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Yksilö ja yhteisö 

 

Johanna Ilmakunnas & Kirsi Vainio-Korhonen 

 

Verkostot, sukulaisuussuhteet ja ystävät 

Aatelismiesten ja -naisten perhe- ja sukuverkostot olivat selkeästi näkyvissä kaikissa 

heidän elämänvaiheissaan kehdosta hautaan. Heti elämän alkutaipaleella vastasyntynyt 

otettiin näiden verkostojen huomaan, kun pienokaiselle valittiin huolella hänen 

kummejaan. Kummit olivat tärkeä tuki, joka liitti vastasyntyneen entistä tiukemmin 

omiensa joukkoon, sekä lähisukuun että lasta ja hänen vanhempiaan ylempiarvoisiin, 

vaikutusvaltaisiin suojelijoihin.1 

Lapselle tavoiteltiin parhaita mahdollisia kummeja, olipa tulokas tyttö tai poika. 

Kapteeni Anders Munsterhjelmin ja hänen vaimonsa Vendela Glansenstiernan 

esikoistyttären Sofie Munsterhjelmin komeassa kummiluettelossa mainitaan yhdeksän 

miespuolista ja peräti kaksitoista naispuolista nimeä. Vaikka Sofien vanhemmat olivat 

alempaa aatelia, kummeista kymmenen oli ylhäisaatelisen kreivillisiä tai 

vapaaherrallisia, kymmenen alempia aatelisia ja vain yksi aateliton.  

Talvella 1801 kastemaljan äärelle Nastolan Jokelan kartanoon olivat kokoontuneet 

ensinnäkin Sofie-tytön isovanhemmat. Muina kummeina olivat kastettavan kreivilliset 

isosedät puolisoineen, Anders Munsterhjelmin Anna-sisar ja kolme von Essen-, 

Rehbinder- ja Aminoff-sukuihin avioitunutta tätiä sekä Elimäen Anjalan kartanon 

omistaja vapaaherra Rabbe Gottlieb Wrede ja hänen tyttärensä Charlotta, joka 

puolestaan oli lapsen äidin Vendela Glansenstiernan serkku ja läheinen ystävä. 

Naapureita edustivat Seestan kartanon omistaja kenraali Carl Gustaf Ehrnrooth ja Erstan 

kartanon omistaja kapteeni Reinhold Wilhelm Gripenberg vaimoineen. Kummijoukon 

arvovaltaisin jäsen oli Suomen armeijan silloinen ylipäällikkö kreivi Wilhelm Mauritz 

Klingsborg, Upean kummiseurueen kruunasi naisten puolelta Uudenmaan ja Hämeen 

läänin maaherran Johan Henrik Munckin puoliso vapaaherratar Catarina Fleming af 

Liebelitz.2 

Aatelismiehen tai -naisen varttuessa avioliitot tarjosivat mahdollisuuden vahvistaa 

sukuverkostoja. Niiden kautta kunnianhimoisille aatelismiehille avautui elintärkeitä 

mahdollisuuksia virkauraan tai poliittiseen vaikuttamiseen. Kreiviksi 1706 korotettu, 

upseerina, diplomaattina ja valtiomiehenä merkittävän uran tehnyt Arvid Horn oli 

naimisissa kolme kertaa, ja jokaisen vaimon sukulaisuussuhteet vaikuttivat Hornin 

nousujohteiseen uraan. Erityisen merkittävä oli ensimmäisen puolison Anna Beata 

                                                        
1 Mäkeläinen 1972, 88–89. 
2 Nastolan seurakunnan kastetut 20.2.1801. KA. 
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Ehrenstéenin sukuverkosto, joka liitti Hornin vaikutusvaltaiseen valtaneuvosaateliin ja 

hoviin. Toinen vaimo Inga Törnflycht toi muassaan suuren omaisuuden ja sukulaisuuden 

vasta-aateloituun kauppiassukuun, ja kolmas vaimo kreivitär Margareta Gyllenstierna 

vahvisti entisestään Hornin siteitä valtaneuvosaateliin.3 Kreivi Ernst Johan Creutz 

verkostoitui valtaneuvosaateliin kuuluneisiin sukuihin solmiessaan 1711 avioliiton 

vapaaherratar Ebba Margareta Banérin kanssa. Creutzin sukulaisuusverkostot ulottuivat 

laajalle, sillä hänen isänsä oli ollut naimisissa kolme kertaa ja jokaisen vaimon omat 

sukulaisuusverkostot liittivät Creutzit yhä kiinteämmin ylhäisaatelisiin 

valtaneuvospiireihin.4 

KUVA 704 

Aviopuolisoiden sukulaisuussuhteet tuovat hyvin esiin sen, miten aatelispiirit olivat 
Suomessa pienet ja toisiinsa kietoutuneet.  Useimmat naimaikäiset aateliset olivat 
keskenään sukua, ja he tunsivat toisensa yleensä jo lapsuuden leikeistä. Vendela 
Glansenstiernan vanhemmat kreivitär Sophie Creutz ja kapteeni Lars Reinohold 
Glansenstierna olivat avioituneet Pernajan Malmgårdissa kesäkuussa 1772. Sophien 
isotäti Elsa Creutz oli muutamaa vuosikymmentä aikaisemmin solminut avioliiton Larsin 
isoisän kanssa. Glansenstiernat olivat alun perin ruotsalaista pappissukua, jonka 
ensimmäinen aatelinen edustaja oli Sophien sulhasen isänisän isä everstiluutnantti 
Lorens Glans. Onnistuneet avioliitot olivat liittäneet tämän nuoren suomalaisen 
aatelisperheen vanhempiin sukuihin Ruotsissa, Suomessa ja Baltiassa − Creutzien ohella 
von Grünewaldeihin, Sparreihin, Torviggeihin ja von Esseneihin.5 
 

