilaskarkuruutta  armeijoiden  keskuudessa  on  lähes  aina  esiintynyt  vaihtelevissa 

määrin, ja se on toisinaan aiheuttanut kurinpidollisia ongelmia ja myös häirinnyt yleistä 

yhteiskuntarauhaa.  Karkuriksi  määritellään  sotilashenkilö,  joka ilman virallista  lupaa 

poistuu  hänelle  määrätystä  palveluspaikasta  tai  luvatta  jättää  saapumatta  sinne. 

Karkuruutta  ilmenee  niin  rauhan  aikaan  kuin  sota-aikanakin,  ja  sotilas  voi  karata 

itsenäisesti tai osana isompaa joukkoa. Karkuruus voi olla tilapäistä tai pysyvää, ja se 

voi myös lisääntyä sodan käydessä kuluttavammaksi ja pidempikestoiseksi. 41 

2.1. Sotilaskarkuruuden syitä.

Kokemusta  tutkivien  historioitsijoiden  mukaan  suurin  osa  toisen  maailmansodan 

rintamasotilaista on joutunut kamppailemaan itsensä kanssa pitääkseen pelon ja inhon 

tunteet kurissa. Sotilaan tulee säilyttää uskollisuus tehtävälle ja asetovereille, mutta kyse 

on kuitenkin enimmäkseen pakosta. Jotkut saattoivat pinnata, tekeytyä sairaiksi tai jopa 

haavoittaa itseään tahallisesti. Sota-ajan asenteet tällaisia miehiä kohtaan ovat kuitenkin 

olleet ankarat, ja  sotilaiden edellytettiin antavan maalleen kaikkensa, myös ”hermonsa”. 

Sotalaitoksen  täytyi  varmistaa,  ettei  pelkuruus  ja  sitä  myötä  karkuruus  pääsisi 

leviämään. Karkuruuden seuraamusten täytyi  siten olla pelottavampia kuin vihollisen 

miehissä synnyttämä pelko ja kauhu. Usein kiinni jäänyttä karkuria saattoikin odottaa 

kuolemantuomio.42

Vaikka  ”pelko”  olikin  usein  karkaamisen  taustalla  vaikuttava  syy,  sen  merkitystä 

saatettiin  liioitella.  Toisinaan  pelko  saattoi  myös  estää  miestä  karkaamasta: 

kranaatinheitinkomppanian  sotilas  jatkosodassa  olisi  tahtonut  karata,  mutta  ei 

41 Kokkonen 2009 s. 48–49, 55.
42 Bourke 2006 s. 30–31. Itsensä haavoittamisesta ja tahallaan vangiksi jättäytymisestä mm. Ylikangas 
2007 s. 304.
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uskaltanut,  koska  pelkäsi  perheensä  nääntyvän  nälkään  jos  hänen 

sotakuukausipalkkansa  maksu  lopetettaisiin.  Jos  perhettä  ei  olisi  ollut,  ei  hän  olisi 

joukkoihinsa  jäänyt.43 Jatkosodassa  kuulustellut  karkurit  vetosivat  pelon  lisäksi 

ymmärtämättömyyteen  ja  tietämättömyyteen  palvelusvelvollisuudesta,  sairauksiin, 

huoleen  läheisistä  tai  muihin  koti-  ja  siviiliasioihin.  Jotkut  olivat  lähteneet  karkuun 

sotilastoverin yllyttäminä ja jotkut saattoivat vedota vakaumuksellisiin motiiveihin.44

Ruotsinajalla  lukuisten  valtakunnan  käymien  sotien  yhteydessä  sotilaskarkuruus  oli 

varsin tavallinen ja päällystön kannalta kiusallinen ilmiö. Syyt karkuruuteen olivat myös 

yleensä varsin samankaltaisia ja yleispäteviä, sodasta ja vuosikymmenestä riippumatta. 

Esimerkiksi  Ruotsin  ja  Venäjän  välillä  käydyssä  25–vuotisessa  sodassa  1580–luvun 

taitteessa sotaretken epäonnisuus  vaikutti  karkaamisiin:  huono sää,  huonot  kulkutiet, 

kylmyys,  sairaudet  ja  puute  vaivasivat  joukkoja.  Peräti  600  jalkamiestä  ja  200 

ratsumiestä sekä tykkimiehiä ja tallimiehiä karkasi lyhyessä ajassa mainittujen syiden 

vuoksi.45

Karkaaminen  ei  ollut  vain  suomalaisen  sotaväen  ongelma,  vaan  myös  meren  takaa 

Ruotsista  sotaan  kuljetetut  nihdit  pakenivat.  Karkaamisten  syinä  mainittiin  muun 

muassa huollon ongelmat  ja nälkä sekä osallistuminen linnoitustöihin.  Pääasiallisesti 

karkuruus 25–vuotisen sodan aikana ilmeni karkaamisina sotaleireistä, sotaretkiltä sekä 

linnoituksista.46 Edellä  mainittujen  syiden  lisäksi  myös  kulkutaudit  ja  rästiintyneet 

palkat  saattoivat  olla  syy  karkuruuteen  niin  sotaleireissä  kuin  varuskunnissakin.47 

Huonot ja säätä kestämättömät varusteet saivat miehiä myös ottamaan jalat alleen. 48 

Karkaamisen määrälliseen kasvuun saattoi  vaikuttaa myös sotatoimien keskittyminen 

omalle maaperälle.  Näin oli  esimerkiksi Suuressa Pohjan sodassa 1700–luvun alussa 

sekä Kustaan sodassa 1788–1790. Huoli puolustamatta jätetystä kotiseudusta saattoi olla 

monelle sotilaalle syy lähteä joukoista. Sodanjohdolliset syyt vaikuttivat myös ilmeisen 

selvästi miesten karkaamispäätöksiin. Sotilailta hävisi motivaatio, kun armeija ei tehnyt 

mitä sen piti tehdä, eli taistellut, vaan vetäytyi. Esimerkiksi Suuressa Pohjan sodassa 

karkureita  oli  usein  eniten  rykmenteissä,  joiden  rekrytointialueet  olivat  jääneet  tai 

43  Levä 2008 s. 214.
44  Kulomaa 1995 s. 48–49, 54–60, 63, 65.
45  Kokkonen 2009 s. 56.
46  Kokkonen 2009 s. 49, 55–56.
47  Leskinen 1978 s. 64–65.
48  Kujala 2000 s. 150.
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jäämässä viholliselle tai muutoin kauas selustaan.49 Rajaseutuna oleminen saattoi siis 

vaikuttaa vahvasti karkuruuteen ja nimenomaan sen suureen määrään.

Jokaisella  sotilaalla  on  ollut  karkaamiseensa  jokin  syy,  vaikka  hän  olisi  karannut 

yllytettynäkin. Jalkaväen sotilaskarkuruutta Ruotsin ajalla tarkastellut Jukka Kokkonen 

kertoo esimerkiksi  oikeusasiakirjoissa näkyvän merkintöjä varsin inhimillisistä  syistä 

lähteä pakoon: jollekin on tullut ikävä vaimoa, joku on mennyt perimään velkojaan, tai 

ravinnon saanti on katovuosien aikana vaikeutunut. Palvelusaika uuden ajan armeijoissa 

on usein ollut hyvin pitkä. Sotilaspalvelukseen vuosikausiksi ja kauas kotoa joutuminen 

on  ymmärrettävästi  ollut  vihattua  ja  pelättyä.  Kovin  moni  palvelukseen  lähtenyt  ei 

koskaan palannut, ja jos palasi, oli saattanut jo tulla vanhaksi tai vammautua. Kaikilla ei 

myöskään  ollut  varaa  maksaa  itselleen  sijaissotilasta  tai  vapautusta  palveluksesta, 

vaikka se olisikin ollut mahdollista. Moni valitsikin mieluummin karkuruuden jo ennen 

palvelusta tai sen aikana, eikä itsemurhakaan aivan tavaton vaihtoehto ollut.50

Sotilaskarkuruuteen voi myös liittää käsitteen defaitismista, eli taisteluhaluttomuudesta 

tai  tappiomielialasta.51 Suomen  sodan  1808–1809,  ja  todennäköisesti  monien 

aikaisempienkin  sotien  aikana,  sotilaiden  keskuudessa  on  voinut  ollut  epäilyjä  tai 

”tietoa” siitä, että sota tulee päättymään huonosti: miksi taistella ja menettää henkensä, 

jos joka tapauksessa lopputulos on häviö? Suomen sodan kohdalla defaitismin osuutta 

tapahtumiin  on  pohdittu  muun  muassa  Viaporin  antautumisen  yhteydessä,  mutta 

tappiomielialaa on varmasti koettu muissakin armeijan joukoissa sodan edetessä.

2.2. Karkuruudesta rankaiseminen.

Karkuruutta yritettiin ennaltaehkäistä Ruotsin valtakunnassa monin tavoin uuden ajan 

alussa. Uusia rekryyttejä saatettiin kuljettaa paikasta toiseen muun sotajoukon keskellä 

karkaamisen estämiseksi, ja esimerkiksi 30-vuotisen sodan aikaan armeijaan kirjatuilta 

miehiltä saatettiin ajaa hiukset ja parta kokonaan pois jotta nämä erottuisivat muusta 

miesväestöstä helpommin. Savolaisia alokkaita on kuljetettu kahleissa Viipuriin, jotta he 

eivät  pääsisi  karkaamaan  ennen  laivaamista  Narvaan.  Helsingissä  puolestaan  vasta 

rekrytoituja  miehiä  säilytettiin  vankilassa.  Varuskunnista  karkailua  pyrittiin 

ehkäisemään pitämällä kuukausittaisia katselmuksia. 1620–luvulla kruunu kokeili myös 

49  Kokkonen 2009 s. 59; Kujala 2000 s. 308.
50  Kokkonen 2009 s. 50, 79–80. Sijaissotilaiden käytöstä tarkemmin kts. Huhtamies 2000.
51  Lappalainen ym. 2008 s. 94.
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armahtamisen  voimaa  sotilaskarkureihin.  Toisinaan  annettiin  erillisiä 

armahdusplakaatteja.  Niissä  kruunu  lupasi  vapaaehtoisesti  karkuruusreissultaan 

palaaville  miehille  armahduksen,  mutta  lukuisat  armahdusplakaatitkaan  eivät  tuoneet 

toivottua tulosta. 

Myös  erityisesti  sotakarkureille  saatettiin  antaa  armahdusplakaatteja,  kuten  Suomen 

sodassa  21.  maaliskuuta  1808.  Siinä  valtakunnan  rajojen  yli  paenneita  karkureita 

yritettiin  houkutella  takaisin  lupaamalla,  etteivät  he  saisi  lainkaan  rangaistusta,  jos 

palaisivat palvelukseen kuuden kuukauden kuluessa. Jos joku oli pakosalla oman maan 

rajojen sisällä, tuli hänen rangaistukselta välttyäkseen palata kuukauden kuluessa.52

Ruotsin  ajalla  rikoksista  rankaiseminen  oli  tarpeellista  ja  tärkeää,  ei  pelkästään 

rikollisen itsensä,  vaan  myös  hänen  yhteisönsä  kannalta.  Vakava rikos  veti  Jumalan 

vihan koko yhteisön päälle, eikä yhteisö voinut olla ennallaan ennen kuin syyllistä oli 

rankaistu. Ankarilla tuomioilla toivottiin olevan myös pelotevaikutusta aikana, jolloin 

tuomioiden  täytäntöönpanot  olivat  julkisia  tapahtumia.  Jalkaväessä  tapahtuneesta 

sotilakarkuruudesta rangaistiin sotaväen rikoslain mukaan. Kustaa Vaasan aikana luotiin 

erilliset sota-artiklat, joihin sotaväkeä koskevat säännökset koottiin. Näitä sota-artikloita 

antoi muun muassa Juhana III (1583),  Kustaa II Aadolf (1621), Kaarle XI (1683) ja 

Kustaa IV Aadolf (1798).53

Kun uudet sotilaat katsottiin palveluskelpoisiksi keväisin järjestetyissä katselmuksissa, 

heidät kirjattiin armeijan rulliin eli miehistöluetteloihin. Joukko-osastoihinsa liitettyjen 

sotilaiden  tuli  vannoa  sotilasvala.  Valalla  sotilas  liittyi  sotilasyhteisön  jäseneksi  ja 

häneen  kohdistui  odotuksia  suhteessa  omaa  sotilasjoukkoa,  Jumalaa,  hallitsijaa  ja 

valtakuntaa kohtaan. Armeijan normiston mukaan sotilaskunnia astui nyt oman hengen 

edelle.  Karkaamisesta  Kaarle  XI:n aikaisissa sota-artikloissa,  jotka on annettu  1683, 

sotilasvalassa sanotaan näin:

”En pakene tai piiloudu niin kauan kuin minulle annetaan käskyjä ja niin kauan kuin  

Elämää ja Voimaa minussa on.”

Vala  vannottiin  Jumalan  ja  pyhän  evankeliumin  kautta.  Valassa  luvattujen  asioiden 

52  Kokkonen 2009 s. 67, 71–72.
53  Kokkonen 2009 s. 68–69.
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rikkominen  ei  ollut  rikos  ainoastaan  hallitsijaa  ja  valtakuntaa  vastaan  vaan  myös 

Jumalaa  kohtaan.  Valanrikkoja  vaaransi  oman  iankaikkisen  taivasosuutensa.  Kun 

sotilaskarkureita tutkittiin ja tuomittiin, tutkimuksissa tärkeä kriteeri koski sitä seikkaa, 

oliko sotilas vannonut sotilasvalan.54

Sotilaskarkuruus on aina ollut ankarasti rangaistava teko. Vaikka karkuruudesta on ollut 

aiemminkin tapana rangaista kuolemalla, ensimmäisen kerran se annettiin määräyksenä 

Juhana III:n sota-artikloissa. Tuolloin Ruotsi kävi pitkää sotaa ja karkuruus oli päässyt 

kasvamaan.  Kruunu  yritti  suitsia  karkuruutta  antamalla  ankaria  rangaistuksia. 

Kuolemantuomio pantiin useimmiten täyttöön hirttämällä.55

 

Viranomaiset eivät kuitenkaan aina olleet tyytyväisiä karkureiden rankaisemiseen sen 

enempää  rauhan  vallitessa  kuin  sodassakaan.  Viipurin  läänin  maaherra  Anders 

Lindehielm  valitti  kuninkaalle  vuonna  1700,  että  sotilaskarkureille  langetetut 

rangaistukset olivat liian lieviä ja houkuttelivat siten vasta rekrytoituja miehistön jäseniä 

karkaamaan.  Lindehielm  vaati  sanktioiden  koventamista.  Kuningas  kehoitti 

vastauksessaan muutaman karkurin hirttämistä pelotuksena muille. 

Turun ja  Porin läänin  maaherra  Jacob Bure  puolestaan  ilmoitti,  etteivät  palveluksen 

välttääkseen metsiin piiloutuneet ja omaistensa ruoka-apua saaneet karkurit pelänneet 

lainkaan ruumiillista kuritusta. Vaikka karkureita oli rangaistu jopa yhdeksänkertaisella 

kujanjuoksulla, ei se välttämättä estänyt näitä uusimasta rikostaan. Bure vaati hirsipuuta 

lääkkeeksi  miehistön  vallattomuuteen.  Kovatkaan  rangaistukset  eivät  kuitenkaan 

onnistuneet  suitsimaan  karkuruutta  sotaväestä.56 Aina  oli  niitä,  jotka  olivat  valmiita 

ottamaan kiinnijäämisen ja rangaistuksen riskin.

Aiemmin kuolemanrangaistus pantiin täytäntöön hirttämällä. Suomen sodan aikana oli 

voimassa  Sotaväen  rikoslaki  vuodelta  1798,  jossa  kuolemanrangaistuskäytäntöä  oli 

hieman aiemmasta muunnettu. Sota-aikana valan vannonut ja luvatta joukoista poistunut 

karkuri tuli teloittaa ampumalla. Jos useampi mies karkasi yhdessä, joukon johtajana 

toiminut tuli hirttää ja muille langettaa suurin ruumiinrangaistus.57  

54  Kokkonen 2009 s. 50–51.
55  Kokkonen 2009 s. 69.
56  Kujala 2000 s. 139–140. 
57  Http://histdoc.net/krigs/html. Sota-artiklat 1798. Selityksin varustettu sivusto kuninkaan antamista 

sota-artikloista. Luku 10, §20 ja §21. Saman luvun seuraavissa pykälissä säädetään myös mm. 
karkureita auttavien rangaistuksista sekä karkureita ilmiantavien palkkioista: §24 ja §25. Luettu 



20

Rauhan  aikaan  sotilaskarkurilla  oli  kahdeksan  päivää  armonaikaa  ilmestyä  takaisin 

palvelukseen.  Rangaistuksena  karkuruudesta  käytettiin  kujanjuoksua,  jossa  tuomittu 

juoksi yläruumis paljastettuna ja kädet sidottuina kahden piiskoilla pieksevän miesrivin 

välissä niin monta kertaa kuin tuomiossa oli määrätty. Piiskoin varustautuneita miehiä 

saattoi olla jopa 300. Moninkertainen kujanjuoksu aiheutti yleensä pahoja vammoja ja 

toisinaan  jopa  kuoleman.58 Rauhan  aikaan  rankaiseminen  oli  yleensä  hieman 

maltillisempaa,  ja  sota-aikanakin kuolemantuomio pantiin  voimaan käytännössä vain 

törkeimmissä karkaamistapauksissa, sillä sotatilanteesa ei ollut kruunun kannalta kovin 

hyödyllistä teloittaa sotilaita.59

Karjalan  jääkäreille  oli  opetettu  sotaväen  rikoslaki  Suomen  sotaa  edeltävissä 

harjoituksissa  ja  alkukatselmuksessa. Karjalan  jääkäreiden  eräs  sotilas,  joka  jäi  pois 

alkukatselmuksesta,  sai rangaistukseksi  kujanjuoksua ja joutui  sen johdosta välskärin 

hoidettavaksi.  Toinen  mies  tuomittiin  karkuruudesta  kuolemaan,  mutta  rangaistus 

lieveni  raipaniskuihin,  elinkautisvankeuteen  ja  rituaaliseen  komppaniasta  pois 

potkimiseen.60 Pohjanmaan rykmentissä  puolestaan  eräs  Toisen  Majurin  komppanian 

sotilas nro 105 Frisk tuomittiin karkuruudesta kuolemaan 7. elokuuta 1808.61  

Kansallisarkiston  Suomen  sotaa  koskevien  asiakirjojen  joukosta  löytyi 

oikeudenkäynteihin liittyviä raportteja ja yhteenvetoja. Niissä vastaan tuli Adlercreutzin 

värvätyn rykmentin raportti,  jossa mainittiin Luopioisten komppanian sotilas nro 118 

Isac  Blomster,  joka  oli  pidätettynä  Hämeenlinnassa  epäiltynä  karkaamisesta.  Isac 

Blomsteria  rangaistiin  25  raipaniskulla  sotaoikeuden  tuomion  mukaisesti.  Samalla 

sotilasnumerolla  varustetun  miehen  mainitaan  raportissa  kuolleen  pidätettynä  olonsa 

aikana. Mahdollisesti hän on menehtynyt rangaistuksesta saamiinsa vammoihin, mutta 

kyseessä  voi  olla  myös  kirjausvirhe,  sillä  miehen  komppania  on  kuolemasta 

mainitsemisen yhteydessä vaihtunut toiseen.62

Alkusyksystä  armeijan  ahdingon  kasvaessa  miehistön  rankaisemisessa  kurin 

säilyttämiseksi tuli vastaan myös toinen näkökulma: vihollisen uhatessa Kuortaneella 

23.9.2012.
58  Hårdstedt 2007 s. 242; Sota-artiklat luku 10 § 20 ja 23.
59  Kokkonen 2009 s. 70–71.
60  Kokkonen 2009 s. 59–60, 68.
61  Ericson 1999 s. 279.
62  Suomen sotaa koskevat asiakirjat 1 a 1, a och b.
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olisi tarvittu koko miehistö aseisiin, jolloin rintamasta vastanneen komentajan oli vaikea 

antaa rusikoida edesottamuksistaan tuomittu jääkäri kujanjuoksussa raihnaiseksi.63

Jokaisella  Ruotsin  armeijan  palveluksesta  laillisesti  vapautetulla  tuli  olla  mukanaan 

viranomaisen  antama  todistus  siitä  keitä  he  olivat  ja  miksi  he  eivät  olleet  enää 

palveluksessa.64 Karkuruus kuitenkin tuli Petanderin mukaan yhä yleisemmäksi, etenkin 

kun  miehistölle  kävi  vähitellen  ilmi,  että  karkurit  saivat  palata  kotiseuduilleen  ja 

toistaiseksi säilyttää sotilastorppansa.65 

Sodan  edetessä  miehistömenetysten  myötä  armeijan  joukko-osastoja  organisoitiin 

toisinaan  uudelleen,  sillä  monet  pataljoonatkin  olivat  pataljoonia  enää  paperilla. 

Syksyllä  1808  Suomen  armeija  jaettiin  Ruotsalaiseen  divisioonaan  ja  Suomalaiseen 

divisioonaan, joka edelleen jaettiin kolmeksi prikaatiksi, sillä etenkin aiempi 4. prikaati 

(Savon  Prikaati)  oli  muuttunut  sairauksien  ja  rintamakarkuruuden  vuoksi  varsin 

harvalukuiseksi.66 Vielä  toisessa  perääntymisvaiheessakin  sotilaiden 

velvollisuudentuntoon on yritetty vaikuttaa:  Adlercreutz  on 27.11.  joutunut ankarasti 

teroittamaan  antamassaan  päiväkäskyssä  jäljellä  oleville  armeijan  joukoille  kovaa 

sotilaskuria.  Vahdeilla  ja  muilla,  jotka  tapasivat  karkaavan  sotilaan,  oli  velvollisuus 

ampua karkuri heti.67 

3. Suomen sodan sotilaat. 

Vaikka  tässä  tutkimuksessa  karkuruuden  kartoittamisessa  onkin  mukana  myös 

värvättyjä ja vapaaehtoisia joukko-osastoja sekä nostoväkeä, pääasiassa kyseessä ovat 

ruotusotilaat.  Lisäksi  karanneiden  sotilaiden  Suomen  sotaa  edeltävä  palvelusurien 

tarkastelu ja sodanjälkeisen tilanteen tarkastelu koskee eräitä ruotujakoisen jalkaväen 

osastoja.  Tästä  syystä,  vaikka  värvättyäkin  väkeä  hieman  sivutaan,  tämä  kappale 

valottaa  nimenomaan  ruotusotilaiden  yleistä  tilannetta  Suomen  sodan  aikana  ja  sen 

molemmin puolin.