Lars Reinhold Glansenstierna, joka kuului alempaan aateliin, hyötyi varmasti Sophie 

Creutzin ylhäisaatelisesta perhetaustasta ja sukulaisuussuhteista. Sophie Creutz oli 

syntynyt vanhaan suomalaiseen mahtisukuun. Kreivin tyttärenä hän oli lisäksi 

oikeutettu käyttämään avioliiton solmimisen jälkeenkin titteliä ”kreivitär 

Glansenstierna”, vaikka hänen puolisonsa oli tittelitöntä alempaa aatelia ja pelkkä ”herra 

Glansenstierna”.6 Hovitehtäviä lukuun ottamatta aatelisnaiset eivät voineet hankkia 

itselleen ammatti- tai virka-asemaa, mutta he pystyivät alleviivaamaan korkeaa 

syntyperäänsä käyttämällä avioiduttuaankin synnyinperheensä kreivillistä tai 

vapaaherrallista arvoa. Naiset käyttivät 1700-luvulla rinnan sekä omaa että miehensä 

sukunimeä, mikä edelleen alleviivasi sukuverkostojen merkitystä ja naisten omana 

asemaa niissä. 

Sulhasen ja morsiamen sukutausta ja taloudellinen asema tutkittiin aatelisavioliitoissa 

aina tarkkaan, ja etenkin naisen valinnan tuli mieluiten kohdistua aatelismieheen – 

aatelittoman hän sai naida vain kuninkaan luvalla. Epäsäätyiset liitot olivat hiljalleen 

lisääntymässä, mutta vailla aateliskilpeä olevan sulhasen tuli olla muutoin hyvässä 

yhteiskunnallisessa asemassa: upseeri, tuomari, suurporvari tai pappi. Aatelinen vaimo 

                                                        
3 Grauers 1971–1973; Jutikkala 1998. 
4 Pitkäranta 2000. 
5 Vainio-Korhonen 2008, 59−60. 
6 Vainio-Korhonen 2008, 61. 
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oli aatelittomalle miehelle varmin keino kohentaa omaa säätyasemaa ja jouduttaa uraa, 

joten se oli kunnianhimoiselle miehelle yleensä hyvin kannattava.7 

Vanhoihin uusmaalaisiin aatelissukuihin kuuluivat myös Barbro Christina Hästesko-

Fortuna ja Johan Wentzel Rotkirch, jotka avioituivat 1721 Strängnäsissa Ruotsissa. 

Suuren Pohjan sodan mullistusten vuoksi morsian oli ehtinyt jäädä orvoksi, leskeksi ja 

venäläisten sotavangiksi jo ennen kuin tapasi Södermanlandin rykmentissä luutnanttina 

palvelleen Rotkirchin. Hästesko-Fortuna kuului molempien vanhempiensa puolelta 

sukuun, jonka miespuolisista jäsenistä moni toimi upseerina ja omisti kartanoita 

eteläisessä Suomessa. Nämä sukulaisuussuhteet toivat puolestaan Rotkirchille, jonka 

suku oli naturalisoitu eli otettu osaksi Ruotsin aatelia 1600-luvulla, kytköksen 

paikallistason aateliin ja maanomistukseen itäisellä Uudellamaalla. Barbro Christina 

Hästesko-Fortunan äidiltään perimään Stensbölen kartanoon Porvoon lähellä 

pariskunta saattoi perustaa perheen sodan loputtua.8 

Sukulaisuuden, ystävyyden ja naapurussuhteiden verkostot yhdistivät aatelismiehiä 

myös heidän poliittisissa pyrkimyksissään. 1700-luvun jälkipuolella tällainen 

ryhmittymä muodostui eversti Göran Magnus Sprengtportenin sukulaisten, ystävien ja 

naapureiden keskuuteen. Ryhmä on tunnettu Kustaa III:n vastaisesta liikehdinnästään 

Suomen kaakkoiskulmassa. Tähän tiiviiseen verkostoon kuuluivat Sprengtportenin 

lanko Lars Glansenstierna ja tämän vaimon Sophie Creutzin perhe Pernajan 

Malmgårdista, Sprengtportenin serkun poika Carl Reinhold von Essen Heinolan Paasosta 

ja von Essenin lanko Christer Ramsay Heinolan Nynäsistä sekä Sprengtportenin 

upseerioppilaat kreivi Robert Wilhelm De Geer af Tervik Pernajan Tervikistä ja Johan 

Tandefelt Porvoon Eknesistä. Tandefelt oli lisäksi naimisissa Sprengtportenin 

uskollisimpiin kannattajiin lukeutuvan Lars Glansenstiernan serkun Catharina 

Glasenstiernan kanssa. Ryhmään kuului myös Robert Wilhelm De Geerin sisaren 

Ottiliana De Geerin puoliso vapaaherra Bertel Stackelberg Artjärven Ratulasta.9 

Vielä viimeisellä matkalla aatelismiehen hautajaissaattoa seurasivat sukuvaakunat, jotka 

manifestoivat  hautajaiskulkuetta seuraaville vainajan korkea-arvoisia perhe- ja 

sukusiteitä. Aatelishautajaisiin kuului uhkeimmillaan 1600-luvulla esiratsastajia, 

surumarsalkka, hevosia, lippuja, vaakunoita ja musiikkia.10 Hautajaiskulkueen edellä 

kulkevien prestaavien kunniatehtävänä oli kantaa arkun edessä vainajan suvun 

komeasti maalattuja vaakunakilpiä, niitä, joita voi nykyään ihailla vanhojen kirkkojen 

seinillä. Kaiken kaikkiaan aatelinen elämä sai alkunsa suvun huomassa ja usein myös 

päättyi suvun huolenpidon ympäröimänä. Vaikka jokainen elämä sisälsi omat yksilölliset 

kokemuksensa ja ratkaisunsa, asetti syntyperä niille kehykset.  

 

                                                        
7 Wirilander 1982, 212, 218–222. 
8 Ilmakunnas & Norrback 2020, 12–18. 
9 Vainio-Korhonen 2008, 125. 
10 Rimpiläinen 1971, 188−204. 
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Syntymä, lapsuus ja nuoruus 

Lapsen syntymä ei ollut 1700-luvulla ydinperheen yksityistilaisuus. Avioparin läheiset 

kokoontuivat usein synnyttäjän kotiin tai lähiseudulle odottamaan lapsen syntymää. 

Synnytyksessä aatelisnaisen tärkein tukija oli hänen äitinsä, jos tämä oli elossa. Samalla 

synnyttäjän äiti oli valmiiksi paikalla sylikummin kunniakasta tehtävää varten. 

Ammattiapua tarjosivat koulutetut kätilöt. Helsingin kaupunginkätilö Anna Ekman 

joutui jäämään useiksi viikoiksi Porvoon Gammelbackan kartanoon, jossa odotettiin 

kapteeni Göran Magnus Sprengtportenin ja tämän puolison Anna Glansenstiernan lasta 

syntyväksi. Tuleva isä pakotti kätilön majoittumaan kartanoon, kunnes rouvan synnytys 

oli käsillä helmikuussa 1772.11 

Ajan tavan mukaan aatelislapsen ristiäiset järjestettiin nopeasti, ja lapsi kastettiin 

yleensä jo päivän tai parin ikäisenä. Tavallisen väen lapsi ristittiin kirkossa kastealtaan 

äärellä, jossa pappi kysyi kummeilta lapsen nimeä ja valeli vedellä vastasyntyneen pään. 

Aatelislapset kuitenkin kastettiin yleensä kotona, koska jalosukuiset eivät katsoneet 

arvolleen sopivaksi osallistua kirkollisiin toimituksiin yhdessä rahvaan kanssa. Muuhun 

yhteiskuntaan kotikaste levisi vasta pari sataa vuotta myöhemmin.12 

Kastetilaisuus oli aina näyttävä juhla, jossa uusi tulokas esiteltiin ensimmäistä kertaa 

suvun jäsenille. Kasteasujen hienoutta, kummien määrää ja kasteen yhteydessä 

pidettyjen pitojen ja lapselle annettujen lahjojen ylenpalttisuutta yritettiin hillitä laeilla 

jo varhain. Tästä huolimatta 1700-luvulla syntyneet aatelislapset puettiin ensimmäiseen 

suureen juhlaansa komeasti, kenties jopa huippumuodikkaasti pitseihin ja 

vaaleansiniseen tai -punaiseen silkkiin. Vaaleansininen omaksuttiin Suomessa 1700-

luvun jälkipuolella poikavauvojen ja vaaleanpunainen tyttövauvojen tunnusväriksi. 

Vauvan sukupuoli näkyi vanhastaan myös kastettavan päätä peittäneen myssyn 

kuosista. Näin kapaloidusta vastasyntyneestä voitiin heti nähdä hänen 

yhteiskunnallinen asemansa ja arvonsa, joka oli erilainen miehillä ja naisilla. Naiset eivät 

perineet tai hallinneet omaisuuttaan eivätkä solmineet avioliittoja samoilla ehdoilla kuin 

miehet.  Aatelislapsen kummien lukumäärä oli rajoitettu yhdeksään pariin – siis 

kahdeksaantoista kummiin – papiston ja porvariston joutuessa tyytymään kolmeen 

pariin.13 

Jo keskiajalta tuttuun tapaan vastasyntyneen sukuverkosto näkyi lapselle annetuissa 

etunimissä. Kreivitär Sophie Creutzin ja hänen puolisonsa kapteeni Lars Reinhold 

Glansenstiernan esikoinen sai 1773 nimen Lorentz Johan, isänisänsä yliluutnantti 

Lorens Glansenstiernan ja isänsä Lars Glansenstiernan sekä äidinisänsä kreivi Johan Carl 

Creutzin mukaan. Sophie Creutz toimi puolestaan ensimmäisen lapsenlapsensa Sofie 

Munsterhjelmin sylikummina talvella 1801.14 Tyttö kastettiin, kuten tapana oli, 

äidinäitinsä Helena Sophie Creutzin ja isänäitinsä Esther Sophie Nohrströmin ja samalla 

                                                        
11 Vainio-Korhonen 2012b, 115. 
12 Vainio-Korhonen 2008, 71. 
13 Pylkkänen 1984, 105–122. 
14 Sophie Creutz Sofie Munsterhjelmille 9.10.1815. Sofie Munsterhjelms arkiv SLS. 