63  Lappalainen ym. 2008 s. 208. Oliko tuo jääkärin ”edesottamus” nimenomaan karkuruutta vai jotain 
muuta, ei käy ilmi. Tilanteen ristiriitaisuus kuitenkin tulee tässä hyvin esiin.

64  Kokkonen 2009 s. 59.
65  Petander 1978 s. 259. 
66  Hårdstedt 2007 s. 229.
67  Osmonsalo 1947 s. 434; Danielson 1896 s. 540.
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Ruotusotilaista  annettu yleiskuva kirjallisuudessa ja  tutkimuksissa on vaihdellut  ajan 

saatossa paljon. Aiemmin esittelin jo hieman vanhempaa tutkimuskirjallisuutta ja sen 

ihannoivaa  näkemystä  ruotusotilaista.  Myöhemmin  ruotusotilaita  on  kuvattu  jo 

huomattavasti  raadollisemmin,  suorasukaisemmin  ja  tietyllä  tapaa  realistisemmin, 

enemmän irti kunnian kentiltä. 1900–luvun jälkipuoliskolla ruotusotilaiden on sanottu 

olleen  ”amatöörejä”68,  he  ovat  olleet  suurimmaksi  osaksi  ”kouluttamattomia  keski-

ikäisiä  talonpoikia”69 ja  heistä  koostunutta  armeijaa  on  kuvailtu  kylissään  asuvien 

pienviljelijäin  miliisiksi  sekä  maanviljelijöiden  johtamien  torppareiden  ja  renkien 

joukoksi.70

3.1. Ennen sotaa.

Ruotsin  valtakunnan  armeijaa  ylläpidettiin  1700–luvulla  ja  1800–luvun  alussa 

ensisijaisesti  ruotujako-  ja  ratsutilalaitoksen  avulla.  Rahapalkkajärjestelmään  eli 

värväykseen   nojaavaa  tykistöä  tai  muita  joukkoja  ylläpidettiin  vähemmän. 

Ruotujakoinen väenottojärjestelmä olikin sotalaitoksen kivijalka.  Sotilaat  olivat usein 

sotilaanpoikia,  eli  ammatti  periytyi  isältä  pojalle.  Lisäksi  miehistöön  kuului  tilojen 

väistyviä perillisiä tai renkejä, joille sotilaan ammatti toi tullessaan sosiaalista nousua. 

Useimmiten ruotusotilas oli perheellinen maanviljelijä, joka osallistui sotaharjoituksiin 

ja liittyi sodan tullen omaan komppaniaansa. Tällöin sotilaan torpasta huolehtivat vaimo 

ja lapset. Sotilas oli sidoksissa perheeseen, kotiseutuunsa ja viljelemäänsä maahan, ja 

katsottiin,  että  perheellinen  mies  ei  lähtisi  niin  helposti  pakoon  sotilaallista 

velvollisuuttaan.71

Sotaan koottu armeijan enemmistö oli ruotuväkeä. Sotilaat oli koulutettu taistelemaan 

yksinkertaisin menetelmin lineaaritaktiikkaan turvautuen. Viljelysolojen vuoksi monille 

miehille  oli  annettava  vapautusta  harvoistakin  harjoituksista.  Esimerkiksi 

ampumaharjoitukset  olivat  vähäisiä:  yksissä  harjoituksissa  jalkaväen  sotilas  saattoi 

päästä ampumaan vain kolme kertaa. Ruotsin armeijan Suomessa, eli Suomen armeijan, 

miehistö oli  myös kohtalaisen iäkästä.  Joukossa oli  hyvin nuoria miehiä ja jopa 60-

vuotiaitakin  sotilaita.  Suuret  ikäerot  aiheuttivat  käytännön  ongelmia,  sillä  fyysiset 

suoritukset saattoivat kärsiä kun kaikki eivät suoriutuneet niistä yhtä hyvin. Suomalaiset 

68  Tommila 1984 s. 13.
69  Lähteenmäki 2004 s. 448.
70  Lappalainen ym. 2008 s. 24; Fagerlund – Villstrand 2000 s. 429.
71  Hårdstedt 2007 s. 32–33, 36; Lappalainen ym. 2008 s. 24–25; Wirilander 1950 s. 13–18.
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sotilaat eivät olleet kokeneiksi koulittuja sotureita.72

Ruotuarmeija oli kooltaan pieni ja sitä täydennettiinkin värvätyillä, rahapalkkaa vastaan 

palvelevilla  rykmenteillä.  Värvätyt  osastot  olivat  koostumukseltaan  usein  melko 

kirjavia, parhaimmiksi, ja ”ruotuväkirykmenttien tason ylittäviksi”, näistä on kuvailtu 

kaartin joukkoja ja Savon jääkäreitä. Monen värvätyn joukon sotilaalliset kyvyt  ovat 

kuitenkin riittäneet usein vain vartiopalvelukseen.73

3.2. Sodassa.

Yksi tapa tarkastella sotilaita Suomen sodassa on katsoa asiaa uusien armeijan huoltoa 

koskevien  tutkimusten  valossa.  Huolto  ja  sen  organisointi  vaikutti  sotilaan  elämään 

sota-aikana  päivittäin.  Sotatapahtumien taustalla  pyörivän  huolto-organisaation osuus 

sodan  käänteissä  on  merkittävä,  toisinaan  jopa  ratkaiseva.  Suomen sodassa  sodittiin 

ensimmäistä  kertaa  talviolosuhteissa,74 mikä  vaikutti  myös  huoltoon.  Voidakseen 

taistella  sotilaat  tarvitsevat  ravintoa,  vaatteita,  sairaanhoitoa  sekä  majoitusta,  joka 

harvaan  asutussa  maassa  tuotti  myös  ongelmia.  Tuhannet  armeijan  käytössä  olevat 

hevoset  vaativat  hoivaa  ja  rehua  ravinnokseen.  Ilman  hevosia  liki  kaikki  armeijan 

kuljetukset pysähtyivät.

Hårdstedt  mainitsee  armeijan  ylipäällikkö  Klingsporin  sotimista  haitanneen 

leivänpaiston: Klingspor totesi, ettei voi lähteä kesällä 1808 ajamaan takaa perääntyvää 

Venäjän  armeijaa  ennen  kuin  oma  armeija  saa  leipää.  Leivän  osuus  sotilaiden 

päivittäisestä energia-annoksesta oli vähintään kaksi kolmasosaa, joten tässä valossa ei 

ole ihme, että Klingsporin armeijan oli suunniteltava toimiaan  leipomisen mukaan.75 

Ongelmia leivän saannin kanssa oli jatkuvasti, ja esimerkiksi lokakuun 29. päivä 1808 

Adlercreutz on todennut, etteivät joukot ole saaneet leipää lainkaan viiteen päivään.76

Sotaa  käytiin  Suomen  maaperällä  koko  ensimmäinen  sotavuosi.  Teitä  oli  vähän  ja 

vuodenajat  sanelivat  ehdot  joukkojen  liikuttelulle.  Talvella  oli  paljon  lunta  ja  kovat 

pakkaset,  keväällä  ja  syksyllä  tiet  menivät  sateista  mutavelliksi  ja  välimatkat  olivat 

72  Hårdstedt 2007 s. 32–33; Lappalainen ym. 2008 s. 25; Santavuori 1941 s. 254; Visuri 2008 s. 56, 61–
62.

73  Lappalainen ym. 2008 s. 25.
74  Lappalainen ym. 2008 s. 38.
75  Hårdstedt 2007 s. 106–107, 113–115.
76  Petander 1978 s. 259.
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pitkiä. Väestön ollessa vähäistä ja melko köyhää ei voitu luottaa siihen, että matkan 

varrelta  saataisiin  kaikki  tarvittava.  Armeijan  elintarvikehuolto  järjestettiinkin 

perustamalla  makasiineja.  Joskus  makasiineina  toimivat  laivat,  jotka  seurasivat 

rantateitä  pitkin  kulkevia  joukkoja,  joskus  liikkuvat  kuormastomakasiinit. Huolto  oli 

riippuvainen  paikallisten  talonpoikien  ja  porvareiden  toimituksista,  jotka  eivät 

kuitenkaan tulleet aina perille ja ruoka loppui paikoin kokonaan. Armeija jähmettyi kuin 

täi tervaan. Huollosta vastaavat henkilöt kirjoittivat Tukholmaan ylemmilleen sotilaiden 

kärsivän  suorastaan  nälästä,  vaikka  laskelmien  mukaan  ruokaa  oli  riittävästi  ja  yli 

tarpeenkin.77 

Ongelma oli  Hårdstedtin mukaan kuljetusorganisaatiossa.  Paikallisviranomaiset  olivat 

ylityöllistettyjä  vastatessaan kaiken  tarvittavan  hankinnan  organisoinnista.  Talonpojat 

olivat  kykyjensä  rajoilla  voidakseen  toimittaa  vaaditut  tuotteet  ja  selvitäkseen 

kuljetusvelvollisuudesta.  Kuljetusmiehistä  ja  kärryistä  oli  jatkuva  pula.  Hevosia  piti 

haalia kokoon jopa satojen kilometrien päästä ja niitä katosi ja kuoli ylirasitukseen ja 

nälkään. Kulkeminen oli hidasta etenkin jokisella Pohjanmaalla, jossa omat joukot tai 

vihollinen oli polttanut kulkiessaan kaikki sillat. Sodan ja sotatoimien siirtyessä kesällä 

1808 vähitellen kohti etelää makasiinijärjestelmän keskuspaikkana toimi edelleen Oulu. 

Kuljetusten välimatkat pitenivät, mikä ei helpottanut huollon ylläpitoa. Loppuvuodesta 

kaikesta  oli  pulaa:  ruuasta,  vaatteista,  tilasta,  sairaanhoitajista,  lääkäreistä, 

sairaanhoitotarvikkeista. 

Yli kolmasosa sotilaista oli loppuvuodesta 1808 sairaina. Noin 2000 sotilaan arvellaan 

menehtyneen  tauteihin  talven  1808–1809  aikana.  Armeijalla  oli  sodan  alkaessa 

käytettävissään vain seitsemän rykmentinlääkäriä joista vain viidellä oli tutkinto, sekä 

22  alilääkäriä.  Koulupoikia  rekrytoitiin  iskemään  suonta,  asettamaan  iilimatoja  ja 

hoitamaan  espanjankärpäsiä,  kun  ei  yliopistoltakaan  saatu  lääketieteen  opiskelijoita 

armeijan lääkintätehtäviin.  Likainen ja ahdas sairaalaympäristö oli sotilaiden hengelle 

ja terveydelle usein vaarallisempi kuin taistelukenttä.  Harva sotilas palasi  sairaalasta 

komppaniansa riveihin, sillä suuri osa sairaalaan joutuneista todennäköisesti myös niille 

oljille menehtyi, näkemättä välttämättä kertaakaan yhtä ainoaa vihollisen sotilasta. 78

77  Hårdstedt 2007 s. 108, 110.
78  Hornborg 1955 s. 196; Hårdstedt 2007 s. 139, 151–156, 272–273, 384–385; Lappalainen ym 2008 s. 

33–34; Visuri 2008 s. 118.
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3.3. Sodan jälkeen.

Suomen  sodan  jälkeen  ruotusotamiesperheitä  kohtasi  velvollisuus  muuttaa 

ruotuarmeijan  hajottamisen  myötä  torpistaan,  jos  ruotua  ylläpitävä  talonpoika  niin 

määräsi.  Tästä  annettiin  keisarin  manifesti  toukokuussa  1810.  Esimerkiksi  Turun  ja 

Porin läänin maaherroille sateli  runsaasti sotilaiden itsensä ja leskien jättämiä juttuja 

koskien  torppien  asumisoikeutta.  Käytännössä  ruotuosakkaat  ja  rusthollarit  omasivat 

kuitenkin  päätäntävallan  torppien  käytön  suhteen.  Vaikka  sotilassopimuksen  mukaan 

olisi  annettu  elinikäinen  asumisoikeus  ruotutorppaan,  hallituskonselji  katsoi  keisarin 

manifestin kumoavan tämän oikeuden vuoden 1809 jälkeen. 

Leskien  näkökulmasta  tilanne  oli  ehkä  hankalin,  sillä  heillä  oli  usein  paljon  lapsia 

elätettävänään. He katsoivat torpasta lähtemisen olevan kohtuuton vaatimus. Sen sijaan 

sotilaiden  itse  raivaamat  uudispellot  ja  niityt  ja  mahdolliset  itse  tehdyt  rakennykset 

olivat sodan jälkeenkin heidän omiaan.79

Keisarin  manifestissa  maaliskuulta  1810  luvattiin  säilyttää  ruotusotilaiden  ja  heidän 

leskiensä ja orpojen kaikki eläke–edut, jotka heille oli myönnetty Ruotsin vallan aikana. 

Aiemmin  eläkettä  oli  maksettu  vain  entisille  sotilaille,  joten  manifesti  laajensi 

eläkkeensaajien  määrää  melkoisesti.  Päätös  eläkkeiden  jakoperusteista  saatiin  aikaan 

tosin  vasta  keväällä  1812.  Eläkkeet  olivat  joko  10  tai  6  2/3  hopearuplan  suuruisia. 

Isomman eläkkeen saivat korpraalit sekä vaikeasti haavoittuneet ja vähintään 35 vuotta 

palvelleet  miehet.  Pienempiä  eläkkeitä  saatettiin  myöntää  kaikille  entisille 

ruotumiehille.  Tarkoitus  oli,  että  eläkkeet  myönnettäisiin  ensin  vanhimmille  ja 

haavoittuneille sotilaille, ja nuoremmat sotilaat saisivat eläkkeitä vähitellen sitä mukaa 

kun varat sallisivat.80

Sotilailla  oli  sodan  jälkeen  melko  hyvät  mahdollisuudet  myös  itsenäiseen 

elannonhankkimiseen, ainakin ikänsä puolesta, vaikka työ olisi ollut raskastakin. Sodan 

jälkeen paikallisyhteisöihin palanneet ruotusotilaat olivat keskimäärin noin 40-vuotiaita, 

eli  miehiä parhaassa  työiässä.  Suurin  osa Niemelän tutkimuksen ruotusotilaista  (201 

miestä) näyttäytyy sodan jälkeen torppareina (42,3%) tai ”entisinä sotilaina” (35,3%), 

mikä voi monen kohdalla hyvin tarkoittaa myös torpparia: mies teki sodan jälkeen sitä 

79  Niemelä 1990 s. 156–157.
80  Ibid. s. 158–159.



26

mitä oli tehnyt ennenkin sotaa, eli viljeli maata, vaikka se ei olisikaan välttämättä ollut 

sama torppa kuin palvelusvuosina, eikä kovin iso. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, 

että  torppareiksi  merkityt  miehet  olivat  keskimäärin  jonkin  verran  nuorempia  kuin 

entisiksi sotilaiksi merkityt. 

Miesten joukossa oli myös itsellisiä (4,5%), renkejä (2,5%), talollisia (1,5%). Lisäksi 

joidenkin ammatiksi paljastui muun muassa niityn- tai metsänvartija, uudistilallinen tai 

muonatorppari,  ja  oli  joukossa  myös  yksi  vuonna  1812  perustetun  jääkärijoukon 

miehistöön  liittynyt  mies.  Vain  muutamista  miehistä  ei  ollut  tietoa,  ja  muutama  oli 

muuttanut  pois  paikkakunnalta.  Kaikkiaan  rajat  ruotusotilaiden  sodanjälkeisessä 

toimeentulossa  ja  ammateissa  ovat  hieman  häilyvät,  etenkin  torppareiden,  entisten 

sotilaiden  tai  itsellisten  välillä:  kirkollisesta  väestökirjanpidosta  ei  välttämättä  saa 

tarkkaa kuvaa eron saaneiden sotilaiden elinkeinoista, sillä mies voitiin merkitä myös 

entiseksi sotilaaksi vaikka käytännössä hän oli torppari.81

4. Sotilaskarkuruus Suomen sodassa 1808–1809.

Karkuruuden  tarkastelu  Suomen armeijassa  sotavuosina 1808–1809 on tässä  jaoteltu 

siten,  että  ensimmäisessä  ja  toisessa  alakappaleessa  käsitellään  kaikki  seitsemän 

ruotujakoista  jalkaväkirykmenttiä  sekä  Turun  ja  Porin  rusthollipataljoonat. 

Ruotujakoiset  jalkaväkirykmentit  on  käsitelty  ryhmissä  sen  mukaan,  mistä 

lähdekokoelmista tiedot karkuruudesta pääasiassa on saatu.  Ensimmäisessä ryhmässä 

käsitellään  Turun,  Porin  ja  Hämeen  jalkaväkirykmenttien  sekä  rusthollipataljoonien 

karkuruus.  Toisessa ryhmässä käsitellään Uudenmaan,  Pohjanmaan,  Savon ja Vaasan 

jalkaväkirykmentit  sekä  Kajaanin  Pataljoonan  nostoväen  sekä  Sahlsteinin 

vapaaehtoispataljoonan karkuruus.

Kolmannessa alakappaleessa käsitellään jääkärijoukkojen, rakuunajoukkojen ja tykistön 

karkuruus. Näiden rykmenttien sekä nostoväen ja vapaaehtoisen miehistön kohtaloista 

sodassa tietoa tarjoavat Suomen sodan palkkarästien selvitysasiakirjat,  jotka löytyvät 

arkistonimikkeen  SkrA  Finska  lönereglerinskommittén  1810–1812  –  Finska 

Lönefordringskommittén 1810–1812 alta. 

81 Niemelä 1990 s. 142, 161–168.
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Hämeen,  Turun  ja  Porin  rykmenttien  karkuruus  esitellään  hieman  eri  tavoin  kuin 

muiden  rykmenttien,  perustuen  siihen,  miten  voimakkaasti  karkuruutta  esiintyy 

kuukausittain  molempien  sotavuosien  aikana.  Aluksi  käsitellään  karkuruus  kaikissa 

kolmessa rykmentissä sodan alusta helmikuusta 1808 saman vuoden elokuun loppuun. 

Koska karkuruudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia syksyn 1808 aikana, seuraavaksi 

vuorossa  on  karkuruus  syyskuun  alusta  vuoden  1808  loppuun,  ja  lopuksi  toisen 

sotavuoden  karkuruus  siltä  osin  kuin se lähteissä esiintyy.  Tällä  tavoin tarkasteltuna 

lukijan on helpompi suhteuttaa karkuruus sodan kulkuun.82

4.1. Hämeen, Turun ja Porin jalkaväkirykmentit.

Hämeen, Turun ja Porin jalkaväkirykmenteissä oli  kussakin kaksi  pataljoonaa,  joissa 

kummassakin neljä komppaniaa. Jokaisen rykmentin kahdeksassa komppaniassa oli 128 

miestä,  paitsi  henkikomppanioissa  129.  Yhden  rykmentin  varsinaisen  miehistön 

kirjavahvuus  oli  periaatteessa  1025 miestä.  Tämä ei  kuitenkaan  käytännössä  pitänyt 

useinkaan  paikkaansa,  ja  todellinen  vahvuus  oli  pienempi.  Osa  ruoduista  oli  varattu 

rykmentin soittajien ja päällystön, jotka veivät useamman ruodun, palkkaamiseen. Sama 

muusikko saattoi lisäksi esiintyä useamman komppanian listoilla. Heikki Vuorimies on 

laskenut Hämeen rykmentin todelliseksi vahvuudeksi 973 miestä.83 Karkuruuden osuus 

siis hieman vaihtelee riippuen siitä, mistä vahvuudesta se on laskettu.

Hämeen  rykmentin  kohdalla  sain  mahdollisuuden  verrata  kolmen  rykmentin 

komppanian Ruotsin sota-arkistossa olevista miehistörullista otettuja kopioita84 niihin 

Kansallisarkiston  (KA)  palkkarulliin,  joita  itse  käytin  lähteinä.  Kahden  komppanian 

osalta  tiedot  täsmäävät,  mutta  Ruotsin  sota-arkiston  rullissa  henkikomppaniasta  on 

merkitty karanneeksi  seitsemän miestä enemmän (kaksi  miestä 19.11. ja viisi miestä 

24.11.,  laskettu  mukaan  karkureiden  kokonaismäärään  tässä  tutkimuksessa).  Sota-

arkiston rullat oli allekirjoitettu tammikuussa 1809, eli ne on tehty sodan aikana. KA:n 

palkkarullat oli allekirjoitettu vuosien 1811–1813 välillä, joten sodasta oli jo jokunen 

vuosi aikaa. Pitäjien pastoreita, jotka olivat allekirjoittaneet sotilaiden sen hetkistä tilaa 

koskevat todistukset (löytyvät erillisinä numeroituina lipukkeina palkkarullien perästä), 

82 Kts. myös s. 69 liitteenä oleva taulukko johon on koottu tietoja rykmenttien karkureiden määristä.
83  Vuorimies 2003, s. 220.
84  Kyseessä ovat Vuorimieheltä saadut kopiot. SkrA, Finska Regemente,  vol. 29: Tavastehus Läns 

Infanterie Regemente. Räkenskaper 1804–1811. Hämeen jalkaväkirykmentin henkikomppaniaa, 
everstiluutnantin komppaniaa ja Rautalammin komppaniaa koskevat rullat.
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ei ehkä liikuttanut tieto siitä mitä sotilas oli tehnyt joskus sodassa, joka oli jo ohitse. 