 

5 
 

myös oman äitinsä Vendela Sophie Glansenstiernan kaimaksi. Tytön toinen nimi 

Johanna, perheen kesken Jeannette, viittasi puolestaan isän, Anders Johan 

Munsterhjelmin, toiseen nimeen.15 

Vuosisadan englantilainen muotifilosofi John Locke korosti, miten lasten täytyi saada 

leikkiä ja heille tuli antaa leluja. Lapset olivat järkeviä olentoja, jotka oppivat parhaiten 

vapaan leikin kaltaisen innostuksen kautta, ei piiskaten tai pakolla. Ainakin ylemmissä 

yhteiskuntaryhmissä ymmärrettiin, että lapsilla oli omat tapansa ja tarpeensa. Siitä ovat 

osoituksena aateliskotien sisustuksissa mainitut lastensängyt, lastenvaatteet, 

pottatuolit, lelut ja oppikirjat.  

Aatelisperheen vauva saattoi leikkiä hopeisilla helistimillä ja lapsille ostettiin 

kaupunkien kauppapuodeista puunukkeja, sotilaita, eläinhahmoja, keinuhevosia, 

nukenastioita, keiloja, mailoja, soittimia, soittorasioita, pelejä ja palloja. Tyttöjen 

ajanvietteeksi teetettiin pieniä kopioita aikuisten naisten työvälineistä: rukkeja, 

mankeleita ja kirnuja. Pojat puolestaan tutustuivat jo varhain aseisiin. Lemmikkeinä oli 

ainakin koiria ja häkkilintuja, ja lapsia viihdytettiin myös kertomalla satuja. Keskenään 

lapset järjestivät leikkihäitä, keinuivat, olivat hippasilla, luistelivat, onkivat ja uivat.16 

KUVA 706 

Sukupuoli ei estänyt tyttöjäkään viettämästä reipasta ulkoilmaelämää. Elimäen 

Hämeenkylän kartanossa lapsuutensa viettäneen neiti Jacobina Charlotta 

Munsterhjelmin suurinta huvia oli onkiminen. Kotikartano sijaitsi sopivasti Teutjärven 

rannalla. Toukokuussa 1799 juuri kolmetoista täyttänyt Jacobina kirjoitti, miten hän oli 

”iltapäivällä ensimäistä kertaa tänä vuonna onkimassa ja sai 9 kalaa”. Seuraavana 

päivänä saalis oli vielä isompi ja lopulta hyvässä onkipaikassa kului koko aamupäivä. 

Kun vedet lämpenivät, oli uimisen vuoro. Kesä-heinäkuun vaihteessa kartanon tytöt 

uivat joka päivä, ja ”niemellä” saattoi vierähtää kokonainen iltapäivä. Kun vedet 

jäätyivät, järven jäällä vietettiin riemukkaita liukujaisia. Joulukuussa 1799 sisarukset 

Jacobina ja Ulla Munsterhjelm ja kartanon saman ikäiset piikatytöt Lisa ja Greta Sofi 

ottivat vauhtia ja luisuivat jäätä pitkin naapurikylään saakka.17 

Vaikka aatelislasten arjessa oli tilaa leikeille, 1700-luvun tyttöjen ja poikien 

muotokuvista meitä katselee pieni aikuinen. Hyvän kuvan pienen aatelistytön 

varusteista antaa kahdeksanvuotiaan Sofia Juliana Kurckin vuonna 1738 laadittu 

pukuluettelo. Vanhastaan nuorella aatelisneidillä oli 14 aluspaitaa, neljä esiliinaa, kolme 

nenäliinaa, kureliivi, neljä yömyssyä, kaksi puolihametta, viisi nuttua, leninki, aamutakki, 

vanutikattu hame, kolme kaulaliinaa, kuusi pitsein koristeltua yöpaitaa, kaksi myssyä, 

pari silkkisukkia, viuhka, kultaiset korvarenkaat ja korallisydän. Vastateetetyssä 

puvustossa oli lisäksi punainen damastileninki, valaanluilla ja tukiraudalla tuettu 

                                                        
15 Vainio-Korhonen 2012a, 12; vrt. Mäkeläinen 1972, 85–89. 
16 Lönnqvist 1992, 110−111, 133−134, 138. 
17 Vainio-Korhonen 2009, 162. 
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kureliivi, pönkkähame, harsomyssy, kaksi viuhkaa, kaksi paria kenkiä ja hansikkaat.18 

Pukuluettelo kertoo jo pieniltä tytöiltä ja pojilta vaaditusta aikuismaisesta käytöksestä. 

Tarvittaessa kahdeksanvuotias jäykistettiin aatelisnaisen muotipukuun, kureliiviin ja 

pönkkähameeseen, ja hänen oli osattava esiintyä hiukset puuteroituina ja viuhka 

hansikoidun käden sirossa otteessa. 