Olennaisempaa oli, elikö mies ja kenelle palkka tuli maksaa, jos mies oli kuollut. Ehkä 

tässä  on  selitys  sille,  ettei  äsken  mainittujen  seitsemän  miehen  karkuruudesta  ollut 

mainintaa  enää  KA:n  palkkarullissa,  joiden  tietojen  mukaan  kyseiset  miehet  olivat 

palanneet  kotiin.  Heidät  on  laskettu  mukaan  Hämeen  rykmentin  karkureiden 

kokonaismäärään.

Keväällä karkaamistapauksia oli kaikissa kolmessa rykmentissä vähän. Miehiä pakeni jo 

sodan alkumetreillä. Sotilas Olof Sågberg85 Hämeen rykmentistä pakeni maaliskuun 14. 

päivä,  ja  Simon  Lagom  19.  maaliskuuta  1808.  Paria  viikkoa  aiemmin  oli  jätetty 

Hämeenlinna  taakse  ja  alettu  vetäytyä  kohti  Pohjanmaata.  Vielä  yksi  mies  karkasi 

Kokkolasta  maaliskuussa.  Turun  rykmentistä  karkasi  maaliskuun  puolivälissä  kaksi 

sotilasta, ja Porin rykmentistä lähti maaliskuun 11. päivänä sotilas Matts Allart.

KUVA 1.  Porin  jalkaväkirykmentin  kruununpalkkaluettelossa  näkyy  sotilas  nro  114  
Matts  Lo,  joka  on  karannut  1.10.1808,  tekstin  alle  on  lisätty  ”Lefver  i  landet”.  
Seuraavien sotilaiden Paulin, Röst ja Fjäder kohdalla maininta ”Dito” eli ”sama kuin  
yllä” ja karkaamisen päivämäärä sekä muita tietoja.

 

Huhtikuussa Hämeen rykmentistä  karkasi  yksi  mies  2.4.  ja  Turun rykmentistä  kaksi 

miestä 3.4. Armeija oli perääntynyt pitkälle pohjoiseen ja pysähtynyt Uudenkaarlepyyn 

ja Kokkolan tienoille. Hämeen rykmentin Thomas Edman ja Matts Orm pakenivat 16.4., 

jolloin käytiin taistelu Yppärissä viikkoja jatkuneen perääntymisen jälkeen. Carl Strid 

samasta  rykmentistä  pakeni  18.4.,  samana  päivänä  jolloin  käytiin  tuhansien  miesten 

85  Sotilaan etunimi mainitaan aina kun sellainen on rulliin merkitty. Joissakin rykmenteissä käytäntö 
vaihteli ja luetteloissa oli vain sotilasnimi, ei etunimeä.
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voimin Suomen armeijalle voitoksi kääntynyt Siikajoen taistelu. Turun rykmentin Lars 

Wäsf karkasi 22.4.

 

Kevään aikana Hämeen jalkaväkirykmentistä pakeni seitsemän, Turun rykmentistä viisi 

henkilöä ja Porin rykmentistä yksi henkilö. Kesäsotaretken aikaan, edettäessä takaisin 

etelään  perääntyvän  Venäjän  armeijan  jäljessä,  karkaamistapauksia  ei  Hämeen  eikä 

Turun jalkaväkirykmenteissä ollut. Yhtään tapausta ei ajoitu välille toukokuu–elokuu, 

vaikka  rykmentit  sinä  aikana  ottivat  osaa  niin  pieniin  kuin  isompiinkin  taisteluihin 

marssien  jälleen  satoja kilometrejä.  Porin  rykmentin  sotilas  Johan Flycktin  sanotaan 

karanneen  prikaatin  sairaalasta  kesäkuussa  1808.  Liekö  mies  tekeytynyt  sairaaksi  ja 

tilaisuuden koittaessa ottanut jalat alleen, vai onko hän ollut ensin todellisuudessakin 

sairas ja tervehdyttyään päättänyt jättää sodan selviämään ilman häntä itseään?

Valtaosa Hämeen,  Turun ja Porin rykmenttien karkaamistapauksista ajoittuu syksylle 

1808.  Hämeen  rykmentin  33  tapauksesta  26  ajoittuu  ajalle  syyskuu-joulukuu  1808. 

Kolme henkilöä  pakeni  rykmentistä  syyskuussa.  Sysmän komppanian sotilas  Anders 

Will  pakeni  14.9.  ja  18.9  lähti  Johan  Blad.  Kruunupyyn  taistelu  käytiin  syksyn 

perääntymisvaiheessa  15.9.  Sotilas  Anders  Kall  toisesta  majurin  komppaniasta  on 

merkitty paenneeksi  tänä päivänä.  Yhtään sotilasta ei  ole kruununpalkkaluetteloiden 

mukaan  karannut  lokakuun  aikana.  Meneillään  oli  ensimmäinen  aselepo  ja 

vetäytyminen pohjoista kohti jatkui koko lokakuun ajan.

Eniten karkaamistapauksia oli  marraskuun aikana,  kun neljästä  komppaniasta  pakeni 

yhteensä 18 sotilasta yksittäin ja pieninä ryhminä, henkikomppanian ja Rautalammin 

komppanian  ollessa  edustetuimpina.  Kaksi  miestä  karkasi  19.11.,  päivänä  jolloin 

solmittiin  Olkijoen aselepo.  Neljä  sotilasta päätti  lähteä 21.11,  viisi  miestä 24.11. ja 

kolme  miestä  27.11.  Loput  neljä  pakenivat  hajanaisina  päivinä  kuun  loppupuolella. 

Joulukuun  5.  päivä  Rautalammin  komppaniasta  lähti  nro.  10  Isaac  Qvist  kolmen 

sotilaskumppaninsa kanssa. Tässä vaiheessa oltiin jo lähellä rajaa. Vielä kaksi miestä 

Sysmän  komppaniasta  lähti  18.  joulukuuta,  kun  Ruotsin  puoleinen  raja  oli  ylitetty. 

Yhden  Sysmän  komppanian  karkurin,  nro  23  Carl  Spetzin  kohdalla  ”rymd”  oli 

myöhemmin yliviivattu,  ja  tilalle  oli  kirjoitettu  ”död”.  Tämä ei  välttämättä  tarkoita, 

etteikö  mies  olisi  ensin  karannut,  mutta  varmaa  sekään  ei  ole.  Mies  on  laskettu 

karanneiden kokonaismäärään.
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Turun  rykmentin  kahdeksasta  karkureista  kolme pakeni  syksyllä;  yksi  syyskuun 13. 

päivä ja kaksi  –  joista toinen oli  rykmentin  musikantti  –  marraskuun loppupuolella. 

Porin rykmentissä on syyskuun loppuun merkitty yksi karkuri, lokakuun ensimmäiselle 

päivälle kaksi miestä ja ilman tarkkaa päivämäärää yksi sairaalasta karannut. Valtaosa 

karanneiksi  ilmoitetuista,  44  miestä,  häipyi  joukoistaan  marraskuussa.  Rykmentissä 

tapahtui myös melkoisia joukkopakoja, sillä sekä 9. että 10.11. lähti useampia miehiä 

yhtä  aikaa,  ja  22.11.  ilmoitettuja  karkureita  oli  peräti  18.   Joulukuussa  karanneeksi 

ilmoitettiin vielä Johan Brax. Erityisen edustettuina karkureiden osalta näyttivät olevan 

Kyrön komppania sekä henkikomppania ja ensimmäinen majurin komppania.86

Toisen sotavuoden kohdalla karkureiden määrä merkittävästi laskee. Hämeen rykmentin 

osalta vuonna 1809 karanneita löytyi yhdeksän miestä. Rautalammin komppanian nro:t 

81 Matts Sten ja 83 Henric Pihl karkasivat 8. helmikuuta 1809, ja nro 87 Matts Kjäck 

20. maaliskuuta 1809. Kjäckin kanssa samana päivänä karkasi Sysmän komppanian nro 

115 Carl F. Wahlström. Sääksmäen komppaniasta karkasi toisen sotavuoden alussa viisi 

miestä, nro 50 Anders Rönn, nro 62 Anders Elg, nro 77 Henry Hjelm, nro 107 Matts Bål 

ja nro 128 Johan Slut. Näiden viiden miehen kohdalla ei ollut mainintaa karkaamisen 

päivämäärästä, mutta heille sanotaan kertyneen vuonna 1808 kaksitoista ja vuonna 1809 

vielä  yhdeksän  palveluskuukautta.  Mahdollisesti  miehet  ovat  siis  karanneet  vasta 

syyskuussa  1809 joukkojen  ollessa edelleen  Ruotsissa.87 Turun  ja  Porin rykmenttien 

osalta  kruununpalkkaluetteloihin  ei  ollut  merkattu  karanneita  miehiä  toiselle 

sotavuodelle.

Karkuruus  kolmessa  rykmentissä  tarkentuu  hieman  tutkittaessa  Finska  

Lönefordringskommittén  1810–1812 palkkavaatimuksia  varten  laadittuja 

miehistöluetteloita.  Porin  rykmentin  karkuruus  kasvaa  yhdeksällä  miehellä, 

lippujunkkari  Hällmanilla  Euran  komppaniasta  sekä seitsemällä  sotilaalla  Vesilahden 

komppaniasta. Lisäksi yksi Porin rykmentin sotilas nro 102 Michel Karp on merkitty 

lokakuussa karanneiden joukkoon tykistörykmenttiä käsittelevässä miehistöluettelossa. 

Lähteestä  ei  käy  ilmi  onko  mies  rusthollipataljoonan  vai  jalkaväen  sotilas.  Porin 

rykmentin karkuruus kasvaa siten 60:een varsinaisten sotilaiden osalta. Hällman karkasi 

86 Gca 327, Tavastehus Regementes Hemkalls Räkningar för åren 1808–09; Gca 198, Räkning öfver 
Utdelningen af Hemkalls Medler vid Åbo Läns Regemente år 1808 och 1809; Gca 121, 1808 års 
Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente. 

87 Gca 327, Tavastehus Regementes Hemkalls Räkningar för åren 1808–09.
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15.9.1808, sotilaat nro 12 Eric Dall, nro 18 Eric Holm ja nro 23 Olof Färm karkasivat 

16. marraskuuta,  ja sotilaat  nro 25 Johan Bly,  nro 29 Petter Lindahl,  nro 35 Anders 

Bänck ja nro 63 Johan Gran 16. syyskuuta 1808. Lisäksi rykmentin listoilta löytyy 13 

karannutta reserviläistä,  31 muista joukoista, suurelta osin Adlercreutzin rykmentistä, 

tulleita karkureita sekä kolme karannutta kuormastorenkiä.88 

Turun  rykmentin  karkuruus  puolestaan  kasvaa  kolmella  Perniön  komppaniasta 

karanneella miehellä, ollen siten yhteensä 11 miestä. Sotilaat nro 34 Eric Gren ja nro 

127 Anders Dahlström karkasivat sodan alussa 27. maaliskuuta, ja sotilas nro 4 Eric 

Dunder  26.11.1808.  Lisäksi  rykmentin  listoilta  löytyy  neljä  karannutta  reserviläistä, 

kahdeksan muista joukoista, enimmäkseen Adlercreutzin rykmentistä, tulleita karkureita 

sekä seitsemän karannutta kuormastorenkiä.89

Hämeen  rykmentin  osalta  tietoja  ei  ollut  saatavilla  kaikista  komppanioista. 

Karkuruuteen ei tullut muutoksia kuin rykmentin reserviläisten osalta. Heitä oli merkitty 

karanneeksi  yksi  mies,  Viaporista  26.  lokakuuta  tullut  nro  42  Matts  Kella,  joka  on 

karannut  liki  välittömästi  saapumisensa  jälkeen  31.  lokakuuta  1808.  Karanneiksi 

kirjattuna kuormastorenkejä rykmentin listoilta löytyi kolme miestä. Ilmeisesti mukana 

oli  hajanaisia  Hämeen  jääkäripataljoonan  miehistölistoja,  sillä  luetteloista  löytyi 

maininta  yhdestä  jääkäristä,  nro  1  Grefberg,  joka  on  lähtenyt  Yli–Hollolan 

komppaniasta maaliskuussa 1808.90

Eri  lähteet  huomioiden  karkuruus  varsinaisen  miehistön  keskuudessa  ensimmäisenä 

sotavuonna 1808 ei saa kovin suurta roolia missään kolmesta jalkaväkirykmentistä, jos 

se suhteutetaan viralliseen kirjavahvuuteen 1025 miestä. Hämeen rykmentin karkuruus 

prosentteina  on  tällöin  3,4%,  Turun  rykmentin  karkuruus  1,1%  ja  Porin  rykmentin 

karkuruus 6%.

Turun Rusthollipataljoonan miesvahvuus hieman ennen sodan alkua on ollut 569 miestä 

ja  211  varamiestä.91 Tiedot  karkuruudesta  löytyivät  kolmesta  komppaniasta, 

henkikomppaniasta,  Majurin  komppaniasta  ja  Halikon  komppaniasta.  Finska  

Lönefordringskommittén 1810–1812 palkkavaatimusrullissa ei ollut lainkaan merkittyjä 

88 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 14; vol. 10.
89 Ibid. Vol. 13.
90 Ibid. Vol. 15.
91 Lappalainen ym. 2008, s. 24 kartta.
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karkureita  varsinaisen  miehistön  joukoissa  eikä  reservijoukoissa.  Ensimmäiseen 

komppaniaan oli merkitty 125 miestä ja kahteen jälkimmäiseen kumpaankin 133 miestä. 

Jokaisesta  komppaniasta  löytyi  karanneita  kuormastorenkejä,  yhteensä  kymmenen 

miestä. Komppanioitten luettelot on kaikki päivätty toukokuun aikana 1811.92

Porin  Rusthollipataljoonan kohdalla  palkkavaatimusrullat  kattavat  ajan  sodan  alusta 

helmikuulta 1808 maaliskuun loppuun 1809. Tiedot karkuruudesta oli saatavilla neljästä 

komppaniasta, Everstiluutnantin, 2. Majurin, Ökedelin ja Vehmon komppanioista, sekä 

varamiehistöstä. Varsinaisiin komppanioihin oli merkitty kuhunkin 125 miestä. Koko 

pataljoonasta  oli  kirjattu  karanneeksi  yhdeksän  varsinaista  sotilasta,  joista  viisi 

Everstiluutnantin ja neljä Ökedelin komppaniasta. Lisäksi karanneiksi oli merkitty kaksi 

värvättyä miestä sekä yksi reserviläinen, eli yhteensä kaksitoista miestä.93 Tiedot eivät 

vastaa  Erik  Lindhin  aiemmin  esittämää  lukua,  jonka  mukaan  Porin  rykmentissä, 

rusthollipataljoona mukaan lukien, olisi karannut yhteensä 83 miestä.94 Toisaalta, sen 

lisäksi  että  tietoja  puuttuu  joiltakin  komppanioilta,  erilaiset  palkkavaatimus-  ja 

kruununpalkkaluettelot  rykmenttien  miehistöistä  eivät  nähdäkseni  olekaan  täysin 

luotettavia karkuruuden mittareita, vaan antavat karkuruudesta hyviä viitteitä ja voivat 

vahvistaa  päällystön  raporteissaan  antamia  arvioita  karkuruudesta.  Erik  Lindhin 

päällystön raportteihin perustuvat tiedot vaikuttavat uskottavilta.

Värvättyjen  joukkojen  sotilaita  näkyi  edellä  mainittujen  ja  tulee  näkymään  myös 

muiden  rykmenttien  luetteloissa.  Samoin  luetteloissa  oli  myös  Viaporista  sen 

antautumisen jälkeen armeijan mukaan tulleita miehiä. Näistäkin miehistä osa karkasi 

myöhemmin  sodan  edetessä.  Heille  oli  luvattu  rauhallinen  paluu  kotiin  ja  omaan 

elämään sikäli  kuin he eivät  liittyisi mukaan taisteluihin Ruotsin armeijan joukoissa. 

Tästä on myös todisteita Viaporin miehistöä koskevien asiakirjojen joukossa. Eräästä 

sotilaasta  oli  kirjoitettu  todistus,  jonka  mukaan  hän  ei  ollut  Viaporin  antauduttua 

liittynyt sen enempää Ruotsin kuin Venäjänkään armeijan miehistöön, vaan ilmeisesti 

palannut kotiin.95 

92 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 13.
93 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 14.
94 Lindh 1928 s. 210. Lindhin lähde: Riilahti –kokoelmasta löytyvä, 16.3.1809 laadittu raportti Porin 

rykmentin miehistömenetyksistä. Sen mukaan karkureita oli puolet enemmän kuin taisteluissa 
menehtyneitä.

95 Valtiosihteerin virasto,  Fa1, Suomen asiain komission aktit 1808–1808.



33

4.2. Uudenmaan, Pohjanmaan, Savon ja Vaasan jalkaväkirykmentit sekä 
Kajaanin pataljoonan nostoväen ja Sahlsteinin vapaaehtoispataljoonan 
karkuruus.

Uudenmaan  läänin  jalkaväkirykmenttiin kuuluvia  luetteloita  löytyi  Finska  

Lönefordringskommittén  1810–1812 miehistölistoista  kahdeksasta  komppaniasta 

kuudelta. Henkikomppanian ja 1. Majurin komppanian luetteloita ei löytynyt. Helsingin 

komppaniasta on kaksi  eri  luetteloa,  joista toinen on ajalta 1.7.–30.9.1808, ja toinen 

1.10.1808–25.3.1809. Muut komppaniat  ovat Inkoon, Lohjan ja Porvoon komppaniat 

sekä 2. majurin komppania (Karjaan komppania) ja everstiluutnantin komppania. Koko 

rykmentin karkureiden määrä on miehistöluetteloiden mukaan 27 miestä, mikä on noin 

3,5%  kuuden  komppanian  arvioidusta  kokonaisvahvuudesta.  Lisäksi  komppanioihin 

joko värvätyistä rykmenteistä tai nostoväestä tulleita täydennysmiehiä, jotka sittemmin 

ovat  karanneet,  on  luetteloissa  37.  Ongelmallista  todellisuutta  lähempänä  olevien 

karkuruuslukujen saamisen kannalta on se, että joidenkin komppanioiden luettelot eivät 

lainkaan kattaneet syksyä 1808. On siis hyvin mahdollista ja melko todennäköistäkin, 

että karkuruus todellisuudessa on ollut korkeampaa.

Oravaisten suurtaistelun päivänä 14.9.1808 Helsingin komppaniasta karkasivat sotilaat 

nro  69  And  ja  72  Skog.  Vuonna  1812  allekirjoitetun  luettelon  perässä  mainitaan 

Leskikuningattaren  rykmentistä  Helsingin  komppaniaan  3.  elokuuta  sijoitettu  sotilas 

Långström, joka sittemmin on karannut 15.9. Saman komppanian toisessa luettelossa 

vakinaisesta miehistöstä on yksi mies karannut 12.11. ja viisi miestä 22.11.  Yksi eri 

komppaniasta Helsingin komppaniaan 17. lokakuuta tullut mies, nro 2 Henric Löfgren, 

on  merkitty  karanneeksi  marraskuun  26.  päivä.  Helsingin  komppanian  9.  lokakuuta 

1811 päivätyn toisen luettelon lopussa on 7 miestä, jotka ovat tulleet joko komppanian 

oman  tai  Porvoon  komppanian  reserveistä  tai  jostain  värvättyjen  rykmentistä, 

esimerkiksi  nro 25 Eric Färm armeijan laivastosta.  Kaikki mainitut  täydennysmiehet 

ovat karanneet joko 12., 22. tai 26.11.1808.

Porvoon komppanian varsinaisessa miehistössä ei ollut ainuttakaan karkuria. Tämä tieto 

ei tosin välttämättä pidä paikkansa, sillä saatavilla ollut miehistöluettelo koski aikaväliä 

6.2.1808–syyskuun  loppu  1808.  Tiedot  siis  puuttuvat  kokonaan  niiltä  kolmelta 

kuukaudelta  vuonna  1808,  jolloin  miehiä  armeijasta  oletettavasti  karkasi  eniten. 

Luetteloon oli merkitty Jägerhornin rykmentistä 25. elokuuta tullut täydennysmies nro 
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123 Lars Topp, joka on karannut 16. syyskuuta 1808. 

Everstiluutnantin ja Lohjan komppanioiden luettelot oli yhdistetty samalle Kangasalla 

20.9.1811 päivätylle rullalle. Luettelo oli ajalta 1.10.1808–25.3.1809. Karkuruus näkyi 

melko  vähäisenä.  Ensin  mainitun  komppanian  miehistöstä  karkasivat  sotilas  nro  16 

Gran sekä nro 23 korpraali Leinmark 4. lokakuuta. Komppanian kolmas karkuri, nro 67 

Berg,  lähti 19. marraskuuta. Lohjan komppaniasta ei löytynyt  tämän lähteen mukaan 

lainkaan karkureita, mutta värvätyistä joukoista täydennykseksi otettuja oli karannut 7 

miestä,  kaikki  3.  marraskuuta.  Lisäksi  karanneiksi  oli  mainittu  kolme 

kuormastorenkiä.96

KUVA  2.  Suomen  sodan  asiakirjoja  1808–1809  –kokoelmasta  löytynyt  Lohjan  
komppanian nimirulla, jossa näkyy sotilas nro 70 Sik ja merkintä karkaamisesta 22.  
syyskuuta.

Lohjan komppanian kohdalla löytyi kuitenkin lähde, jonka mukaan karkureita olisi ollut 

varsinaisissa ruotusotilaissa kolme miestä.  Miehistön nimirulla löytyi  Suomen sodan 

1808–1809 Asiakirjoja –kokoelman osiosta nro 1, joka sisälsi muun muassa sekalaisia 

katselmusrullia ja nimirullia. Lohjan komppanian rullan mukaan yksi mies lähti karkuun 

22.  toukokuuta  1808  ja  kaksi  miestä  22.  syyskuuta  1808.  Rullan  lopussa  oli  14 

karanneeksi  merkittyä  nostoväestä tai  värvätyistä  joukoista  otettua miestä,  sekä yksi 

96 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 17.
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karannut kuormastorenki.97

Pohjanmaan jalkaväkirykmentin osalta lähteet olivat kattavimmat, sillä tiedot puuttuivat 

kokonaan vain everstiluutnantin komppanian osalta. Luettelot eivät aina kattaneet koko 

sotavuotta  1808,  vaan  esimerkiksi  Pyhäjoen  komppanian  luettelo  on  saatavilla  vain 

ajalta joulukuu 1808 – helmikuun loppu 1809. Syksyn karkuruus komppanian osalta jää 

yhden kuukauden tietojen varaan.  Kukin komppania rykmentissä oli  noin 150 miehen 

vahvuinen.

Kaikkiaan Pohjanmaan rykmentistä  karkasi  52 ruotusotilasta.  Lisäksi  luetteloihin  oli 

merkitty karanneeksi   yhteensä viisi  varamiestä.  Komppanioittain  jaettuna karkuruus 

näyttää tältä: ajalta 1808–25.3.1809 henkikomppania 12 miestä, 1. Majurin komppania 

3 miestä, 2. Majurin komppania  3 miestä, Ilmajokin komppaniasta ei yhtään miestä, 

Närpiön komppania 1 mies.  Ajalta 1808–helmikuun loppu 1809 Kemin komppania 8 

miestä ja yksi  varamies,  sekä ajalta  joulukuu 1808–helmikuun loppu 1809 Pyhäjoen 

komppania yhteensä peräti 26 miestä ja 4 varamiestä.98

Karkuruuden  prosenttiosuus  koko  rykmentin  vahvuudesta  (jos  mukaan  ei  lasketa 

lainkaan  everstiluutnantin  komppanian  vahvuutta  sen  tietojen  kokonaan  puuttuessa) 

olisi  näin  ollen  noin  4,9%.  Vaikka  yhden  puuttuvan  komppanian  tiedot  olisivatkin 

saatavilla, ne eivät välttämättä lukua suuntaan tai toiseen merkittävästi muuttaisi, ellei 

karkureiden määrä olisi poikkeuksellisen suuri. Pyhäjoen runsaasti muita komppanioita 

suurempi karkureiden määrä ei niinikään välttämättä vastaa täysin todellisuutta, vaan 

luku voisi olla vieläkin suurempi, jos saatavilla olisivat koko syksyn tiedot.

Tiettyihin sodan  vaiheisiin  voi  karkaustapauksia  liittää myös  Pohjanmaan rykmentin 

osalta. Esimerkiksi henkikomppanian sotilas nro 81 Simon Norr lähti rivistä Oravaisten 

suurtaistelun  päivänä  14.  syyskuuta  1808.  Karkaaminen  porukalla  oli  myös  tässä 

rykmentissä yleistä: Pyhäjoen komppanian 26 miehestä 19 karkasi 22. joulukuuta, loput 

pienillä joukoilla joko 23. tai 25. joulukuuta. 

Joulukuun lopussa tapahtunut  merkittävä  joukkopako on saattanut  olla  viime hetken 

hätäratkaisu: nyt tai ei koskaan, ennen kuin ollaan liian pitkällä Ruotsin puolella. Tuossa 

97 Suomen sotaa 1808–1809 koskevat asiakirjat 1 A1.
98 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 18.
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vaiheessa perääntymistä sotilaille  oli  myös käynyt  varsin selväksi,  millainen kohtalo 

saattoi  suurella  todennäköisyydellä  olla  odotettavissa,  jos  joutuisi  syystä  tai  toisesta 

sairaalaan. Yhtenä mahdollisuutena on myös otettava huomioon se seikka, että Pyhäjoen 

komppania  kuului  Savon  prikaatiin.  Jos  prikaati  on  kärsinyt  muita  suuremmasta 

karkuruudesta,  voi  Pyhäjoenkin  komppanian  kohdalla  olla  kyse  kynnyksen 

madaltumisesta toisten lähtiessä.

Ensimmäisen  majurin  komppanian  kolme  karkuria  lähtivät  kaikki  marraskuun 

ensimmäisenä  päivänä,  toisen  majurin  komppanian  sotilas  nro  44  Id  karkasi  19. 

syyskuuta ja nro:t 62 Spof ja 63 Åm 17. marraskuuta, siis pari päivää ennen Lohtajan 

aselepoa. Henkikomppanian karkaamispäivissä oli hieman hajontaa. Neljä miestä lähti 

marraskuun  ensimmäinen  päivä,  ja  kolmen  miehen  kohdalla  oli  maininta  ”Rymd  i 

början af November”. Loput olivat karanneet hajanaisina päivinä syksyn aikana. Kemin 

komppanian kaikki miehet karkasivat 20.–28. joulukuuta välisenä aikana.99

KUVA 3.  Pohjanmaan rykmentin  sotilas Påhl  Gladin todistajien allekirjoituksin  
varustettu valtakirja kapteeni Fredrik Castrenille nostaa hänen puolestaan rästissä  
olevat  palkkasaatavat.  Valtakirja  on  allekirjoitettu  Kärsämäellä  5.  huhtikuuta  

1812.100

Pohjanmaan  jalkaväkirykmentin  karannut  miehistö  ilmeisesti  suurimmaksi  osaksi 

menetti rästiin jääneet palkkasaatavansa. Palkkarästikomitean selvityksistä löytyy tieto, 

99 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 18.
100 Ibid. Vol. 18.
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jossa  Pyhäjoen  komppanian  karanneet  miehet  on  nimetty  20.8.1812  Tukholmassa 

päivättyyn  listaan sanoin  ”aflönings för  rymde manskap hvartil  de genom rymnings 

rättet  förlort”. Asiakirjojen  joukosta  löytyy  myös  yksittäisten  sotilaiden  tai  heidän 

omaistensa  allekirjoittamia  valtakirjoja  heidän  palkkasaataviensa  luovuttamiseksi 

valtakirjassa  nimetylle  henkilölle.  Jotkut  karanneiksi  nimetyt  sotilaat  Pyhäjoen 

komppaniasta  ovat  näitä  valtakirjoja  myös  tehneet,  mutta  esimerkiksi  muutamien 

erikseen  mainittujen  sotilaiden  todetaan  asiakirjassa  vielä  kertaalleen  tyhjentävästi 

menettäneen  kaikki  oikeutensa  palkkasaataviin  karkuruuden  vuoksi:  ”...hafva  såsom 

rymde förlorat all rätt till innestående fältaflöningars utfående”.101

Vain Iisalmen ja Kuopion komppanioiden tiedot on löydettävissä palkkarästikomitean 

asiakirjoista  koskien  Savon  ja  Savonlinnan  läänin  jalkaväkirykmenttiä.  Kuuden 

komppanian miehistöluetteloiden puuttuessa karkuruuden määrää koko rykmentissä on 

käytännössä melko mahdoton edes arvioida. Finska lönefordringskommittén 1810–1812 

asiakirjojen valossa rykmentin kahdesta komppaniasta löytyy karkureita yhteensä  19, 

joista 14 Kuopion komppaniassa ja 5 Iisalmen komppaniassa. Karanneita varamiehiä oli 

Kuopion luettelossa kuusi miestä ja Iisalmen luettelossa yksi mies.  Lisäksi Iisalmen 

luettelon loppuun oli merkitty karanneeksi kolme kuormastorenkiä.

Kuopion luettelon tiedot oli kirjattu ajalta 1. toukokuuta 1808 helmikuun loppuun 1809. 

Keväällä ja kesällä ei ollut luettelon mukaan yhtään karkuria. Viisi miestä karkasi 23. 

syyskuuta.  Marraskuun 2.–5. päivän välillä  karkureita  oli  seitsemän,  ja kaksi  miestä 

karkasi  marraskuun  lopussa.  Luettelossa  muutaman  karkurin  sotavuotta  oli  valaistu 

hieman  tarkemmin.  Esimerkiksi  sotilas  nro  38  Mickel  Iorn  (Järn?)  jäi  sodan 

alkupuolella  27.  helmikuuta  Mikkeliin  sairaana,  ja  palasi  komppaniaan  vasta  19. 

heinäkuuta.  Syyskuun lopulla  mies  on jälleen  joutunut  sairaalaan,  josta  on  palannut 

riviin lokakuun 9. päivä. Marraskuun 5. päivä Mickel Iorn on karannut, mahdollisesti 

komppaniatoverin kanssa. Myös kahdella muulla sotamiehellä on ennen karkaamistaan 

pitkiä sairaalajaksoja.  Kuopion komppanian karanneet  varamiehet  lähtivät  paikaltaan 

hajanaisina päivinä syyskuun ja marraskuun aikana.

Iisalmen  komppanian  luettelo  oli  ajalta  1.  elokuuta–helmikuun  loppu  1809.  Se  on 

päivätty Pielavedellä 28.11.1811. Sotavuonna 1808 syyskuun 5. ja 30. joukoista lähti 

101 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 18.
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yksi sotilas ja 13.11. samoin yksi mies. Komppaniaan Oulusta varuskuntapalveluksesta 

8. lokakuuta tullut sotilas nro 60 Henri Potron karkasi 13. marraskuuta. Nro 112 Henric 

Wäifs (Wäss?) on otettu reservistä riviin 1. marraskuuta, mutta jo 14. marraskuuta mies 

on karannut. ”Wargerings Manskap” –luetteloon merkitty nro 2 Christer Martikainen on 

tullut komppaniaan 2.10. ja karannut 6. marraskuuta.102

Rykmentin  muiden  komppanioiden  tietojen  puuttuminen  Finska 

lönefordringskommittén 1810–1812 –asiakirjoista on takaisku. Se, että rykmentin tiedot 

saataisiin täydennettyä useampien komppanioiden osalta, voi silti olla mahdollista. Lars 

Ericson mainitsee artikkelissaan  ”När segern  själv  blev  et  nederlag”,  kuinka Juvan 

komppanian 137 sotilaasta ja 136 varamiehestä jopa 5 karkasi kriittisen syyskuun 13. 

päivän  aikana.103 Karkuruutta  on  siis  aivan  varmasti  ollut  muissakin  rykmentin 

komppanioissa.  Ericsonin  lähteenä  ovat  Ruotsin  sota-arkistosta  löytyvät  Juvan 

komppanian  kvartaalirullat  eli  neljännesvuosirullat,  jotka  kuuluvat  Savolaks  och  

Nyslotts  Läns  infanterieregementes  arkiv  –kokoelman  osaan volym 5,  Rullor  1749–

1809.  Neljännesvuosirullia hyödynsi  myös Jukka Kokkonen tarkastellessaan Karjalan 

jääkäreiden karkuruutta.  Näiden rullien, joita Kansallisarkistoon ei ole mikrofilmattu, 

lisääminen karkuruustutkimukseen olisi tärkeää.

Vaasan  jalkaväkirykmentti oli  sodan  alkaessa  vasta  perustettu  ja  muita 

jalkaväkirykmenttejä  huomattavasti  pienempi.  Sen  miehistö  jaettiin  kuuteen 

komppaniaan huhtikuussa 1808 Oulussa. Katselmuksessa 8.4.1808 rykmentin vahvuus 

oli  13  upseeria,  18  aliupseeria  sekä  muuta  miehistöä  733,  eli  yhteensä  noin  764. 

Rykmentin  johtaja  majuri  Arnkhil  jakoi  rykmentin  kahteen  kolme  komppaniaa 

käsittävään pataljoonaan.104

Rykmentti liikkui enimmäkseen Sandelsin Savon Prikaatin mukana. Kevät ja alkukesä 

kului sotilastaitoja harjoitellessa.ja eri asemiin marssiessa. Ensimmäisen kerran Vaasan 

rykmentti joutui kosketuksiin vihollisen ratsuväen kanssa kesäkuussa 1808. Rykmentin 

veteraani on myöhemmin kertonut tilanteesta näin:

”...såg vi pedersörepojkar fienden för första gången, ryskt  hästfolk, just då mjöl till  

102 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 16.
103 Ericson 1999, s. 279.
104 Petander 1986, s. 23–26.
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proviant  utdelades.  Vi  fick  befallning  att  retirera  för  övermakten  och  måste  lämna 

mjölpåsarna i sticket.”.105 

Rykmentin  jälkimaine  on  hyvä,  ja  se  on  saanut  erityistä  kiitosta  ryhdistään  ja 

urheudestaan sodan aikana.106

Vaasan rykmentin miehistöstä palkkarästilaskelmia varten tehdyt luettelot poikkesivat 

muiden  rykmenttien  miehistöluetteloista,  sillä  ne  oli  laadittu  kuukausittain  elokuusta 

1808 aina tammikuun tai helmikuun loppuun 1809. Usein luettelot oli allekirjoitettu jo 

seuraavana  tai  sitä  seuraavana  kuukautena,  mikä  tarkoittaa  että  ne  laadittiin  sodan 

aikana. Tämä lisää luetteloiden luotettavuutta lähteenä. Vaasan rykmentistä oli saatavilla 

luetteloita  kaikista  sen  komppanioista.  Pietarsaaren,  Mustasaaren,  Isokyrön, 

Uusikaarlepyyn, Ilmajoen ja Närpiön komppanioiden luetteloihin oli kuhunkin merkitty 

122 miestä.

Karkureita Vaasan rykmentissä ei juurikaan ollut, ja ne muutamat, jotka karanneiksi oli 

merkitty, olivat usein täydennysmiehiä ja lähteneet joukoista enimmäkseen joulukuun 

1808 ja tammikuun 1809 aikana. Lokakuussa Isokyrön komppaniaan Oulusta tulleen 

sotilaan  nro  96  (Eric,  sotilasnimi  epäselvä)  kohdalla  lukee  ”Ankom  ifrån  Uleåborg 

lantvärn. Sedermera rymd”. Kuormastorenki Loo karkasi joulukuussa. Uusikaarlepyyn 

komppanian neljästä karanneesta sotilaasta kolme oli tullut riveihin Oulun nostoväestä 

syksyn  aikana,  ja  karanneet  marraskuun lopulla.  Neljäs  mies,  nro  72 Styf,  on tullut 

lokakuussa komppaniaan prikaatin sairaalasta, ja karannut 14. marraskuuta.

Närpiön  komppanian  joulukuun  luetteloon  on  merkitty  kaksi  karkuria  marraskuulta, 

kuten  nro  17  korpraali  Häggqvist,  joka  on  karannut  29.  marraskuuta.  Toisinaan 

karkaamisen päivämäärä puuttuu sotilaan tiedoista kokonaan. Uhmakas nimi ei saanut 

yhtä komppanian sotilasta, nro 47 Pistolia, pysymään rivissä. Mies karkasi tammikuussa 

1809.  Hänen  lisäkseen  tammikuun  kohdalle  oli  merkitty  neljä  muutakin  miestä 

karanneiksi, ja vielä helmikuulle yksi mies, joka tosin epäselvän merkinnän perusteella 

saattoi olla sama mies kuin yksi joulukuussa karanneista.

Ilmajoen komppaniassa ei ollut varsinaisessa miehistössä karkureita, mutta joulukuussa 

105 Petander 1986 s. 34, 43–45.
106 Mm. Alanen 1948 s. 679; Petander 1986 s. 116–117; Hårdstedt 2007 s. 235.
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karkasi  kuormastorenki Udd. Pietarsaaren komppanian ratsumestari Wälldeman karkasi 

26. marraskuuta ja hänen lisäkseen hieman ennen marraskuun puoliväliä karkasi kaksi 

miestä, nro 7 Trumf ja nro 14 Trygg. Tammikuussa komppaniasta karkasi nro 121 Sand. 

Mustasaaren  komppaniasta  oli  sodan  aikana  tehtyjen  kuukausittaisten  luetteloiden 

lisäksi yksi  yhtenäiseksi koottu luettelo, johon sotilaiden viimeisin kohtalo oli kirjattu. 

Komppaniaan  lokakuussa  saapuneen  sotamies  nro  20  Rönnin  on  kirjattu  olleen 

sairaalassa koko marraskuun,  ja  karanneen 7.  joulukuuta.  Nro 93 Uff  puolestaan on 

sairastanut  kenttäsairaalassa  koko  marraskuun  ja  karannut  sitten  17.  joulukuuta. 

Tukholmassa 9.10.1812 allekirjoitetussa kokoomaluettelossa nro 94 Frontin on mainittu 

kirjautuneen sairaalaan, mutta tammikuussa 1809 kirjatussa luettelossa Frontin sanotaan 

karanneen joulukuussa 1808. 

Ovatko  sairaalassa  ennen  karkaamistaan  olleet  miehet  olleet  kaikki  todellisuudessa 

sairaita,  on  mahdoton  sanoa.  Moni  varmasti  on,  mutta  sairaalaan  kirjautuminen  on 

voinut  olla  myös  pakokeino  rintamapalveluksesta.  Moni  lienee  huomannut  sairaaksi 

tekeytymisen olleen myös huono vaihtoehto selvitä hengissä.  Osa on sitten karannut 

sairaalastakin. Mustasaaren komppanian listoilla on myös kolme kuormastorenkiä, jotka 

ovat karanneet. Matts Kärsämä on tullut tammikuussa 1809 ”och genast rymd”. Kaksi 

muuta pakenivat toinen lokakuussa ja toinen marraskuussa.107

Kajaanin  seudulla  oli  rajarauhaperinteen  vuoksi  vastustettu  isoja,  venäläisiä 

mahdollisesti provosoivia joukko-osastoja. Kajaanin Pataljoonan mainitaan kärsineen jo 

Kustaan sodassa niin suuresta karkuruudesta, että maaherran oli matkustettava paikalle 

ja  yritettävä  omalla  arvovallallaan  vakuuttaa  miehille  että  näiden  tuli  pysyä  rivissä. 

Pataljoonan  kotiseudun  väestö  itärajan  lähettyvillä  oli  jo  vanhastaan  ollut  erityisen 

altista välttämään sotapalvelukseen joutumista piileskelemällä , karkaamalla lähialueille 

tai jopa valtakunnan rajan yli. Alueen talonpojat saatiin taivutettua ruotujakolaitoksen 

piiriin  vasta  Kustaan  sodan  aikana.  Alueen  väestöstä  moni  uskoi 

palvelusvelvollisuutensa  päättyvän  oman  kihlakunnan  rajalle.  He  katsoivat  olevansa 

oikeutettuja asettumaan vastarintaan jos heitä kuljetettaisiin Ouluun tai muille seuruille. 

Suomen sodan aikana Kajaanin kihlakunnan palveluskuntoisia miehiä piileksi kesäisin 

metsissä sotapalvelukseen joutumisen pelossa.108 

107 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 21.
108 Lappalainen 2008 s. 25; Kokkonen 2009, s. 54, 59.
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Neljän  komppanian  muodostaman  Kajaanin  Pataljoonan  ruotusotaväen  vahvuus 

Suomen sodassa oli noin 300 miestä. Periaatteessa pataljoonassa oli kolme komppaniaa, 

Paltamon, Sotkamon ja Hyrynsalmen komppaniat, mutta huhtikuussa 1808 pataljoona 

sai vahvistuksekseen vielä vuosien jälkeen uudestaan kootun Kuusamon komppanian. 

Hannu Romppainen on arvioinut Kajaanin Pataljoonan varsinaisen miehistön tappioiden 

Suomen  sodassa  olleen  lähteiden  valossa  liki  kolmasosa  sen  kokonaisvahvuudesta, 

mutta todellisuudessa suurempi.109

Tutkimuksen kannalta  harmillista on, että palkkarästikomitean palkkasaatavaluettelot, 

joista  sotilaiden  tarkempaa  kohtaloa  voi  selvittää,  koskevat  Kajaanin  pataljoonan 

nostoväkeä,  eivät  varsinaista  ruotuväkeä.  Näin  ollen  karkuruutta  Savon  Prikaatin 

mukana  kulkeneessa  pataljoonassa  on  mahdotonta  arvioida,  mutta  nostoväen  osalta 

voidaan tehdä melko tarkka laskelma. 

Pataljoonan  nostoväki,  joka  astui  palvelukseen  kesäkuussa  1808  kapteeni  G.A. 

Tawastjernan johtamana, marssitettiin Ouluun  varuskunnan suojajoukoksi heinäkuusta 

marraskuulle.  Marraskuun  lopussa  se  vapautettiin  palveluksesta  ennen 

vetäytymismarssia  Tornioon  ja  Länsipohjaan,  koska  päämajalla  ei  ollut  enää  antaa 

nostoväelle  asianmukaista  varustusta.  Nostoväen  vahvuus  oli  262  nostomiestä,  20 

vanhaa  ruotusotamiestä,  2  rumpalia,  2  upseeria  ja  6  aliupseeria  eli  yhteensä  292 

miestä.110

Karkureiden määrä kasvoi pataljoonan nostoväessä huomattaviin lukuihin suhteutettuna 

sen vahvuuteen. Käytettävissä olivat jokaisen komppanian nostoväen miehistöluettelot, 

ja ne kattoivat ajan kesäkuun alusta marraskuun loppuun 1808. Karannutta nostoväkeä 

oli  yhteensä  108  miestä.  Käytännössä  yli  kolmasosa,  36%  pataljoonan  nostoväestä 

karkasi  mainitulla  viiden kuukauden mittaisella  aikavälillä.  Komppanioittain  jaettuna 

karkureiden määrät  olivat:  Paltamon komppania 16 miestä,  Sotkamon komppania 47 

miestä,  Hyrynsalmen  komppania  30  miestä  ja  Kuusamon  komppania  5  miestä. 

Merkinnät  siitä  minä  kuukausina  nostoväen  miehet  karkasivat,  vaihtelivat  ja  olivat 

toisinaan hieman sekavia. Ilmeisesti kuitenkin selvästi yli puolet pataljoonan nostoväen 

miehistä karkasi syyskuussa, marraskuun ja lokakuun ollessa nekin luvuiltaan runsaita 

109 Romppainen 2011, s. 89. Romppaisen arvion lisäksi on mainittava Lappalainen ym. 2008 teoksessa s. 
24 oleva arvio pataljoonan vahvuudesta, joka sen mukaan on ollut 207 miestä ja 355 varamiestä.