Aatelislasten lapsuus ja nuoruus olivat kohtalaiset lyhyet huolimatta 1700-luvun 

kuluessa voimistuneista uusista ajatuksista lapsuuden merkityksestä erillisenä 

elämänvaiheena. Johdonmukainen sosiaalistaminen ja kasvatus kohti aikuisuutta ja sen 

muassaan tuomia velvollisuuksia alkoi viimeistään seitsemännen tai kahdeksannen 

ikävuoden tienoilla tai aikaisemminkin. Luku- ja kirjoitusharjoitukset veivät lapsen 

opintielle. Lapsille tarkoitetut kutsut ja juhlat opettivat seuraelämän ja säädyllisen 

kanssakäymisen alkeita.19 

 

Kasvatus ja koulutus 

Aatelisprivilegiot takasivat säädyn miespuolisille jäsenille oikeuden valtakunnan 

korkeimpiin sotilas- ja siviilivirkoihin, eikä muodollisilla opinnoilla tai loppututkinnoilla 

ollut suurta merkitystä. Vain pappissäädyn työhön liittyneet tehtävät olivat perinteisesti 

edellyttäneet koulun- ja yliopiston käyntiä. Pappien ja porvariston tarpeisiin räätälöity 

opetus ei kuitenkaan kiinnostanut ylintä luokkaa, eivätkä aateliset vielä 1700-

luvullakaan laittaneet poikiaan julkisiin kouluihin. Niissä ylhäiseen asemaan syntyneet 

nuorukaiset olisivat saattaneet joutua taipumaan alempisäätyisten opettajien 

kurinpitoon.20 

Aatelin ihanteena oli muodollista kouluopetusta käytännöllisempi ja sosiaalisempi 

kasvatus. Klassisten kielten asemasta etusijalla olivat modernit kielet, etenkin ranska, 

sekä ”ritarilliset taidot” miekkailu, ratsastus, tanssi ja piirustus. Varma kynänjälki oli 

tarpeen, kun aatelisupseeri piirsi ja väritti sotilaallisia maastokarttoja. Sotilasuralle 

suuntaava tarvitsi tietoja myös matematiikassa, linnoitusopissa ja tykistötekniikassa.21 

Näitä oppeja ei tietenkään voinut hankkia teologispainotteisissa yliopistoissa. Carl 

Fredrik Aminoff kuvaa hyvin ajan upseerikoulutuksen tavoitteita kertoessaan 

kokemuksiaan 1760-luvun Ranskasta, jossa hän rykmentissään vastasi kolmen nuoren 

aatelismiehen koulutuksesta. Ohjelmassa oli ase- ja kenttäharjoituksia, tanssi- ja 

miekkailutunteja sekä matematiikan ja linnoitusopin luentoja. Vapaa-aikaan kuuluivat 

promenaadit, shakki, tammipeli ja sulkapallo.22 

Jos aatelisnuorukaiset lähtivät sivistämään itseään yliopistoon, he kirjoittautuivat sinne 

yleensä nuorina, jopa alle viisitoistavuotiaina. He tähtäsivät harvoin mihinkään 

                                                        
18 Pylkkänen 1982, 456–457. 
19 Lönnqvist 2007, 197–225. 
20 Kaarninen & Kaarninen 2002, 21, 25–27; Mäkeläinen 1972, 78. 
21 Ilmakunnas 2011, 32–50. 
22 Aminoff 1994, 175. 
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tutkintoon ja saattoivat opiskella useissa korkeakouluissa.23 Seitsemäntoistavuotias 

Gustav Philip Creutz lähti 1740-luvun lopulla kolmeksi vuodeksi opiskelemaan Turun 

akatemiaan ennen lähtöään siviiliuralle Tukholmaan.24  

Eversti Göran Magnus Sprengtportenin kolmetoistavuotias Magnus-poika asui 1780-

luvulla yksityisoppilaana turkulaisen professorin Henrik Gabriel Porthanin taloudessa. 

Magnus Sprengtporten ei osallistunut Turun akatemian luento-opetukseen, vaan hän sai 

Porthanilta henkilökohtaista ohjausta. Opetusohjelmassa oli runsaasti kieliä, ranskaa, 

saksaa, englantia, latinaa ja hollantia, historiaa, maantietoa, fysiikkaa ja matematiikkaa. 

Tulevan aatelismiehen tuli myös oppia hyviä tapoja ja etenkin tanssin jaloa taitoa. 

Porthan kirjoitti Sprengtportenille suojatistaan: ”Väliaikoina hän [Magnus 

Sprengtporten] on huvittanut itseään lukemalla historiallisia kirjoja omin päin. Eikä pidä 

unohtaa hänen tanssiaan, olen antanut hänen silloin tällöin osallistua kaupunkimme 

assambleihin.”25 

Valtaosa suomalaisista aatelispojista valitsi kuitenkin sotilaan ammatin. Gustav Philip 

Creutzin veli Johan Carl Creutz oli nimitetty kolmetoistavuotiaana korpraaliksi 

Uudenmaan rakuunarykmenttiin, ja hänen pojistaan Carl Fredrik Creutz aloitti ainakin 

nimellisesti sotilasuransa samassa rykmentissä kaksitoistavuotiaana. Nuorin poika Jan 