110 Romppainen 2011, s. 82.
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mutta paljon syyskuuta pienempiä.111

Kapteeni Sahlsteinin vapaaehtoisista koottu pataljoona kuului Savon Prikaatiin. Myös se 

kärsi  karkuruudesta  sodan  aikana.  Komppaniasta  kirjattu  palkkarulla  käsitti  koko 

sotavuoden  1808  helmikuun  8.  päivään  1809  asti.  Yksi  sotilas  on  karannut  ”under 

munstringen”, eli  todennäköisesti  sodan alkukatselmuksen aikoihin.  Loput  luettelosta 

löytyneet  karkurit,  joita  oli  26,  olivat  kaikki  karanneet  30.marraskuuta  1808.  Koko 

luetteloon oli merkitty yhteensä 133 miestä, ja sen oli allekirjoittanut kapteeni Sahlstein 

itse Tukholmassa 12. kesäkuuta 1810.112

4.3. Karkuruus jääkäri–, tykistö– ja rakuunajoukoissa.

Finska  lönefordringskommittén  1810–1812  asiakirjat  Savon  jääkärirykmentin  osalta 

ovat  täydelliset.  Rykmentin  kaikkien  kahdeksan  komppanian  luettelot  löytyivät  ja 

käsittivät koko vuoden 1808 sekä tammi– ja helmikuun 1809. Luetteloissa jokaiseen 

komppaniaan oli merkitty päällystön lisäksi 148 miestä, mikä tekee yhteensä noin 1200 

sotilasta113

KUVA  4.  Savon  jääkärirykmentin   toisen  majurin  eli  Rantasalmen  komppanian 
Ruotsin palkkarästikomitealle toimitetun miehistöluettelon kansilehti.

Luetteloiden  valossa  Savon  jääkäreiden  karkuruus  näyttää  olevan 

jalkaväkirykmentteihin  verrattuna  laajamittaisempaa,  käytännössä  määrältään 

kaksinkertainen.  Savon jääkäreiden  karkuruuden  päivämäärät  vaihtelivat  jalkaväkeen 

111 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 19.
112 Ibid. Vol. 22.
113 Lappalainen ym. 2008 teoksessa, s. 24, jääkärirykmentin vahvuudeksi oli laskettu kaikkinensa n. 

1272 miestä. 
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verrattuna  hieman  enemmän.  Jääkärit  tekivät  mahdollisesti  enemmän  yksittäisiä 

ratkaisuja lähteä, ilman isomman joukon tuomaa tukea, vaikka välillä lähdettiin myös 

pareittain tai pienillä joukoilla.

Yhteensä Savon jääkärirykmentin luetteloista löytyi 124 karkuriksi merkittyä miestä. Se 

on 1200 sotilaasta  noin 10%, minkä voi katsoa olevan merkittävä taistelukuntoisten 

miesten  menetys  rykmentille.  Komppanioittain  jaettuna  Savon  jääkärirykmentin 

karkuruus  näyttää  tältä:114 Sulkavan  komppania  6,  Leppävirran  komppania  13, 

Mäntyharjun  komppania  21,  Hirvensalmen komppania 7,  Maaningan komppania 12, 

toinen majurin eli Rantasalmen komppania 20, ensimmäinen majurin komppania 26 ja 

henkikomppania 19 miestä. Lisäksi luetteloihin oli merkitty 16 nostoväestä karannutta 

miestä. Allaolevasta pienestä taulukosta näkee jääkäreiden karkuruuden jakautumisen 

kuukausittain. Helmikuussa ja heinäkuussa 1808 ei karanneita lähteiden mukaan ollut, 

kuten ei enää keväällä 1809. Siksi ne eivät näy taulukossa.

Taulukko 1.

Karkureiden joukossa oli myös yksi kersantti, kolme korpraalia, yksi ratsumestari sekä 

yksi  rumpali.  Viimeksi  mainittu  rumpali  Petter  Rolig  on  saapunut  Hirvensalmen 

komppaniaan  elokuun  alussa  ja  karannut  5.joulukuuta.  Mäntyharjun  komppanian 

ratsumestari Arvid Porthan on karannut marraskuun puolivälissä, ja saman komppanian 

korpraali Johan Anderson puolestaan joulukuun loppupuolella. Maaningan komppanian 

korpraali  Fäst  on  sodan  alkupuolella  maaliskuussa  viettänyt  joitakin  viikkoja 

sairaalassa,  mutta palannut huhtikuun alussa joukkoihin. Karkuun hän on lähtenyt 7. 

marraskuuta.  Ensimmäisen  Majurin  komppanian  kersantti  Forbus  on  karannut  4. 

syyskuuta 1808 ja hänen komppaniansa eräs korpraali Hjelte 28. helmikuuta 1809. 

Sodan alkupuolella ensimmäisen perääntymisvaiheen aikana miehistössä oli muutamia 

karkaamistapauksia. Keväälle 1808 oli kirjattu koko rykmentistä karanneiksi yhteensä 

14  miestä,  joista  kahdeksan  maaliskuulle,  kaksi  huhtikuulle  ja  neljä  toukokuulle. 

Mahdollisesti karkaamisten taustalla ovat vaikuttaneet samanlaiset syyt kuin Karjalan 

114 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 20.

Savon jääkäreiden karkuruus kuukausittain 1808-1809

maalis huhti touko kesä elo syys loka mar joulu tammi helmi yht 

8 2 4 1 1 20 14 27 30 15 2 124
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jääkäreillä,  eli  kotiseutujen  taakse  jättäminen  sekä  talven  rankat  olosuhteet. 

Kesäkuukausille  sijoittuu  vain  yksi  karkaamistapaus,  kun  elokuun  6.  päivänä 

Leppävirran  komppanian  nro  23  Abraham  Buller  on  lähtenyt  joukoista.  Ennen 

karkaamistaan Buller on ollut sairaalassa useita viikkoja huhtikuun loppupuolelta alkaen 

ja palannut komppaniaan toukokuun puolivälissä.

Syksyllä karkuruudessa on tapahtunut selvä nousu. Syyskuussa rykmentistä karkasi 20, 

lokakuussa 14, marraskuussa 27 ja joulukuussa 30 jääkäriä. Näin ollen näyttäisi siltä, 

että  29.9.  Lohtajalla  solmittu  ensimmäinen  aselepo  ja  joukkojen  mahdollisuus 

hetkelliseen  lepoon  onkin  mahdollisesti  vaikuttanut  laskevasti  karkuruuden  määrään 

lokakuussa.  Joidenkin  jalkaväkirykmenttien  kohdalla  aselevot  näyttäisivat  saaneen 

aikaiseksi  nimenomaan  päinvastaisen  reaktion.  Aselevon  päätyttyä  loka–marraskuun 

vaihteen  tienoilla  jääkäreiden  karkuruus  on  lähtenyt  nousuun  ja  jatkanut  nousuaan 

edelleen joulukuussa, kun armeija jo vetäytyi pakon sanelemana Ruotsiin. Vielä toisena 

sotavuonna 1809 tammikuussa karkasi 15 jääkäriä ja helmikuussa kaksi.

Monen karkurin kohdalla oli ensin merkintöjä sairaalaan joutumisesta ja siitä milloin 

mies on jälleen palannut joukkoihin, ja milloin karkaaminen vuorostaan on tapahtunut. 

Esimerkiksi  henkikomppanian  sotilaasta  nro  66  Göran  Rappista  sanotaan  näin: 

”Afgången  till  sjukhuset  den  19  April,  och  därifrån  rymd”.  Toisen  majurin  eli 

Rantasalmen  komppanian  sotilaasta  nro  122  Anders  Almista  puolestaan  todetaan 

seuraavaa:  ”Afsent  till  sjukhuset  den  10  April,  återkom den  25  Maji,  rymd den  30 

November 1808”. Samoin Leppävirran komppanian karanneista miehistä suurin osa oli 

ollut  sairaalahoidossa  joko  aiemmin  samana  vuonna  tai  sitten  juuri  ennen 

karkaamistaan,  monet  useiden  viikkojen  ajan,  kuten  nro  81  Johan  Frid,  joka  vietti 

sairaalassa  yli  kaksi  kuukautta  26.8.–9.11.1808,  ennen  kuin  karkasi  marraskuun  27. 

päivä. Syitä miesten pitkillekään sairaalassaolojaksoille ei ollut kirjattu, joten ei voida 

sanoa onko kyseessä ollut haavoittuminen, kulkutauti vai joku muu.115

Taisteluiden aikana karkaamaan on päädytty myös jääkäreiden toimesta.  Esimerkiksi 

Hirvensalmen komppanian sotilas nro 10 Hinric Bild on karannut Kaukon taistelusta 5. 

syyskuuta 1808. Saman komppanian nro:t 3 Flinck ja 130 Knall lähtivät 3. heinäkuuta 

Lintulahden taistelusta ja 134 Klot Karstulan taistelun päivänä 21.8.1808. Rantasalmen 

115 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 20.
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komppanian sotilas nro 112 Staffan Ståhl on ilmoitettu kadonneeksi Karstulan taistelun 

aikana, ja ilmeisesti hän on joutunut Maaningan komppanian sotilaiden pariin. Ståhl on 

tietojen  mukaan  lähetetty  27.8.  Maaningan  komppaniasta  takaisin  omaan 

komppaniaansa, mutta hän on karannut matkalla. 

Maaningan  komppanian  sotilas  nro  72  (Petter,  sotilasnimi  epäselvä)  puolestaan  on 

merkitty kadonneeksi  kesäkuun puolessa  välissä.  Ilmeisesti  hän  on löytänyt  takaisin 

joukkoihin,  vaikkei  siitä  ole  mainintaa,  sillä  karanneeksi  hänet  mainitaan  vasta  31. 

joulukuuta.   Rantasalmen  komppanian  luettelosta  löytyi  eräs  mielenkiintoinen 

kadonneisiin liittynyt yksityiskohta. Kymmenen miestä peräkkäisistä numeroista 7–16 

oli merkitty kadonneiksi Staffan Ståhlin tavoin Karstulan taistelun päivänä 21.8. Heidän 

paluustaan  komppaniaan  ei  ole  mainintaa.  Kyseeseen  voivat  tulla  monien  kohdalla 

onnettomuus,  vangiksi  joutuminen  tai  vaikka  sekasortoisessa  tilanteessa  tapahtunut 

tahaton eksyminen, mutta pois ei voi sulkea sitäkään vaihtoehtoa, että kenties vierekkäin 

palvelleet  toisilleen  tutut  miehet  ovat  vapaaehtoisesti  ”kadonneet”  taistelun 

tuoksinassa.116

Venäläisten  vankeuteen  joutuminen  ja  sieltä  vapaaksi  pääseminen  on  mahdollisesti 

vaikuttanut  joidenkin  miesten  myöhempään  ratkaisuun  lähteä  tilaisuuden  koittaessa 

kokonaan rivistä. Mäntyharjun komppaniasta tällaisia tapauksia löytyi kolme. Nro 56 

Salomon Falck on jäänyt vangiksi Ylistarolla 11. syyskuuta. Hän on palannut omaan 

komppaniaansa 8.  lokakuuta,  ja  karannut  pari  kuukautta  myöhemmin 20.  joulukuuta 

1808.  Sotilas  nro  85  Eskil  Käckistä  sanotaan  näin:  ”Fången  vid  Ylistaro  den  11 

September, återkom den 29 October. Rymd den 20 December”. Myös kolmas Ylistarolla 

vangiksi  jäänyt,  mutta myöhemmin komppaniaansa takaisin palannut sotilas nro 120 

Anders Trygg, on  karannut kahden edellisen tavoin joulukuun 20. päivänä 117

Suomen  sotaväkeen  kuului  kaksi  värvättyä  tykistörykmenttiä.  Meritykistörykmentin 

rivivahvuus oli 961 miestä, ja Suomen Tykistörykmentin vahvuus 930 miestä. Lisäksi 

värvättyä tykistöä oli Turun Meritykistöpataljoonan 167 miestä sekä Savon Prikaatin 

144  miehen  vahvuinen  Tykkikomppania.118 Karkuruuden  tarkastelu  oli  mahdollista 

Suomen  Tykistörykmentin  ja  Savon  Prikaatin  Tykkikomppanian  osalta  Finska  

116 Finska Lönefordringskommittén 1810–1812, vol. 20; vol. 23.
117 Ibid. Vol. 20.
118 Lappalainen ym. 2008, s. 24 kartta.
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Lönefordringskommitteen 1810–1812 palkka-vaatimusrullien perusteella.

Suomen Tykistörykmentin rullat eivät ole täydellisiä, mutta joukossa on joitakin rullia 

jotka kattavat koko vuoden 1808 ja lisäksi ajan tammikuusta maaliskuun 25:een 1809. 

Kaikissa  rullissa  ei  kuitenkaan  ollut  merkitty  mitään  tietoja  miehistön  kohtaloista 

sodassa, vain tietoja siitä mihin asti heidät oli muonitettu, eikä aina sitäkään. 

Rykmentin karkuruus näyttäytyy saatavilla olevien puutteellistenkin lähteiden valossa 

minimaaliselta, jos se suhteutetaan 930 miehen alkuperäisvahvuuteen. Satojen miesten 

rulliin  tykistöstä  karanneita  oli  merkitty  vain  28  miestä,  ja  nostoväestä  tai  muista 

rykmenteistä  tilalle  tulleista  miehistä  karanneita  oli  neljä  miestä.  Karkuruus  ajoittui 

pääasiassa loppuvuoteen 1808, etenkin marraskuulle, jolloin karanneita oli 15 miestä. 

Lokakuussa  ja  joulukuussa  kumpanakin  karkasi  neljä  miestä,  syyskuussa  yksi  ja 

elokuussa  kolme  miestä.  Loput  olivat  yksittäisiä  tapauksia  ajoittuen  talvi-  kevät-  ja 

kesäkuukausille. Päivämäärissä näyttää olevan aika paljon hajontaa, mutta esimerkiksi 

kaikki elokuussa 1808 karanneet miehet ovat lähteneet samana päivänä, 22. elokuuta, ja 

marraskuun 27. päivänä on myös lähtenyt useampi mies.119

Savon Prikaatin tykkikomppanian Tukholmassa 12. kesäkuuta 1810 allekirjoitettu rulla 

kattoi koko sotavuoden 1808 sekä tammi- ja helmikuun 1809. Jokaisen miehen kohdalle 

oli merkitty hänen kohtalonsa sodassa, jos siitä oli tieto. Sadasta sotilaasta karanneiksi 

oli  kirjattu  14  tykkimiestä,  heidän  joukossaan  nro  1,  korpraali  Jacob  Pantsar,  joka 

karkasi 30. marraskuuta 1808. Pantsarin lisäksi samana päivänä karkasi neljä muutakin 

tykkimiestä. Sotilas nro 11 Petter Rak on merkitty karanneeksi toukokuun viimeisenä 

päivänä 1808. Hänen mainitaan tulleen myöhemmin takaisin paikalleen komppaniaan, 

mutta kadonneen syyskuussa Oravaisten taistelussa. Nro 24 Erik Lager puolestaan on 

sodan  alussa  ollut  sairaalassa,  tullut  sieltä  riviin  ja  karannut  lopulta  31.  joulukuuta 

1808.120 

Myös  Savon  Prikaatin  tykkikomppanian  melko  vähäinen  karkuruus  ajoittui 

enimmäkseen  vuoden  1808  loppuun.  Lokakuulle  oli  merkitty  yksi  karannut, 

marraskuulle kuusi ja joulukuulle yksi. Sodan alkupuolella maaliskuussa karkasi yksi 

119 Finska Lönefordringskommitten 1810–1812, vol. 10, Verifikationer för artilleri.
120 Finska Lönefordringskommitten 1810–1812, vol. 13, Verifikationer för Savolax Brigadens artillerie 

compagnie.
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tykkimies,  samoin touko– ja  kesäkuussa.  Toiselle sotavuodelle jäi  rullaan yksi  mies, 

tammikuussa  1809  karannut  nro  14  Petter  Grek.  Varsinaisten  sotilaiden  lisäksi 

tykkikomppanian  riveistä  karkasivat  kuormastoajurit  Pemård  ja  Matilain(en) 

maaliskuussa 1808.121

Uudenmaan rakuunarykmentin rivivahvuus vuoden 1807 lopussa on ollut 709 miestä. 

Lisäksi rykmentillä oli rullissa 208 varamiestä. Uudenmaan rakuunajoukko perustettiin 

1803  ja  se  laajeni  kahdeksan  komppaniaa  käsittäväksi  osastoksi  1805,  jolloin  sitä 

alettiin kutsua nimellä Uudenmaan kevyt rakuunarykmentti.122

Uudenmaan rakuunoiden karkuruutta oli mahdollista tarkastella seitsemän komppanian 

osalta  kaikkiaan  kahdeksasta  komppaniasta  henkikomppanian  tietojen  kokonaan 

puuttuessa.  Seitsemän  komppanian  rullat  olivat  nekin  osin  vajaita  eivätkä  aina 

käsittäneet ollenkaan sotavuotta 1808. Toisen eli Tenalan komppanian osalta oli kaksi 

eri  rullaa,  toinen  helmikuusta  1808  saman  vuoden  joulukuun  loppuun  asti,  toinen 

tammi–  ja  helmikuulta  1809.  Molemmissa  rullissa  oli  merkittyinä  69  miestä,  ja  ne 

sisältävät  tietoa  komppanian  kadonneista,  kuolleista  ja  sairastuneista  miehistön 

jäsenistä.  Rullat  eivät  ole täydellisiä,  ja  osa sivuista on mikrofilmattu niin,  että tieto 

miesten  kohtalosta  jää  päivämäärän  tasolle:  jotain  on  tapahtunut,  mutta  mitä? 

Varmuudella komppaniasta löytyi vain yksi tykkimies, nro 46 Isac Örn, joka karkasi 31. 

joulukuuta  1808.  Lisäksi  komppaniasta  karkasi  kolme  kuormastorenkiä,  kaksi 

huhtikuussa  ja  yksi  joulukuussa  1808.  Monien  komppanian  miesten  kohdalla  on 

maininta ”commenderad med fändric Fieandt”.

Kolmannesta  eli  Raaseporin  komppaniasta  oli  yksi  rulla  samalta  ajalta  kuin 

edelliselläkin komppanialla. Rullassa oli 69 miestä, mutta ei yhtään karkuria. Miehistön 

kohtaloista  oli  muun  muassa  seuraavanlaisia  mainintoja:  ”Skjuten  vid  affairen  i 

Likajoki”,  ”Fången  å  Sveaborg”,  ”sjuk  hemma  på  rusthållet  i  Finland”  ja  ”I  Tölö 

sjukhus i Helsingfors”. Neljännestä komppaniasta oli kaksi rullaa, mutta ne käsittivät 

vain alkuvuoden 1809. Karkureista ei ollut mainintoja ja kyseisen komppanian kohdalla 

muutoinkin vain aniharvan miehen kohdalle oli merkitty tietoja kohtalosta sodassa.

Viidennen komppanian Tukholmassa 20.4.1811 päivätty rulla alkoi maaliskuulta 1808 ja 

121 Finska Lönefordringskommitten 1810–1812, vol. 13.
122 Lappalainen ym. 2008, s. 24 kartta, sekä s. 25–26.
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päättyi 25. maaliskuuta 1809. Komppanian 69 miehestä oli merkitty karanneeksi yksi 

sotilas, nro 3 Johan Dunder, ”Rymd i Brahestad den 18de November 1808”. Lisäksi 

komppaniasta karkasi kaksi kuormastorenkiä, toinen lokakuussa ja toinen marraskuussa. 

Kuudennen komppanian  Porvoossa  20.10.1810 päivätty rulla  oli  samalta  ajalta  kuin 

edellisen komppaniankin rulla. Sen 69 miehestä karanneiksi oli merkitty neljä miestä. 

Heistä nro 16 Olof Rapp oli tullut joukkoihin 12. kesäkuuta, mutta karannut samassa 

kuussa.  Hänet  on  tavattu  jälleen  11.  heinäkuuta  ja  lopulta  jätetty  sairaana  Oulun 

sairaalaan 5. joulukuuta 1808. Kolme muuta miestä ovat karanneet tammikuun 2. päivä 

1809 komennukseltaan Torniosta.

Seitsemännestä  ja  kahdeksannesta  komppaniasta  oli  molemmista  rulla  joka  käsitti 

sotavuoden 1808 sekä tammi–maaliskuun 1809. Rullat oli päivätty loppuvuodesta 1810 

ja edellisestä löytyi kaksi ja jälkimmäisestä kolme karannutta kuormastorenkiä, mutta ei 

yhtään  karanneeksi  kirjattua  sotilasta.  Koko Uudenmaan  rakuunarykmentistä  karkasi 

siis kuusi rakuunaa ja  10 kuormastorenkiä. Varsinaisten sotilaiden karkuruus oli siis 

lähteiden valossa kaikkiaan ilmeisen vähäistä,  vaikka sen osalta ei  voinutkaan tehdä 

aivan täydellistä selvitystä.123

Karjalan  Rakuunoiden vahvuus  oli  247  miestä  ja  87  varamiestä.124 Sen  karkuruus 

kokoonsa suhteutettuna vaikuttaisi  paljon uusmaalaista  rakuunajoukkoa suuremmalta, 

vaikka  saatavilla  oli  vain  yksi  Rantasalmella  27.6.1810  päivätty  rulla.  Se  käsitti 

everstiluutnantin  komppanian  ajalta  lokakuu  1808–helmikuu  1809.   Komppanian 

rullaan  oli  merkitty  100  rakuunaa  (eli  noin  puolet  koko  Karjalan  rakuunoiden 

vahvuudesta),  ja  karanneita  tästä  joukosta  oli  peräti  20  miestä.  Marraskuussa 

komppaniasta  karkasi  7  miestä  ja  joulukuussa  13.  Päivämäärien  perusteella  miehet 

karkasivat  joukolla  tiettyinä  päivinä.  Valitettavasti  toisesta  komppaniasta  ei  ollut 

säilynyt  tietoja.  Rakuunoiden varamiehistöstä  oli  oma rullansa  ajalta  lokakuu 1808–

tammikuu 1809. Siihen oli merkitty 100 miestä, joista karanneita oli 11. Varamiesten 

rulla oli päivätty Mikkelissä 25.7.1810.125

123 Finska Lönefordringskommitten 1810–1812, vol. 11.
124 Lappalainen ym. 2008, s. 24 kartta.
125 Finska Lönefordringskommitten 1810–1812, vol. 12, Verifikationer för Karelska Dragonkåren.
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5. Katsaus Pohjanmaan jalkaväkirykmentin karanneiden miehistön 
jäsenten ruotusotilasurien taustoihin.