Adolf Creutz seurasi suvun miesten jälkiä laivaston kersanttina täytettyään neljätoista 

vuotta. Sinänsä tämän ikäisten poikien oli tuolloin normaalia irtautua kodista, lähtivätpä 

he kouluun, käsityöoppiin tai muuhun palvelukseen.26 

Aatelispoikien varhaiskasvattajana oli yleensä kotiopettaja, ylioppilas tai nuori maisteri, 

joka muutti muutamaksi vuodeksi kartanoon huolehtimaan omistajaperheiden lasten 

opetuksesta. Pernajan Malmgårdin Creutz-suvun kreivillisiä lapsia saapui 1767 

kaitsemaan ja koulimaan Turun akatemiasta vuotta aikaisemmin valmistunut pastori 

Samuel Möller. Pojista vanhin Carl Fredrik oli tuolloin 13-vuotias ja Jan Adolf vuotta 

nuorempi.27 

Samuel Möller oli syntynyt Sauvossa nimismiehen poikana, ja hänestä kehittyi Suomen 

oloissa poikkeuksellisen kyvykäs ja edistyksellisen ammattipedagogi. Ehkä hän jo 

nuorena kotiopettajana noudatti samoja kasvatusperiaatteita kuin luodessaan pohjaa 

suomalaiselle sotilaskoulutukselle vuonna 1781 perustetussa Haapaniemen 

kadettikoulussa. Koulusta muodostui 1700-luvun lopulla suomalaisten aatelispoikien 

tärkein opinahjo. Opetustyössä hänen lähtökohtansa oli, että oppilaita oli kohdeltava 

kurilla mutta ystävällisesti. Kadettien vastuuntuntoa kehitettiin mm. antamalla heidän 

omalle ”neuvostolleen” oikeus käsitellä rikkomuksia.  

                                                        
23 Ilmakunnas 2011, 34–43; Kaarninen & Kaarninen 2002, 26. 
24 Tarkiainen 1997. 
25 H. G. Porthan Göran Sprengtportenille 19.12.1784, siteerattu teoksessa Vainio-Korhonen 2009, 131. 
26 Rahikainen 2004, 22–23, 33–35. 
27 Vainio-Korhonen 2008, 43. 
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Myös opetettavien aineiden osalta Möller oli uudistaja. Silloisten nykykielien, erityisesti 

ranskan ja saksan, tunteihin hän kiinnitti suurta huomiota. Panostus yhteiskuntaopin, 

moraalifilosofian ja historian opintoihin oli niin ikään edistyksellistä. Liikunta, leikit ja 

pelit olivat osa opetusta: kadetit juoksivat, nostivat painoja, väänsivät kättä, uivat, 

luistelivat, kaatoivat keiloja, pelasivat shakkia ja näyttelivät. Näytteleminen kehitti 

Möllerin mielestä ”leikin keinoin” sekä hyviä tapoja, makua, puhetaitoa että älyä. 

Naisvieraiden seurassa opeteltiin ”miellyttämisen taitoa”.28 

Seuraelämätaidot olivat niin ikään tärkeä osa aateliskulttuuria. Moni aatelisnuorukainen 

sai silauksen seuraelämätaidoista palvelemalla hovissa paašipoikana.29 Tanssitaito oli 

välttämätön sekä miehille että naisille. Naiset eivät voineet astua seuraelämään ilman 

sitä, ja vaikka vanhemmat eivät muutoin olisi juuri välittäneet tyttäriensä koulutuksesta, 

niin tanssitunneissa ei pihistelty. Poloneesien, menuettien ja franseesien monimutkaiset 

askeleet oli opittava ja tanssinopetuksen odotettiin myös antavan oppilaalle hyvän ja 

viehättävän ryhdin. Oikea tapa liikkua oli hienon naisen tunnusmerkki, ja aatelisnaisen 

tuli olla yhteisössään näkyvästi esillä.30 Myös musiikki oli osa aatelislasten arkea. 

Aatelismiehet ja -naiset osasivat usein soittaa jotain instrumenttia. Eversti Göran 

Magnus Sprengtporten viihdytti vieraitaan Brahelinnassa viulunsoitolla, majuri Carl 

Johan Aminoff soitti huilua ja kreivitär Sophie Creutzin vävy kapteeni Anders 

Munsterhjelm niin ikään viulua. Naisten soitin oli cembalo.31 

Aatelistytöistä kasvatettiin tekstiilikäsitöiden taitajia. Jacobina Charlotta Munsterhjelm 

oli jo lapsena opetettu tottuneeksi neulan ja langan käyttäjä. Keväisten onkiretkien 

lomassa hän ehti kehrätä, kerrata ja keriä sukkalankaa, kirjoa, paikata leninkejään ja 

kutoa sukkia. Hyvältä tulevalta emännältä sujui niin arkinen paikkuu, raaka-aineiden 

muokkaus villasta langaksi kuin taidokas brodeerauskin. Kehruu oli kaikissa säädyissä 

naisten vastuulla, mutta kirjontaa opettelivat sekä miehet että naiset. Jotkut 

aatelismiehet osasivat kirjailla silkkiä ja pellavaa, nyplätä pitsiä, ommella ja kutoa niin 

taitavasti, että pystyivät opastamaan naistuttavia uusien kirjontamallien saloihin.32 