Jari Niemelä on tutkinut Eurajoen, Ikaalisten ja Loimaan ruotusotilaiden taloudellista ja 

sosiaalista  asemaa  Ruotsin  ajan  lopulla.  Niemelän  tutkimuksen  mukaan  suurin  osa 

(86,9%) ruotusotilaista oli ennen pestin ottamista ammatiltaan renkejä, mutta joukosta 

löytyi  satunnaisesti myös muiden ammattien harjoittajia, kuten suutari, rummunlyöjä, 

paimen  tai  ”oppipoika”.  Tutkimusjoukon  ruotusotilaat  olivat  liki  poikkeuksetta 

perheellisiä  miehiä.  Tutkimusjoukosta  osa  osallistui  Suomen  sotaan  ja  sodasta 

palanneiden keski-ikä oli 39 vuotta.126 Jukka Lång on tarkastellut pro gradu –työssään 

nastolalaisia  ruotusotilaita  osana  paikallisyhteisöään.  Lång  toteaa  kaikkien 

tutkimusjoukon miesten olleen perheellisiä ja naimattomuuden koskeneen lähinnä vasta 

pestattuja nuorukaisia. Nastolalaisten ruotusotilaiden keski-ikä oli 41 vuotta.127

Pohjanmaan rykmentin osalta pääkatselmusluetteloita on säilynyt muihin tutkimuksessa 

mukana  olleisiin  jalkaväkirykmentteihin  verrattuna  vähiten.128 Rykmentille  pidettiin 

pääkatselmukset  Ruotsin  ajan  lopulla  1802,  1795  ja  1790.  Tätä  taaemmas  ei  tässä 

tutkimuksessa  ole  tarvinnut  mennä.  Aivan  sodan  alussa  helmikuussa  1808  pidettiin 

tarkastus-  ja  hylkäyskatselmus,  mutta  rulla  on  valitettavasti  saatavilla  karkureiden 

taustan selvittämiseksi vain Henkikomppaniasta, 1. Majurin komppaniasta ja Närpiön 

komppaniasta. Tämä on harmillista siksi, että pääkatselmusten ja muiden katselmusten 

harvalukuisuudessa  piilee  vaara  sekoittaa  keskenään  kaksi  sotilasta,  jos  kirjurille  on 

sattunut  inhimillinen  virhe  esimerkiksi  nimen  kirjaamisessa.  Mitä  lähempänä  sotaa 

pidettyjä  katselmusrullia  pääsee  tarkastelemaan,  sen  varmemman  käsityksen 

karanneiden  sotilaiden  todellisista  taustoista  saa.  Pohjanmaan  53  karanneesta 

ruotusotamiehistä  43  miehen  sotilasuran  tausta  sai  selvyyttä.  Viimeisen 

pääkatselmuksen jälkeen tietoja joistakin miehistä voi löytää vielä 1803–1806 pidettyjen 

rekrytointirullien avulla.

Kaikkien komppanioiden kohdalla ei pääkatselmusluetteloihin oltu merkitty sotilaiden 

asuinpitäjää, vaan esimerkiksi kylän tai ruotusotilasta ylläpitävien talojen nimet. Hyvin 

harvoin  oli  mihinkään  rullaan  merkitty  mitä  sotilas  oli  tehnyt  ennen 

126 Niemelä 1990 s. 54, 56.
127 Lång 2009 s. 61, 143.
128 Vuorimies 2011 s. 25 taulukko. Taulukosta puuttuu maininta vuosien 1790 ja 1802 pääkatselmuksista, 

jotka löytyvät Kansallisarkistosta.
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palvelukseenastumistaan.  Tämän  tiedon  merkitseminen  vaihtelee   eri  rykmenttien 

kohdalla. Suurin osa karanneiksi merkityistä sotilaista joiden sotilasuraa pääkatselmus- 

ja  muiden  rullien  avulla  sai  valotettua,  oli  naimisissa.  Vuoden  1802 

pääkatselmusluettelossa  oli  vain  kaksi  naimattomaksi  merkittyä  sotilasta.  Toinen  oli 

vasta pestattu nuorukainen, joka Suomen sodan alkaessa oli hänkin jo avioitunut, toinen 

pitkän palvelusuran tehnyt ja 38-vuotias. Kaikki karkurit olivat syntyneet Pohjanmaalla, 

mutta  tarkempaa  synnyinpaikkaa  oli  harvemmin  merkitty.  Pohjanmaan 

jalkaväkirykmentin karanneiden miesten keski-ikä oli 37 vuotta.129

5.1. Henkikomppania.

Helmikuun  13.  päivänä  1808  Vähäkyrön  kirkonkylällä  pidetystä  tarkastus-  ja 

hylkäyskatselmusrullasta  löytyvät  tiedot  yhtä  lukuunottamatta  kaikista  komppanian 

karanneista sotilaista. Sotilaat nro 54 Anders Ström, nro 72 Johan Fyr ja nro 74 Matts 

Lindh ovat kaikki astuneet palvelukseen 28.3.1789 Kustaan sodan aikana, eli he olivat 

Suomen sodan alkaessa jo yhden sodan veteraaneja. Vuonna 1808 Ström on ollut 39–

vuotias,  Fyr  43–vuotias  ja  Lind  42–vuotias,  kaikki  ovat  olleet  naimisissa  ja 

palvelusvuosia oli ehtinyt kertyä 18.130 Ström ja  Lind ovat olleet 1795 katselmuksen 

aikaan komennettuina Turkuun, Fyr on ollut läsnä. Näitä kolmea miestä yhdistää se, että 

heidät  on  1789 siirretty  nykyisiin  ruotuihinsa  joistain  muista  ruoduista.  Tämä siirto 

näkyy vuoden 1790 pääkatselmusluettelossa.131 

Sotilas nro 81 Simon Norr otettiin palvelukseen 31.7.1788 ja hän oli  myös Kustaan 

sodan  veteraani.  Hän  joutui  venäläisten  vangiksi  7.  syyskuuta  1789.  Kotiinpaluun 

jälkeen  hänet  on jälleen 1791 huhtikuussa kirjattu  ruotuun 43,  josta  hänet  siirrettiin 

ruotuun  81  vaihdossa  Johan  Strandin  kanssa.  Norr  on  1808  ollut  53–vuotias  ja 

naimisissa.  Sotilas  nro  100,  37–vuotias  ja  naimisissa  oleva  Eric  Wass,  on  tullut 

palvelukseen maaliskuussa 1796. Samana vuonna on rekrytoitu myös Lapualta oleva 

nro 147 Henric Krigsman, 37–vuotias naimisissa oleva mies. Kolme sotilasta, nro 93 

Pehr/Petter  Pehrson Stursk,  nro  37 Eric Stopp ja  nro  105 Carl  Jacobsson Hag ovat 

tulleet  palvelukseen  15.3.1803.  Kahden  miehen  kohdalla  mainitut  patronyyminimet 

selvisivät  rekrytointirullat  tarkastamalla.  Vuoden  1808  tarkastus-  ja 

hylkäyskatselmusrullan mukaan Stursk on ollut 33–vuotias, Stopp 34–vuotias ja Hag 

129 Tarkastus– ja hylkäyskatselmus 1808, mf. WA627; FR432 vol. 18; POHJR 242, mf. 54951.
130 Tarkastus– ja hylkäyskatselmus 1808. mf. WA627.
131 POHJR 240, mf. ES2262.
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33–vuotias.  Mustasaaren pitäjästä tullut  nro 16 Johan Stå on vuonna 1808 ollut  27–

vuotias  ja  naimisissa,  hänet  on  rekrytoitu  10.3.1806  ja  hän  löytyy  kyseisen  vuoden 

rekrytointirullasta.132 

5.2. Ensimmäinen ja toinen majurin komppania sekä Närpiön komppania.

Ensimmäisen majurin komppanian kolmesta karkurista yhden miehen tietoja ei löytynyt 

mistään  rullista,  vaan  vielä  vuoden  1808  helmikuussa  pidetyssä  tarkastus-  ja 

hylkäyskatselmuksessa nro 130 Gustaf Miehrin tilalla oli eri mies. Kaksi muuta karkuria 

katselmuksesta löytyi, mutta molempien kohdalla oli tiedoissa pientä epäselvyyttä. Nro 

117 Israel Lång oli Pohjanmaalla syntynyt ja Laihian pitäjästä vuonna 1788 syyskuussa 

palvelukseen otettu. Vuoden 1802 pääkatselmuksessa hän oli kuitenkin etunimellä Jacob 

ja  tiedoissa  lukee  ”Antagen  den  11  april  1790”.  Aiemmissa,  vuosien  1795 ja  1790 

katselmuksissa mies  oli  nimellä  Israel  Mattsson Lång,  ikä ja  muut tiedot  täsmäävät, 

mutta  palvelukseenastumisen  päivä  onkin  26.9.1788,  kuten  tarkastus-  ja 

hylkäyskatselmusrullassakin vuodelta 1808. Ehkäpä kyseessä on vuoden 1802 kohdalla 

vain kirjausvirhe.133 Vuoden 1808 tarkastus- ja hylkäyskatselmusrullassa ja vuoden 1802 

pääkatselmuksessa nro 122 Mickel Jacobsson Rungin kohdalla lukee ”Antagen den 11 

maj 1801”. Kyseisen päivän kohdalla vuoden 1801 rekrytointirullassa miehen tilalla on 

kuitenkin ollut joku toinen. Vuonna 1808 laihialainen Mickel Rung on ollut 26–vuotias 

ja naimisissa.134

Toisesta  majurin  komppaniasta  olevien  kolmen  karkurin  tietoja  ei  löytynyt 

katselmusrullista. On mahdollista että he ovat tulleet palvelukseen vasta myöhemmin 

sodan  kynnyksellä.  He  ovat  myös  voineet  saada  siirron  ruodusta  toiseen,  mutta 

tällaisesta  ei  löytynyt  merkintää.  Helmikuun  8.  päivänä  1808  pidetyn  tarkastus-  ja 

hylkäyskatselmuksen mukaan Närpiön komppanian Johan Panter on ollut 28–vuotias 

naimisissa  oleva  mies,  jolla  oli  takanaan  neljä  palvelusvuotta.  Hänet  on  otettu  eron 

saaneen Matts Lundin tilalle palvelukseen 11. maaliskuuta 1803.135 Johan Panter löytyy 

1803  pidetystä  rekrytointikatselmuksesta.  Katselmuksessa  kirjattiin  ruotuun  nro  3 

Lapuan pitäjästä 23–vuotias 11 korttelia ja 2 tuumaa (n.168,2 cm) pitkä nuorukainen 

132 POHJR 242, mf. 54951.POHJR 248. mf. ES2291. Tarkastus- ja hylkäyskatselmus 1808. mf. WA627.
133 POHJR 242, mf. 54951. POHJR 240, mf ES2261. POHJR 241, mf. 54951.
134 Tarkastus– ja hylkäyskatselmus 1808, mf. WA627. POHJR 242, mf. 54951. Rekrytointi- ym. rullat 

1807–1808 (1801 luettelo oli näiden välissä), POHJR 249, mf. ES2292. 
135 POHJR 249, mf. ES2292.
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Johan Walberg ”med namnet Panter”.136

5.3. Kemin komppania.

Pattijoella  7.  heinäkuuta  1802  pidetyssä  pääkatselmuksessa  Kemin  komppanian 

kahdeksasta  karkurista  oli  läsnä  neljä  miestä.  Vanhan  jalkamurtuman  vuoksi 

sotilaspalvelukseen  enää  kelpaamattoman  Petter  Hjerppen  tilalle  kirjattiin  16.3.1796 

31–vuotias  naimisissa  oleva  Eric  Hjerppe.  Eric  Hjerppe  löytyy  vuoden  1796 

rekrytointirullalta, jossa hänestä sanotaan seuraavaa: ”Har insatt Eric Åjala med namnet 

Hjerppe, 11qv 2 tum lång, 25 år gammal, gift, född i landet, ej i tiänst”.137

Nro 115 Carl Sijk puolestaan on edeltäjänsä kuoltua kirjattu palvelukseen 2.8.1798. Sijk 

oli vuoden 1802 pääkatselmusrullan mukaan 37–vuotias ja naimisissa. Nro 143 Henric 

Krigsholmilla  on  vuonna  1802  takana  jo  12  palvelusvuotta,  sillä  hänet  on  otettu 

palvelukseen kesäkuussa 1790 edellisen,  kunnoltaan sairaalloisen Krigsholmin tilalle. 

Vuonna 1802 Krigsholm on ollut 46–vuotias ja naimisissa. Henric Krigsholm on siis 

karatessaan  1808  ollut  jo  52–vuotias.138 Sotilas  nro  145  Jacob  Tiger  on 

pääkatselmuksessa 1802 ollut 35–vuotias. Siivilisäädyltään hän on ollut naimisissa ja 

palvelusvuosia on ehtinyt kertyä 11. Hänet on otettu riviin 8. kesäkuuta 1791 edellisen 

vuoden lopulla kuolleen Johan Tigerin tilalle. 139

Erään vuoden 1802 pääkatselmusrullaan kirjatun sotilaan nro 116 Henric Laxin kohdalle 

on  kirjattu  ”sjuk  på  rotan”.  Lax  on  ollut  tuolloin  21–vuotias,  naimisissa  ja 

palvelusvuosia  hänelle  on  merkitty  yksi  vuosi.  Laxia  ei  löydy  edellisen  vuoden 

rekrytointirullasta.140 

Kemin komppanian sotilas nro 104 Pehr Back löytyy vuoden 1806 rekrytointirullasta. 

Ruodusta  46  Matts  Puhakka  esittää  ruotuun  104  Oulussa  syntynyttä,  28–vuotiasta 

naimisissa olevaa Pehr Språngia, ”kallad Back”. Pehr Back astui palvelukseen Mickel 

Backmanin tilalle, jonka kerrotaan hukkuneen lokakuussa 1805.141 Kemin komppanian 

osalta selvittämättä jäi kahden ruotusotilaan sotilasuran tausta.

136 POHJR 248, mf. ES2291.
137 POHJR 242, mf. 54951. POHJR 248, mf.ES2291.
138 POHJR 242, mf. 54951. POHJR 240, mf. ES2261.
139 POHJR 242, mf. 54951. POHJR 241, mf. 54951.
140 POHJR 242, mf. 54951.
141 POHJR 248, mf. ES2291.
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5.4. Pyhäjoen komppania.

Pyhäjoen komppanian 150 miehestä karanneiksi oli kirjattu 26 miestä, mikä on 16,6% 

yhden komppanian kirjavahvuudesta. Vuoden 1802 pääkatselmuksesta näistä miehistä 

löytyy  15.  Muutamassa  vuodessa  ehti  ruodussa  tapahtua  monia  muutoksia,  ja  tästä 

hyvänä  esimerkkinä  on  ruotu  nro  110.  Sen  sotilas  Petter  Fors  oli  Finska  

Lönefordringskommitteen  1810–1812 luettelossa  kirjattu  karanneeksi  23.  joulukuuta 

1808.  Vuoden  1802  pääkatselmuksessa  ruotuun  on  merkitty  niin  ikään  Petter  Fors, 

mutta hän sai kyseisessä katselmuksessa eron. Kyseessä ei siis ole sama Petter Fors. 

Tilalle  tuli   15.3.1803  Vaasassa  pidetyn  rekrytointikatselmuksen  mukaan  Salossa 

syntynyt 23–vuotias renki Pehr B. nimellä Fors. Tämä Pehr Fors puolestaan on kuollut 

8.  heinäkuuta 1805, mikä näkyy Vaasassa 10.3.1806 pidetyn rekrytointikatselmuksen 

rullassa. Pehr Pehrsson Pyhäluoto (ruotu 66) esitti ruotuun 104 Pyhäjoella syntynyttä 

Petter Andersson Wijkuddia, joka oli 21–vuotias, naimisissa ja 11,2 korttelia pitkä. Mies 

hyväksyttiin ja hän sai sotilasnimen (”Approberes, kallad Fors”). Rivistä 1808 karannut 

Petter Fors on mitä todennäköisimmin löytynyt.142

Petter Forsin ruotuun 104 tarjonneen ruotu nro 66:n oma mies Simon Klar on  myös 

sodassa  karanneiden  joukossa.  Hänellä  oli  takanaan  pitkä  ura  ruotusotilaana  ja 

karatessaan  hän  on  ollut  37–vuotias.  Hänet  on  hyväksytty  palvelukseen  11.9.1790 

pidetyssä pääkatselmuksessa ylennyksen saaneen korpraalin tilalle vasta 19–vuotiaana 

ja  naimattomana.  Rekrytointipäivä  on  ollut  6.3.1790.  Toukokuussa  1795 

Hangonniemellä pidetyn  pääkatselmuksen mukaan Simon Klar on ollut 24–vuotias ja 

naimisissa.  Rullista  käy  ilmi,  että  Pyhäjoen  komppanialle  pidettiin  tuona  vuonna 

pääkatselmus  kahdessa  erässä.  Myöhemmin  syyskuussa  pidetyssä  katselmuksessa 

Simon Klarin kohdalla lukee ”commenderad i Hangöudd”. Näin oli monien muidenkin 

komppanian sotilaiden kohdalla.143

Kustaan sota on ollut tuntuvassa roolissa Pyhäjoen komppaniassa. Sen miehistöön tulee 

merkittävän suuri  lisäys nimenomaan 1790 vuoden pääkatselmuksessa.  Vuoden 1802 

pääkatselmuksessa näitä miehiä karkureista ovat: nro 37 Anders Ed/Ess, joka on otettu 

kuolleen sotilaan tilalle Helsingissä loppuvuodesta 1788; nro 55 Abra(ha)m Färm, joka 

142 POHJR 242, mf. 54951. POHRJ 248, mf. ES2291.
143 POHJR 241, 242, mf. 54951. POHJR 240, mf. ES2261.
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on otettu karanneen Thomas Färmin tilalle Raahessa 6.3.1790; nro 74 Matts Yhr, joka 

on tullut vuoden 1788 tarkastus- ja hylkäyskatselmuksessa vanhaksi ja sairaalloiseksi 

todetun  sotilaan  tilalle;  nro  99  Matts  Huggare,  joka  on  otettu  ylennyksen  saaneen 

korpraali  Magnus Höijerin tilalle  6.3.1790; nro 117 Jeremias  Marche,  joka on tullut 

vuoden 1788 tarkastus– ja hylkäyskatselmuksessa silmävamman vuoksi eron saaneen 

sotilaan  tilalle;  nro  127  Johan  Bränn,  joka  on  tullut  vuoden  1788  tarkastus-  ja 

hylkäyskatselmuksessa kelvottomuuden (oduglig)  vuoksi  hylätyn miehen tilalle;  sekä 

Tvärminnessä  lokakuussa  1788  kuolleen  Petter  Svahnin  tilalle  tullut  nro  143  Johan 

Svahn.144

Yksi  Pyhäjoen  komppanian  karkuri,  Anders  Klingberg,  oli  vuoden  1802 

pääkatselmuksessa 41–vuotias ja hänellä oli takanaan 23 vuoden sotilaspalvelus. Hänet 

siirrettiin mestatun Simon Stormin tilalle ruodusta 85 ruotuun 96 8.  lokakuuta 1798. 

Klingberg on Suomen sodassa karatessaan ollut jo 47–vuotias ja todennäköisesti hänkin 

Kustaan  sodan  veteraani.  Ainakaan  vuoden  1802  jälkeisissä  rekrytointirullissa,  aina 

vuoteen 1806 asti,  ei  näy tietoja miehen vaihtumisesta toiseen tässä ruodussa ennen 

Suomen sodan alkua. Nro 113 Johan Starck on rekrytoitu Oulussa 1.4.1800. Pyhäjoella 

syntynyt Johan, sukunimeltään Karjaluoto, on tullessaan ollut 28–vuotias, naimisissa ja 

11,4 korttelia (n. 173,2cm) pitkä. Hänet on otettu saman vuoden heinäkuussa kuolleen 

Eric Starckin tilalle. Nro 114 Anders Svärd on rekrytoitu 15.3.1796. Svärd on vuonna 

1802 ollut 32–vuotias ja naimisissa.145

Vuonna 1803 on Pyhäjoen komppaniaan rekrytoitu monta myöhemmin Suomen sodassa 

karannutta  sotilasta.  He  ovat  nro  4  Olof  Bok  (Randanoja),  Kalajoella  syntynyt  26–

vuotias ja naimisissa oleva renki, nro 7 Johan Stor (Pekkinen), Kalajoella syntynyt 31–

vuotias, naimisissa oleva renki, nro 106 Anders Spik (Wikman), naimisissa oleva 30–

vuotias  työmies,  nro122 Nils  Balk  (Ravelin),  Salossa  syntynyt  22–vuotias  naimaton 

merimies, sekä nro 139 Carl Lang (Foge), Salossa syntynyt 24–vuotias  palkkarenki. 

Vuoden 1804 rekrytointirullassa näkyy yksi komppanian karkuri, nro 78 Påhl/Paul Glad, 

Kärsämäellä syntynyt 29–vuotias mies, jota paikalleen esitetään Kestilästä ruodusta 62. 

Nro 71 Olof Ståhl, alkuaan Lassila, on rekrytoitu 8.4.1805. Renki Lassila oli merkitty 

syntyneeksi Oulun pitäjässä, ja rekrytoitaessa hän on ollut 26–vuotias ja naimaton.146 

144 POHJR 241, 242, mf. 54951.. POHJR 240, mf. ES2261.
145 POHJR 242, mf. 54951. POHJR 248, mf. ES2291.
146 POHJR 248, mf. ES2291.
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Pyhäjoen karkureista kokonaan selvittämättä jäi kolmen sotilaan tausta.

6. Hämeen, Turun ja Porin rykmentin sotilaskarkurit sodan jälkeen.

Vuonna  1813  entisille  ruotuväen  sotilaille  maksettiin  kruununpalkkaa  ja  palkan 

nostamista varten kirjoitetuista todistuksista voi monien sotilaiden kohdalla saada tietoa 

näiden  sodanjälkeisestä  elämästä.  Tietojen  määrä  vaihtelee,  joskus  kerrotaan  vain 

sotilaan  kuolleen  tai  elävän  mutta  toisinaan  mainintoja  on  myös  perheestä  tai 

taloudellisesta tilanteesta.

6.1. Porin rykmentti.

Porin rykmentin henkikomppanian kahdestatoista karanneesta sotilaasta kahdeksan on 

ollut  elossa  vielä  vuonna  1813.  Heidän  kohdallaan  kruununpalkkaluetteloissa  lukee 

”lefver i landet” tai ”lefver ännu”. Kaikista ei ollut välttämättä sen enempää tietoa, eikä 

lainkaan erillistä todistusta siitä mikä miehen tilanne sillä hetkellä oli. Sotilaan ollessa 

elossa hän  usein itse kuittasi  kruununpalkan,  mutta  toisinaan  kuittaajana saattoi  olla 

myös joku muu henkilö. 

Esimerkiksi kahdesta miehestä todetaan seuraavaa: ”Ifrån sednaste fälttåg hafra följande 

soldater nedannämnde dagar hemkommit neml(igen) Matts Stå och Michel Storm alla i 

december månad år 1808”. Todistuksen on allekirjoittanut Mouhijärvellä vuonna 1813 

kirkkoherra Daniel Colviander.  Näistä kahdesta miehestä edellinen kuittasi palkkansa 

itse, ja toisen kohdalla luki kuittaajan kohdalla ”Ref. Juselius”.147 Sotilas Anders Spetzin 

puolestaan mainittiin edelleen eläneen maalla,  mutta  hänen palkkansa kuittaajana on 

toiminut  korpraali  Fisk.  Vesilahdella  lokakuussa  1812  allekirjoitetussa  valtakirjassa 

Spetz pyytää luovuttamaan palkkansa veljelleen talonpoika David Mattssonille.148

Sodan  jälkeen  kuolleiden  karkureiden  kohdalla  kruununpalkan  kuittaajana  oli 

useimmiten leski, mutta joskus myös joku toinen henkilö. Esimerkiksi loppuvuodesta 

1808  karannut  Kallialan  Tyrväisten  Simon  Wall  on  pastori  Rosendahlin  26.7.1813 

antaman  todistuksen  mukaan  kuollut  jo  20.4.1809.  Häneltä  jäivät  vaimo  Maria 

147 Gca 121, 1808 års Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente.
148 Ibid.
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Johansdotter sekä yhteensä seitsemän lasta, jotka kaikki elävät.149

KUVA  5.  Sotilas  Simon  Wallin  perheen   puolesta  allekirjoitettu  todistus 
kruununpalkan maksamista varten.

Karkun  Kutalasta  tulevan  sotilas  Jacob/Johan  Henricsson  Ståhlin  lesken  Caisa 

Henriksdotterin sanotaan pastori Packalenin 25.7.1813 antamassa todistuksessa elävän 

köyhissä  oloissa.  Todistuksen  mukaan  sotilas  Ståhl  on  kuitenkin  kuollut  edellisessä 

sodassa. Vuoden 1810 henkikirjoista selviää ”inhysning” Caisa Ståhlilla olevan myös 4–

vuotias  tytär  Lena  ja  kuolleiden  luettelon  mukaan  sotilas  Ståhlin  poika  Henric  on 

kuollut  10–vuotiaana vuonna 1809. Ståhlia  itseään ei  kuolleiden luetteloista  vuosilta 

1796–1824  löydy,  vaikka  edun  kuittaajana  kruununpalkkaluetteloissa  onkin  leski 

Caisa.150

Toisinaan jostain  sotilaista  ei  ole  saatavilla  mitään tietoa sodan jälkeen.  Esimerkiksi 

henkikomppanian sotilas Johan Storista ei ole tietoa onko hän kuollut vai elossa, eikä 

mitään  erillistä  todistustakaan  ja  palkan  kuittaajana  on  toiminut  henkilö  nimeltä  L. 

Snyck.151 

Porin  rykmentin  Ensimmäisen  Majurin  komppanian  yhdeksästä  karkurista  viisi  oli 

kruununpalkkaluetteloiden mukaan elossa 1813. Kolme heistä on kuitannut palkkansa 

149 Gca 121, 1808 års Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente.
150 Ibid.; Karkku henkikirjat 1810, Karkku kuolleiden luettelo 1796–1824.
151 Gca 121, 1808 års Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente. 
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itse,  kahden  kohdalla  kuittaajana  on  toiminut  korpraali  Frö.  Kahden  sodan  jälkeen 

kuolleen sotilaan  palkan  on kuitannut  leski,  ja  kahdesta  sotilaasta,  joiden palkan  on 

kuitannut mainittu korpraali Frö, ei ole mitään todistusta tai tietoa. Esimerkiksi sotilas 

Johan Färdigin lesken Lena Henriksdotterin ja tyttären Stinan sanottiin elävän ja asuvan 

Kauppalassa.152 Kangasalan Wänninsalosta tullut sotilas Johan Carlsson Pihl on kuollut 

todistuksen  mukaan  15.5.1811,  ja  häneltä  jäi  leski  Maria  Ericsdotter.  Rippikirjojen 

mukaan ilmeisesti myös Johan Pihlin isä Carl Pihl oli ollut sotilas.153 

Elossa 1813 olleista Ensimmäisen Majurin komppanian karanneista sotilaista todetaan 

muun muassa että sotilas  Erik Holm ”...ännu lefver och vistas i  Eräjärvi  capell  och 

Kauppila by, det intygar af Kangasala den 2. augustii 1813, fändric J.J. Roth”. Sotilas 

Anders  Hoppista  sanotaan  seuraavaa:  ”Att  soldaten  vid  för  detta  Björneborgs 

Regemente och 1sta Majorens Compagnie för Tervanjiemi Rotan Anders Hopp nro 105 

från Kuhmalax Kapell ännu lefver och är för det närvarande vistande i Hauho socken 

Kauppala by och Mikkola hemman,  samt har  obehindrad nyttjat  salighets  medlem i 

Hauho socken det intygar Luopiois den 13. augusti 1813”.154 

Wilhelm  Franck,  nro  103,  löytyy  kruununpalkkaluetteloiden  lisäksi  myös  Senaatin 

sotilaskonttorin entisiä sotilaita koskevien eläkeasiakirjojen joukosta. Sen todistuksessa 

vuodelta  1812  (Carl)  Wilhelm  Franckin  todetaan  edellisessä  sodassa  kuolleen  ja 

jättäneen jälkeensä vaimo Maria Christina Kijsin, joka elää köyhyydessä neljän lapsen 

kanssa.155 Eläkekirjan  tiedot  ovat  hieman  ristiriidassa  kruununpalkkaluetteloissa 

annettujen tietojen kanssa, mutta varmuutta siitä että kyseessä olisi eri Wilhelm Franck, 

ei löytynyt.

Ensimmäisen Majurin komppanian oriveteläisestä  sotilas  nro 123 Matts  Rehnistä  on 

löydettävissä  useampi  todistus.  Kruununpalkkaluetteloiden  jäljessä  olevassa 

todistuksessa pastori  Abraham Levander todistaa sotilaan kunnollisuudesta elokuussa 

1813,  mutta  Matts  Rehn  löytyy  myös  Senaatin  sotilaskonttorin  eläkeasiakirjojen 

tiedoista,  mikä  oli  poikkeuksellista  karanneiksi  merkittyjen  sotilaiden  kohdalla. 

Joulukuun neljäntenä 1812 allekirjoitetun todistuksen mukaan vuonna 1762 syntynyt 

Matts Rehn on palvellut hyvin ja uskollisesti yli 26 vuotta, sekä osallistunut kiitettävästi 

152 Ibid., allekirjoittanut pastori Liljenstrand 2.8.1813.
153 Ibid., allekirjoittanut pastori Liljenstrand 2.8.1813; Rippikirjat Kangasala 1792–1798.
154 Gca 121, 1808 års Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente. 
155 Ibid.; Gca 106, Pensionsräkning 1815, s. 567.
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Suomen sodan lisäksi myös vuoden 1788 sotaan. Rehnin todetaan haavoittuneen kaksi 

kertaa ja olevan kyseisellä hetkellä kykenemätön huolehtimaan itse elannostaan, minkä 

johdosta hänellä on oikeus eläkkeeseen kuolemaansa saakka. Esimerkiksi vuoden 1816 

maaliskuulta Matts Rehnistä löytyy vielä kaksi eläkkeeseen liittyvää todistusta. Toisessa 

todetaan  vanhan  sotilaan  Matts  Rehnin  edelleen  elävän  ja  toisessa  hänelle  sanotaan 

maksetun eläkettä vuodelta 1815 yhteensä 10 hopearuplaa.156

KUVA 6. Sotilas Erik Holmia koskeva todistus.

Toisen Majurin (rustholli)komppanian kaikki kuusi karkuria elivät vielä vuonna 1813. 

Neljän miehen kohdalla palkan kuittaajaksi oli merkitty ”sjelf”, yhden kohdalla ”hustru” 

ja yhden kohdalla sotilas nro 124 Stadig. Salomon Stadig kuittasi siis sekä omansa että 

sotilas  nro  121  Fredrick  Skärmin  palkan.  Kaikista  kuudesta  miehestä  oli 

kruununpalkkaluetteloiden  jälkeen  yksi  yhteinen  todistus,  jossa  todetaan  seuraavaa: 

”...som  under  1808  års  krig  dels  efterblifvit  och  dels  afpotterades  på  sjukhusen 

sedermera  hemkommit,  samt  ännu  lefva  och  vistas  i  landet  det  intygar  Kumo 

(Kokemäki) den 9. augusti 1813 Schaumann, fändric vid compagnie”.157 Karkaamisesta, 

joka  kruununpalkkaluetteloihin  oli  merkitty varsin  selvästi,  ei  enää  puhuta  lainkaan, 

vain siitä että miehet jäivät jälkeen tai heidät lähetettiin sairaalaan. 

Ruoveden  komppanian  viidestä  kruununpalkkaluetteloiden  karkurista  kaksi  eli  vielä 

vuonna 1813, ja he ovat itse toimineet palkkansa kuittaajina. Esimerkiksi Matts Allartin 

156 Gca 121, 1808 års Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente; Gca 106, 
Pensionsräkning 1815, s. 221, 223 ja 224.

157 Gca 121, 1808 års Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente.
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sanotaan  Teiskossa  2.8.1813  allekirjoitetun  todistuksen  mukaan  löytyvän  mainitusta 

kappelista ja seurakunnasta sekä olevan käytökseltään moitteeton.158

Oriveden  Haaviston  kylästä  tullut  Abraham Arf  on  palannut  karkaamisensa  jälkeen 

kotiin  ruodulle  ja  siellä  pian  kuollut.  Leski  Lisa  Johansdotter  on  kuitannut  palkan. 

Arfilla on rippikirjojen mukaan myös ollut viisi lasta, joista vanhin Maria on syntynyt jo 

1780,  Abram  1781,  Nicodemus  1784,  Lisa  1791  (kuollut  1793)   ja  Mickel  1794. 

Suomen  sodan  aikana  ja  sen  jälkeen  suurin  osa  lapsista  on  ollut  jo  aikuisia.159 

Syyskuussa 1813 allekirjoitetun todistuksen mukaan sotilas Johan Flycktin  leski Maria 

Eriksdottir eli muiden armeliaisuuden varassa, huollettavanaan viisi lasta.160

Kyrön komppanian 21 karanneesta sotilaasta neljätoista miestä eli vielä vuonna 1813. 

Yhdestä miehestä ei ollut mitään tietoa ja kuusi miestä oli tuolloin jo kuollut. Kyseisen 

komppanian todistuksista kruununpalkkaluetteloiden jäljessä poikkeavat siinä mielessä 

muista, että niissä useassa suoraan ilmaistiin miehen sodan aikana karanneen. Näissä 

karkaamisesta  kertovissa  todistuksissa  allekirjoittajana  oli  armeijan  edustaja  vääpeli 

Laube, eikä paikallisen seurakunnan pastori.

Sotilas Fredrik Rehnistä sanotaan seuraavaa: ”Att soldaten Fredrik Reen ännu lefver och 

samt får  det  närvarande är  sjuk och  nyttjat  solighets  medlem intygar  Ikalis  27 julii 

1813”. Todistuksen on allekirjoittanut adjutantti Carl Gustaf Borenius ja Rehnin vaimo 

on kuitannut palkan. Ilmeisesti Rehn on selviytynyt sairaudestaan, sillä vuoden 1815 

henkikirjoissa näkyy renki F. Reen, sekä vaimo Stina.161 Ikaalisten Viljalan kylän Jacob 

Modigin  puolesta  palkan  on  kuitannut  tämän  poika  Carl.  Modig  on  27.7.1813 

allekirjoitetun todistuksen mukaan kykenemätön huolehtimaan itse itsestään, koska on 

saanut vaikean haavan jalkaansa kirveestä.162 

Matts Röst on kruununpalkkaluettelon mukaan kuollut maalla 1810 ja jättänyt jälkeensä 

eläkettä hakevan vaimon. Johan Munter, nro 57, on karkaamisensa jälkeen kuollut jo 

1809,  mutta  vaimo  Justina  edelleen  Kyrössä  heinäkuussa  1813  allekirjoitetun 

todistuksen mukaan eli. Myös karvialainen sotilas nro 40 Johan Alm on karkaamisensa 

158 Gca 121, 1808 års Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente.
159 Ibid.; Rippikirjat Orivesi 1790–1801 ja 1802–1808.
160 Gca 121, 1808 års Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente. 
161 Ibid.; Henkikirjat Ikaalinen 1810, 1815.
162 Gca 121, 1808 års Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente. 
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jälkeen  jossain  vaiheessa  kuollut.  Hänen  palkkansa  on  käynyt  kuittaamassa  toinen 

sotilas  nro  39  Göran  Sund.  Todistuksessa  edesmenneen  Johan  Almin  lesken  Maria 

Andersdotterin  sanottiin  löytyvän  Ikaalisten  Karvian  seurakunnasta  ja  eläneen 

moitteetonta elämää. Henkikirjojen 1810 perusteella leskellä oli myös kolme lasta.163 

Muun muassa Joseph Brunnista ja Johan Orresta todetaan todistuksessa, että he olivat 

edellisen sodan aikana karanneet  mutta  elivät  edelleen.  Todistukset  on allekirjoitettu 

Kyrössä  28.7.1813.  Samana  päivänä  on  vääpeli  Laube  allekirjoittanut  vastaavat 

todistukset Ikaalisten Miettisten kylän Göran Willigistä ja Matts Skriistä sekä Juhtimäen 

Henric  Juktbergistä  ja  Jacob  Hacklinista.  Sotilas  Carl  Blomman  tilanne  on  sikäli 

erikoinen,  että  hänen  mainitaan  kruununpalkkaluettelossa  karanneen  22.11.1808. 

Erillisen  todistuksen  mukaan  Blomma  olisi  kuitenin  menehtynyt  taistelussa 

Pohjanmaalla ja jättänyt jälkeensä vaimo Maria Henriksdotterin sekä lapset Carlin ja 

Eliaksen, jotka asuivat Viljakkalan kappelissa.164

Vesilahden komppanian kahdeksasta karanneesta sotilaasta yksi oli kuollut, yhdestä ei 

ollut tietoa ja kuusi eli vielä vuonna 1813. Elossa olleista miehistä neljä on kuitannut 

itse palkkansa ja kahdesta ei ollut mitään todistusta sotilaan sen hetkisestä tilanteesta. 

Sotilas nro 18 Eric Carlsson Holmin sanotaan todistuksen mukaan muuttaneen Rikalasta 

keväällä  1812  Mouhijärven  Suodenniemeen.  Holm on  todistuksen  mukaan  syntynyt 

vuonna 1767, elää ja ”hinderlöst salighets medlem nyttjat”. Nro 25 Johan Blystä ja nro 

63  Johan  Granista  on  yhteinen  todistus,  jossa  vakuutetaan  miesten  jääneen  sairaina 

hoitoon sodan aikana. Myöhemmin he ovat palanneet kotiin ja edelleen elivät. Nro 29 

Petter  Lindahl  otettiin  todistuksen  mukaan  sotaan  vuonna  1808  ja  vuoden  1813 

heinäkuussa hän edelleen eli Pirkkalan pitäjässä Ylöjärvellä.165

Sotilas  nro  35  Anders  Bänck/Benck  on  kuollut  kotona  maalla  10.3.1811.  Hänen 

kruununpalkkannsa anoi ja kuittasi leski Lena Carlsdotter, joka pastori Ringhbohmin 

todistamana eli ja asui Pirkkalan Ylöjärvellä.166

163 Gca 121, 1808 års Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente.; Henkikirjat Ikaalinen 
1810.

164 Gca 121, 1808 års Kneckte Hemkalls Räkning för Björneborgs Regemente. 
165 Ibid.
166 Ibid.
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KUVA 7.  Sotilas  Anders  Spetzin  valtakirja  jonka  mukaan  kruununpalkan  voi  
luovuttaa hänen veljelleen talonpoika David Mattssonille.  Pastori Carl Brasse  
todistaa Spetzin elävän.

6.2. Turun rykmentti.

Turun rykmentin muutamien karkureiden sodan jälkeisestä elämästä ei ole kovin paljon 

tietoa  irroitettavissa.  Johan  Cavenin,  Michel  Fröjdmanin  ja  Lars  Wäfsin  sanotaan 

palanneen  ruoduilleen.  Ehkä  he  ovat  jatkaneet  torppansa  viljelyä.  Muista  ei  ollut 

erikseen  mainintaa,  eikä  kenestäkään  erillisiä  todistuksia.  Samoin  Finska  

Lönefordringskommitteen 1810–1812 palkkaluetteloista löytyneistä kolmesta karkurista, 

perniöläisistä  nro 4 Eric Dunderista, nro 34 Eric Grehnistä ja  uskelalaisesta nro 127 

Anders Dahlströmistä ei kruununpalkkaluetteloissa lukenut miehistöluettelon kohdalla 

mitään. Heistä ei myöskään ollut mitään erillisiä todistuksia, joten heidän kohtalonsa jäi 

tältä osin selvittämättä.167

6.3. Hämeen rykmentti.

Hämeen rykmentin karanneiden 39 sotilaan sodanjälkeisestä elämästä on vain vähän 

tietoa  saatavilla.  Suuresta  osasta  ei  ollut  kruununpalkkaluetteloiden  jälkeen  erillistä 

todistusta.  Moni  oli  kuitenkin  luettelon  mukaan,  ainakin  niitä  tehtäessä,  elossa  ja 

kruununpalkan  on  koko karanneiden  joukosta  kuitannut  itse  23  miestä.  Esimerkiksi 

Toisen Majurin komppanian Johan Lindistä ei ole erillistä todistusta, mutta maininnan 

”rymd, lefver” mukaan mies on ollut elossa vielä palkkarullan allekirjoituksen aikaan 

167  Gca 198, Räkning öfver Utdelningen af Hemkalls Medler vid Åbo Läns Regemente år 1808 och 
1809.
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loppuvuodesta  1812.  Saman  komppanian  sotilas  Thomas  Edmanista  on  yhdessä 

muutaman  muun  sotilaan  kanssa  erillinen  todistus,  jossa  heidän  mainitaan  olevan 

oikeutettuja kruununpalkkaan: ”Att soldaten vid Andra Majorens Compagnie i Kongliga 

Tavastehus Läns Infanterie Regemente äro enligt följande anteckningar berättigade till 

hemkallspenningar.  Den  17  Augusti  1813.”  Jokaisen  miehen  kohdalla  lukee  hänen 

kohtalonsa  sodassa,  ja  Edmanin  kohdalla  se  kuuluu  näin:  ”Rymd  den  26  Martii 

(yliviivattu,  kirjattu  April)  1808”.  Todistus  on  kaikkinensa  Edmanin kannalta  melko 

sekava,  sillä  hänen  nimensä  on  muuttunut  Thomas  Edmanista  Jonas  Edmaniksi  ja 

karkaamispäivämäärä on 26. eikä 16. huhtikuuta.168 

KUVA 8. Sigfrid Stormin lesken Eva Samuelsdotterin allekirjoittama valtakirja sen  
haltijalle edesmenneen aviomiehen kruununpalkan nostamista varten.

Toisen  Majurin  komppanian  Simon  Lagomista  kertova  todistus 

kruununpalkkaluetteloiden  jäljessä  toistaa  miehen  karanneen  luettelon  aiemmin 

mainitsemana päivänä,  mutta  ei  kerro  mitään  senhetkisestä  tilanteesta  vuonna 1813. 