Pähkinänkuoressa nuorten aatelistyttöjen toiveet, oikeanlaiseksi naiseksi kasvaminen, 

avioliitto, lapset ja sukusiteiden vaaliminen kiteytyivät merkkausliinoihin, joihin 

kopioitiin kirjainmalleja ja koristekuvioita kapioiden nimikoimistyötä varten. Liinaan 

kirjottu rapu viittasi sotilasnuorukaiseen, koira rohkeaan, uroskauris viisaaseen 

mieheen ja tikapuut uralla etenijään. Metsäkauris, kukat, keittokulho ja avain kuvasivat 

neidolta edellytettyä viattomuutta ja vaimolta odotettua emännyyttä ja 

vieraanvaraisuutta. Kukkakorit ja elämänpuu viittasivat hedelmällisyyteen ja suvun 

jatkumisen tärkeyteen. Nuori rakkaus sai kuvansa kirjotuissa sydämissä ja kyyhkysissä. 

Sukuyhteyden ja sukusiteiden tärkeys manifestoitui lähisukulaisten kirjailtuihin 

                                                        
28 Mäkeläinen 1972, 78; Åström 1993, 269–271. 
29 Mäkeläinen 1972, 71; Wirilander 1950, 176–179. 
30 Åström 1993, 261–267. 
31 Vainio-Korhonen 2008, 54. 
32 Aminoff 1994, 80, 247; Vainio-Korhonen 2006, 143−144; Vainio-Korhonen 2009, 166. 
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monogrammeihin. Myös kuolleiden sukulaisten nimikirjaimia ommeltiin – mustalla 

langalla.33 

KUVA703 

Vilkas kirjeenvaihto oli jo nuorella iällä aatelislapsen kunnia-asia. Jacobina Charlotta 

Munsterhjelm vaihtoi kirjeitä noin kerran kuussa itseään pari vuotta vanhemman 

Ottiliana Adlercreutzin kanssa. Ystävätär asui muutaman kymmenen kilometrin päässä 

Porvoossa, joten yhteydenpito kirjeitse oli luontevaa. Siskot ja veljet saivat myös 

Jacobinalta kirjeitä, jos he tai Jacobina oleskelivat muilla paikkakunnilla.34 

Päiväkirjalla oli usein samankaltaisia kasvatustavoitteita kuin kirjeenvaihdolla. Nuori 

tyttö tai poika kirjoitti muistiin näkemäänsä ja harjaantui samalla kirjoittamisen 

taidossa. Oli itsestään selvää, että päiväkirja oli tässä tapauksessa kasvattajan vapaasti 

luettavissa ja kommentoitavissa. Jacobina Charlotta Munsterhjelmin päiväkirja palveli 

selvästi edellä mainittua tavoitetta. Almanakkamaisen lyhyissä merkinnöissä ei 

myöskään ole mitään intiimiä ja henkilökohtaista, Vaikka Jacobina Charlotta kertoo 

potevansa hankalaa rintapaisetta tai odottavansa innolla Loviisassa järjestettäviä 

tanssiaisia, eivät nämä asiat olleet mitään aikuisilta tai ikätovereilta kätkettyjä 

salaisuuksia.35 

Kotosalla kasvatetut aatelistytöt eivät yleensä hallinneet kirjoittamisen tekniikkaa yhtä 

hyvin kuin muodollista koulutusta saaneet pojat. Heidän joukossaan olikin sekä loistavia 

kirjoittajia että suorastaan osaamattomia sulkakynän käyttäjiä. Esimerkiksi 

ylhäisaatelinen Sophie Creutz on harjoitellut elegantteja sanakäänteitä jo lapsesta 

lähtien. Sophie ja hänen Eva-sisarensa olivat selvästi saaneet ammattimaista 

kirjoitusopetusta. Luultavasti Creutzin kreivillisessä perheessä tytötkin saivat nauttia 

poikia varten palkatun kotiopettajien ohjauksesta. Järjestely ei sinänsä ollut tavaton. 

Samalta ajalta on muitakin esimerkkejä tytöistä, jotka hyötyivät veljille järjestetystä 

kotiopetuksesta. Pelkästään tyttöjen tarpeisiin ei ulkopuolista opetusta yleensä vielä 

kustannettu edes aatelisissa suomalaisperheissä; kotiopettajattarien aika oli vielä 

edessäpäin.36 

Kirjeiden valossa Creutzin sisarusten sivistyneisyys oli heidän omassa ajassaan 

poikkeuksellisen tasavertaista, mikä näkyy myös käsialoista. Etenkin Sophie Creutzin ja 

hänen nuoremman veljensä Jan Adolf Creutzin kirjoitustavat ovat lähes identtiset. 