Luetteloon kruununpalkan kuittaajaksi on kuitenkin merkitty leski Anna Thomasdottir, 

joten  Simon Lagom on sodan jälkeen jossain vaiheessa kuollut.169

Henkikomppaniasta  karanneesta  Sigfrid  Stårmista  ei  ole  omaa  todistusta,  mutta  sen 

sijaan niteestä löytyy tämän vaimon Eva Samuelsdottirin elokuussa 1813 allekirjoittama 

valtakirja, jonka mukaan todistuksen haltija voi nostaa hänen edesmenneen miehensä 

168 Gca 327, Tavastehus Regementes Hemkalls Räkningar för åren 1808–09; ibid., todistus 335.
169 Ibid.; todistus 347.



63

saamatta  jääneen  kruununpalkan,  sekä  todistus,  jossa  Eva  Samuelsdottirin  todetaan 

olevan naimaton ja elävän säädyllisesti. Sodan jälkeen Sigfrid Stårm on siis ilmeisesti 

piakkoin kuollut ja vuonna 1813 Padasjoella allekirjoitetun todistuksen mukaan hänen 

leskelleen maksettiin eläkettä 22 ruplaa 68 ¾ kopeekkaa.170

Rautalammin komppania oli  Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä karkuruuden osalta 

edustetuin. Sen kuudestatoista sotilaskarkuriksi merkitystä miehestä 12 varmuudella eli 

vielä kruununpalkkoja kuitatessa, sillä heidät joko mainittiin edunsaajaksi, he kuittasivat 

palkkansa  itse  tai  kuittaajana  on  ollut  lesken  sijaan  vaimo.  Maaliskuussa  1809 

karanneen  Matts  Kjäckin  palkan  on  kuitannut  hänen  vaimonsa  Eva  Thomasdotter. 

Samassa todistuksessa Matts Kjäckin kanssa todetaan myös Rautalammin komppanian 

karanneiden sotilaiden Israel Appelbohmin, Johan Klenin ja Esaias Stormin elävän.171

Olof  Sågberg  Sysmän  komppaniasta  ei  jättänyt  sotilaana  toimimista  vaikka  karkasi 

Suomen sodan aikaan joukoista. Elokuussa 1813 Mäntyharjulla kirkkoherra Bernerin 

allekirjoittaman  todistuksen  mukaan  Olof  Sågberg  on  otettu  palvelukseen  Viipurin 

rykmenttiin  ja  hänellä  on  vaimo ja  neljä  turvatonta  lasta.  Voi  olla,  ettei  siirtyminen 

Viipurin rykmenttiin ole kuitenkaan ollut Sågbergille vapaaehtoista, tai se on voinut olla 

elannon kannalta  aivan välttämätöntä.  Kruununpalkan kuittaajana on toiminut  enkan 

Lisa  Sylvestersdotter.  Mahdollisesti  Sågberg  on  siis  jo  Viipurissa  palvellessaan 

kuollut.172

Sääksmäen komppaniasta vasta syksyllä 1809 karanneista sotilaista Anders Rönnistä, 

Anders Elgistä, Henry Hjelmistä, Matts Bålista ja Johan Slutista todetaan joko ”och är 

nu  hemma”,  ”hemmavistande”  tai  ”vistas  hemma”.  Elg,  Hjelm  ja  Bål  ovat  itse 

kuitanneet palkkansa mutta heistä ei ole sen tarkempaa informaatiota saatavilla. Siitä 

huolimatta,  että  ovat  luettelon  antamien  tietojen  mukaan  olleet  edelleen  elossa, 

esimerkiksi  Rönnin palkan on kuitannut  luutnantti  Böisman,  eikä  heistäkään  kerrota 

mitään sen tarkempaa.173

170 Ibid.; todistukset 61, 63, 64.
171 Ibid.; todistus 403–404.
172 Ibid.; todistus 483.
173  Gca 327, Tavastehus Regementes Hemkalls Räkningar för åren 1808–09.
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7. Päätelmiä.

Tutkimuksen  perusteella  ruotujakoisten  jalkaväkirykmenttien  karkuruus  Suomen 

sodassa on ollut kokonaisuutena melko vähäistä, mutta etenkin syksyllä 1808 ajoittain 

jopa joukkopaoiksi yltyvää. Eri rykmenttien kohdalla on myös selviä eroja karkuruuden 

määrässä. Tämä ero on kuitenkin veteen piirretty viiva johtuen lähteiden niukkuudesta. 

Näyttää siltä, että karkuruus värvätyissä ja vapaaehtoisissa joukoissa ja nostoväessä on – 

joukko-osastosta riippuen – ollut  vahvuuteen suhteutettuna yleisempää kuin varsinaisen 

ruotujalkaväen keskuudessa. Mistä tämä johtuu? Voi olettaa, että ruotujakoisen armeijan 

miehistöllä on ollut enemmän menetettävää, jos he lähtivät riveistä. Yksittäisen miehen 

kohdalla  taustalla  voi  olla  pelko  ruotutorpan  ja  siten,  paitsi  elannon,  myös  tutun  ja 

turvallisen menettämisestä. Useimmiten ruotusotamiehet ovat olleet perheellisiä miehiä 

ja perheen elatusvastuu on painanut miesten harteilla.

Aiemmissa  Suomen  sotaa  koskevissa  tutkimuksissa  on  arvioitu  armeijan 

sotilaskarkureiden  määrän  liikkuneen  syksyllä  1808  sadoissa  miehissä  ja  pelkästään 

joulukuun aikana noin kolmessa sadassa. Karkuruus on yltynyt lopulta joukkopaoiksi 

mutta  laantunut  vuoden vaihteen 1808–1809 jälkeen muutamiin kymmeniin miehiin. 

Erityisesti  Savon jääkäreitä  syytettiin  karkuruudesta,  vaikka  heitä  kohtaan  tunnettiin 

myös myötätuntoa: joutuivathan miehet jättämään kotikylänsä ja lähtemään vieraaseen 

maahan. Samansuuntaisia  ajatuksia  on  tosin  varmasti  liikkunut  myös  ruotujakoisen 

jalkaväen  joukoissa  eikä  pelkästään  Savon  jääkäreiden  mielissä,  joten  tällä 

näkökulmalla  ei  voi  pelkästään  selittää  jääkäreiden  määrällisesti  jonkin  verran 

jalkaväkeä suurempaa karkuruutta.

Toisen näkemyksen mukaan karkuruutta on ollut, mutta se ei ole ollut sodan kannalta 

ratkaisevassa  roolissa  ja  miehistön  pääosa  on  pysynyt  uskollisesti  rivissä. 

Tutkimuksessa  käytettyjen  lähteiden  valossa  näkemys  satojen  miesten  karkuruudesta 

armeijassa  syksyn  1808  aikana  saa  vahvistusta.  Vaikka  lähteinä  käytetyt 

palkkarästikomitean miehistöluettelot ovat vajavaisia, voi niiden avulla saada suuntaa–

antavan kuvan karkuruudesta syksyllä 1808. Suhteessa tutkimuksessa mukana olleiden 

jalkaväkirykmenttien  kokonaismiesvahvuuteen,  joka  yhdellä  rykmentillä  –  Vaasan 

rykmenttiä  lukuunottamatta  –  on  yleensä  liikkunut  noin  tuhannessa  miehessä, 

karkureiden määrä näyttää melko pieneltä ja prosentteina ilmiö on samaa luokkaa kuin 
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sisällissodassa  valkoisten  joukoissa  tai  jatkosodassa.  Näkemykset  ruotujalkaväen 

uskollisuudestakin voidaan näin ollen ottaa tosissaan. Riippumatta syksyn verisistä ja 

usein  hävityistä  taisteluista,  huoltokatastrofista  ja  vetäytyvien  joukkojen 

koettelemuksista suurin osa miehistöstä on pysynyt komppaniassaan.

Karkaamiset  aivan  vuoden  lopussa,  kun  on  jo  oltu  Tornion  korkeudella,  vaikuttavat 

enemmänkin  hätäratkaisuilta  kuin  täysin  harkituilta  teoilta.  Armeijan  ”pelastaminen” 

vetäytymällä ei ollut onnistunut, sillä raivokkaasti leviävät taudit niittivät sotilaita kuin 

heinää.  Karkaaminen  on  voinut  tuntua  ainoalta  tai  ainakin  todennäköisemmältä 

vaihtoehdolta jäädä henkiin. Kun muutama lähti, se rohkaisee toisia ja pian ollaan isolla 

joukolla  liikkeellä.  On  mahdotonta  arvioida  minkä  verran  sotilaissa  oli  niitä,  jotka 

tekeytyivät sairaiksi välttääkseen taistelun. Tavallinen järkevä mies ei ole voinut pitää 

kenttäsairaalaan  menemistä  tekosyyn  varjolla  täysin  riskittömänä  ja  hyvänä 

vaihtoehtona  komppaniassa  pysymiselle  varsinkaan  enää  ensimmäisen  sotavuoden 

syksyllä. Jos se onkin näyttänyt yhdeltä hyvältä vaihtoehdolta välttää sotapalvelus vielä 

keväällä ja kesällä 1808, se ei ole ollut sitä enää loppuvuodesta.

On  huomioitava,  että  jokaisen  rykmentin  kohdalla  tiedot  uupuvat  yhdeltä  tai 

useammaltakin komppanialta kokonaan. Monin paikoin myös tietoja puuttui  suuresta 

karkureiden määrästä epäillyn joulukuun osalta.  Lisäksi Savon ja Savonlinnan läänin 

jalkaväkirykmentistä tietoja saatiin muutoinkin vain kahden komppanian osalta syksyltä 

1808.  Tämä  vuoksi  sen  osuutta  Sandelsin  Prikaatia  kohtaan  esitetyistä 

karkuruussyytöksistä ei voitu vahvistaa mutta ei sen puoleen kumotakaan: kahdenkin 

Savon jalkaväkirykmentin komppanian karkuruusluku on liki sama kuin karkuruus koko 

Vaasan  rykmentissä,  ja  vain  vähän  pienempi  kuin  kuudessa  Uudenmaan 

jalkaväkirykmentin  komppaniassa.  Sen  sijaan  väitteet  Savon  Prikaatin  muita 

suuremmasta karkuruudesta näyttävät pitävän paikkansa ja saavan tämän tutkimuksen 

perusteella  vahvistusta,  kun  otetaan  huomioon  jääkäreiden  ja  Karjalan  rakuunoiden 

karkureiden määrät suhteessa niiden vahvuuksiin.

Aiemman tutkimuksen mukaan karkureiden määrän nousu kiihtyi vuoden 1808 loppua 

kohden.  Tämä  pitää  osin  paikkansa.  Karkuruuden  määrä  seitsemässä 

jalkaväkirykmentissä  on  joulukuun  1808  osalta  yhteensä   49  miestä,  joista  34 

Pohjanmaan  rykmentistä.   Marraskuussa  pelkistä  jalkaväkirykmenteistä  karkasi 
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lähteiden  mukaan  122  miestä,  eli  tämän  tutkimuksen  valossa  marraskuu  muodostaa 

selvän piikin ruotujakoisen jalkaväen karkuruuteen. Rakuunoilla, tykistöllä ja jääkäreillä 

marraskuu  ja  joulukuu  yhdessä  ovat  karkuruuden  määrässä  runsaimmat.  Mielestäni 

lukuihin  ei  voi  täysin  luottaa,  vaan  oletan  karkureita  olevan todellisuudessa  selvästi 

enemmän.  Silti,  lähteiden  puutteellisuudesta  huolimatta,  liitteenä  olevaa  taulukkoa 

tarkastellessa  käy  selväksi  etteivät  lukemat  vastaa  joulukuun  osalta  aiemman 

tutkimuksen  antamaa  kuvaa  sadoista  karkureista.  Onko  kyse  ollut  päällystön 

näkökulmasta katsottuna isommasta ongelmasta kuin se oikeasti on ollut? Mitkä lähteet 

ovat luotettavimpia todellisemman kuvan saamiseksi ja kuinka merkityksellisiksi tässä 

kohden tulevat lähteisiin merkityt kadonneiden ja sairastuneiden määrät?

En täysin tue ajatusta siitä, että karkuruus olisi ollut sodan kannalta vähäisessä roolissa. 

Jos Savon jääkäreistä on lähtenyt vähintään 10% taistelukuntoisia miehiä metsäreittejä 

kotiin päin, on sillä aivan varmasti ollut merkitystä koko rykmentin toimintaan, siitäkin 

huolimatta että karkaamiset ovat tapahtuneet vähitellen syksyn kuluessa. Samoin väitän 

olleen  jalkaväkirykmenttien  kohdalla,  vaikka   niiden  karkuruusprosentit  ovat  pienet. 

Kun lisäksi otetaan huomioon, että merkittävä osa jalkaväen ja jääkäreiden miehistöä 

syksyn  edetessä  kannettiin  sairastupiin,  on  muutamien  kymmenienkin  sotilaiden 

karkaaminen yhdestä rykmentistä iso menetys. 

Sota-aikana katosi miehiä niin taisteluiden aikana kuin pitkillä marsseillakin. Kaikkien 

kohtaloa  on  mahdoton  selvittää.  Esimerkiksi  Pohjanmaan  rykmentin  joukoissa  oli 

miehiä, joiden kohdalla oli maininta ”Förkom i Åravais d: 14 September, aflönt till och 

med  Augusti  Månad”.  Miehet  ovat  periaatteessa  olleet  paikalla  Oravaisissa,  mutta 

kadonneet  taistelun  aikana  ja  jääneet  sille  tielleen.  ”Vistandet  obekant”  oli  myös 

joissakin komppanioissa, kuten Pohjanmaan rykmentin Pyhäjoen komppaniassa, yleinen 

maininta.  Osa  kadonneista  on voinut  eksyä  joukoista  tai  karata,  mutta  sitä  ei  voida 

varmistaa. On myös tapauksia, joissa sotilas on karannut, palannut sittemmin joukkoihin 

ja myöhemmin merkattu kadonneeksi. 

Aiemmin  on  mainittu  karkureiden  määrän  merkittävästi  laskeneen  vuoden  vaihteen 

1808–1809  jälkeen.  Tässä  tutkimuksessa  käytetyt  lähteet  puoltavat  väitettä  sekä 

jalkaväkirykmenttien, Savon jääkäreiden kuin muidenkin joukko-osastojen osalta niiltä 

osin kuin tietoja oli saatavissa vuoden 1809 helmikuulle tai maaliskuulle asti. Päätöstä 
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karkaamisesta ei ehkä ole enää ollut niin helppo tehdä, kun raja on ylitetty ja on siirrytty 

Ruotsin puolelle. Matka kotiin on koko ajan peräännyttäessa pidentynyt ja siten myös 

karkaamisen  tuomat  riskit  selviytymisen suhteen  suurentuneet.  Karkurin täytyi  ensin 

selviytyä hengissä omien joukkojen ulottumattomiin, rämpiä talvisissa olosuhteissa ja 

huonoissa varusteissa vieraassa maassa ja kotimaassa ovat odottaneet vihollisen joukot 

ja vangiksi jäämisen riski.

Tutkimuksessa käytetyt  lähteet  vaikuttavat  sinällään  melko luotettavilta.  Eri  asia  on, 

onko lähteiden laatijoilla ollut todellista tietoa tapahtumien kulusta. Yhteenkootut tiedot 

sotilaiden  kohtaloista  sodassa  ovat  varmasti  perustuneet  sodan  aikana  laadittuihin 

raportteihin ja  luetteloihin.  Silti  osa  niistä  on vasta  kuukausia  sodan  jälkeen  tehtyjä 

yhteenvetoja, ja virheiden mahdollisuus on olemassa. On myös todettu, että päällystö ei 

ole voinut selvittää jokaisen miehen kohtaloa. Jotta jalkaväkirykmenttien karkuruudesta 

Suomen  sodassa  voisi  saada  mahdollisimman  lähellä  todellisuutta  olevan  kuvan, 

varsinkin Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin osalta, ei voi turvautua vain 

Suomesta löytyviin lähdesarjoihin, vaan on perehdyttävä myös Ruotsin sota-arkistossa 

olevaan Finska Regementen –kokoelmaan. Karkuruuden kannalta olennaista miehistön 

muutoksiin  liittyvää  lähdemateriaalia  ei  kuitenkaan  ole  kattavasti  mikrofilmattu 

Ruotsista Kansallisarkistoon.

Karkuruuden määrää käsittelevän osuuden puolesta tulokset ovat joitakin yksityiskohtia 

lukuunottamatta  melko  samankaltaisia  kuin  mitä  aiemmassa  Suomen  sotaa 

käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa on annettu ymmärtää, jos karkuruutta on niissä 

sivuttu.  Tästä  näkökulmasta  katsottuna  olen  joutunut  pohtimaan  tutkimuksen 

mielekkyyttä:  mitä  uutta  se  tuo  jo  paljon  tutkittuun  sotaan?  Olen  koonnut  yhteen 

aiemmin hajanaisesti tai ohimennen mainittuja arvioita karkureiden määrästä ja tehnyt 

vertailua hieman eri lähteiden pohjalta kuin aiempi tutkimus. Kokonaiskuvan luominen 

on olennaista, ja ilmiönä sotilaskarkuruus ansaitsee myös ihan itsenäistä huomiota.

Tarkastelin  tässä  tutkimuksessa  myös  Pohjanmaan  jalkaväkirykmentin 

sotilaskarkureiden  ruotusotilasuria.  Karanneet  sotilaat  olivat  enimmäkseen  yli  35–

vuotiaita  ja  koko  joukossa  oli  vain  seitsemän  alle  30–vuotiasta  miestä.  Yli  40–

vuotiaiden  miesten  karkuruus  voi  osin  johtua  myös  sodan  ankarista  olosuhteista  ja 

kovasta fyysisestä rasituksesta, vaikka oletettavasti miehet olivat ammattiensa puolesta 
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kovaan  ruumiilliseen  rasitukseen  tottuneet  jo  rauhanaikaan.  Valitettavasti  kaikkien 

tutkimusjoukon miesten ammatteja ei voitu selvittää, mutta pienestäkin otoksesta kävi 

ilmi, että joukossa on välillä torppareiden, renkien ja työmiesten lisäksi myös muiden 

ammattien edustajia, kuten merimies.

Suurin osa karanneista oli  ollut  palveluksessa yli  10 vuotta  Suomen sodan alkaessa. 

Karkureiden  joukossa  oli  myös  joitakin  liki  20  vuotta  palvelleita  Kustaan  sodan 

veteraaneja  ja  toisaalta  joitakin  vain  muutamia  vuosia  palveluksessa  olleita  hieman 

nuorempia  miehiä.  Liki  kaikki  karanneet  ruotusotilaat  olivat  naimisissa  olevia 

perheellisiä  miehiä.   Kenenkään  karkurin  taustalta  ei  käytettyjen  sotilasasiakirjojen 

perusteella  paljastunut  esimerkiksi  rikoksia.  Usein  tällaisista  on  maininta 

katselmusrullissa. Karanneen ruotusotilaan kuva tämän otoksen perusteella vastaa siten 

melko  hyvin  sitä  kuvaa,  mikä  suomalaisesta  ruotusotilaasta  on  aiemmassa 

tutkimuksessa  annettu:  tavallinen,  yleensä  keski-ikäinen  tai  sitä  lähestyvä  (30–40–

vuotias) perheellinen mies. Jokaisella miehellä on ollut oma syynsä ottaa riski ja karata 

komppaniastaan rangaistuksenkin uhalla.

Tein kevyen tarkastelun kolmen ruotujakoisen jalkaväen rykmentin karkureiden sodan 

jälkeiseen elämään. Tarkastelu oli karkureiden määrän vuoksi varsin pintapuolinen ja 

ylettyy paria poikkeusta lukuunottamatta vain vuoteen 1813. Tarkempi tutkimus olisi 

mielestäni aiheellinen. Moni karannut sotilas on selviytynyt hengissä ja todennäköisesti 

jatkanut elämäänsä joko ruotutorpissaan tai jotain muuta työtä tehden. Moni on ilmeisen 

selvästi jäljelle jääneiden todistusten perusteella myös joutunut hyväksymään asemansa 

muun  yhteisön  huollettavana  ja  elätettävänä.  Lähteiden  perusteella  valtaosa 

karanneistakin sotilaista näyttää saaneen rästiin  jääneet  kruununpalkkansa,  sillä  vielä 

vuonna 1813 elossa olleista karkureista suurin osa kuittasi palkkaeränsä itse. Kaikilla ei 

kuitenkaan  ole  käynyt  yhtä  hyvin,  vaan Pohjanmaan rykmentin  joiltakin karanneilta 

miehiltä rästiin jääneitä sodan aikaisia palkkoja evättiin juuri karkuruuteen vedoten. 
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Liitteet

Liite 1.

*Luvun muodostavat mm. Adlercreutzin ja Leskikuningattaren rykmentit ja kaikkien 
tutkimuksessa mukana olleiden joukkojen reservit. 

Taulukkoa tarkasteltaessa otettava huomioon joukkojen hyvin erilaiset vahvuuslukemat sekä 
tieto siitä, ettei kaikista joukoista ollut tarjolla kuin satunnaista tietoa. Alarivin lukumääriä 
vääristää se, ettei joidenkin joukkojen karkuruutta ole voitu purkaa kuukausittain osiin.

Sotilaskarkuruus rykmenteittäin/joukkueittain

Rykmentti helmik.-toukok.-08 kesäk.-elok.-08 syyskuu lokakuu marrask. joulukuu 1809 Yhteensä

Hämeen jv 7 3 18 6 9 43

Turun jv 7 1 1 2 11

Porin jv 1 1 6 4 47 1 60

Pohjanmaan jv 2 16 34 52

Savon jv 7 12 19

Uudenmaan jv 1 4 2 19 26

Vaasan jv 9 6 6 21

Turun rusthollipt.

Porin rusthollipt. 4 2 3 9

Uudenmaan rak. 1 1 1 3 6

Karjalan rak. 7 13 20

Savon jääkärit 14 2 20 14 27 30 17 124

Savon prik. Tykkik. 3 1 1 6 3 14

Suomen tykistörykm. 3 4 3 15 4 1 30

Kajaanin pat. Nostov. 108

Sahlste inin vap. 1 26 27

Muut joukot/reserv.* 142

Kuormastorengit 60

Yhteensä 41 9 44 24 207 100 36 772
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