Molemmat teroittivat hanhensulkakynänsä kärjen erittäin teräväksi ja kirjoittivat hyvin 

tasaista ja hyvin pienikokoista käsialaa. Rivit seuraavat toisiaan yhtä tiheinä ja 

luonnollisen suorina, marginaalit niin ikään saman levyisinä ja puhuttelut 

samankaltaisina. Tähän verrattuna Sophie Creutzin kälyn Anna Glansenstiernan 

kirjoittamista kirjeistä sen sijaan näkyy suomalaisten aatelisnaisten 1700-luvulla usein 

                                                        
33 Raussi-Tihula 1999, 82−85; Åström 1993, 314−317. 
34 Munsterhjelm 1799−1801, 9.-10.6.1800, 15.6.1800 ja 15.7.1800. 
35 Ilmakunnas & Vainio-Korhonen 2020, 75. 
36 Vainio-Korhonen 2008, 45−48; ks. myös Tandefelt 2012b, 65–84. 
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vielä hyvin hatara kirjoitustaito. Piste ja isot alkukirjaimet olivat 35-vuotiaalle Annalle 

lähes tuntemattomia ja kirjoitustyyli puhekielenomaista.37 

1700-luvun lopulla Elimäen Hämeenkylän kartanossa eläneiden Munsterhjelmin 

sisarten opillinen sivistys ei myöskään näytä olleen kovinkaan korkealla tasolla.38 

Neljätoistavuotiaan Jacobina Charlotta Munsterhjelmin kynäily oli kömpelöä, ja hänen 

kymmenvuotias pikkusiskonsa Beata ei nähtävästi osannut vielä kirjoittaa tai lukea 

lainkaan.39 Anders-veli opiskeli kotiopettajan johdolla ranskaa, saksaa ja ehkä 

englantiakin ja Otto-veli jatkoi lukujaan yliopistossa, mutta siskokset Jacobina, Beata, 

Annette ja Ulla eivät osanneet edes lukea ranskaa muusta kirjasivistyksestä 

puhumattakaan. Tiedetään, että Otto von Essenin nainut Ulla Munsterhjelm huolehti 

hyvin poikiensa koulutuksesta, johon hän uhrasi miehensä kanssa suuria summia. 

Tyttäriensä kasvattamiseen hän kuitenkin kiinnitti vain vähän huomiota. Hän jatkoi siis 

lapsuudenkodista tuttua mallia.40 

Aatelistytöillä ei ollut korkeasta säätyasemastaan huolimatta pääsyä vain pojille 

varattuihin julkisiin kouluihin, yliopistoihin tai sotilasakatemioihin eikä heitä tietenkään 

valmennettu korkeisiin sotilas- tai siviilivirkoihin vaan ainoastaan avioliittoa varten. 

Toisaalta ylhäisimpien tyttöjen kasvatuksessa panostettiin raamatun, antiikin 

kertomusten ja kirjallisuuden tuntemukseen. Näin aateliskulttuurin viljelemät allegoriat 

avautuivat myös aristokraattinaisille, vaikka he eivät latinaa ja latinankielistä 

kirjallisuutta opiskelleetkaan. He saivat myös jonkin verran tietoa historiasta, 

maantieteestä, kulttuurista ja moraalista.41 

 

Uravalinnat ja työ 

Aatelismiesten uranvalintoja luonnehti yhtäältä upseerinuran keskeisyys, toisaalta 

usean erilaisen työn yhdistäminen ja uralta toiselle siirtyminen. Virkauralla 

palveleminen oli aatelismiesten velvollisuus kruunua, isänmaata ja yhteistä hyvää 

kohtaan. Ruotsin vuoden 1720 hallitusmuodon mukaan virat oli täytettävä kokemuksen, 

ei syntyperän tai aseman mukaan, mutta aatelin oikeus korkeisiin virkoihin vahvistettiin 

1723 aatelisprivilegioissa.42 Moniin korkeisiin siviilivirkoihin kuten maaherrojen ja 

ylikäskynhaltijoiden tehtäviin nimittämistä edesauttoi upseerinura.  

Aatelisten siviilivirkamiesten määrä siviilihallinnossa ja oikeuslaitoksessa oli kasvanut 

Ruotsissa jo suurvalta-ajalla, ja 1700-luvulla yhä useampi aatelismies työskenteli 

siviilihallinnossa virkamiehenä. Virkamiesten palkat jäivät vuosisadan kuluessa jälkeen 

                                                        
37 Vainio-Korhonen 2008, 48; Vainio-Korhonen 2009, 123. 
38 Vainio-Korhonen 2011, 141−158. 
39 Munsterhjelm 1799–1801, 19.1.1800 ja 10.4.1800; Thelander & Tandefelt 2019. 
40 Vainio-Korhonen 2008, 224 Vainio-Korhonen 2011, 141−158. 
41 Parland-von Essen 2005, 157−162, 169−189. 
42 Frihetstidens grundlagar, Ridderskapets och adelns privilegier den 16 oktober 1723, 38–40; Carlsson 
1949, 42; ks. myös Elmroth 1962 ja Elmroth 1981. 
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yleisestä hintojen noususta, vaikka periaatteessa siviiliviroissa oli vakituinen palkka ja 

korkeissa viroissa palkat olivat hyvät. Siviilivirka antoi kuitenkin nuorille miehille 

mahdollisuuden ansioitua valtaapitävien silmissä. Meritoituminen oli niin tärkeää, että 

moni alempi virka oli palkaton harjoittelijan tehtävä.43  

Upseerinuraan kuului usein vähintään vuoden tai parin palvelus jossakin ulkomaisessa 

rykmentissä. Palveluksesta suoriuduttuaan aatelismies saattoi siirtyä viljelemään 

kartanoaan kapteeni Johan Wentzel Rotkirchin tavoin, joka keskittyi suuren Pohjan 

sodan jälkeen vaimonsa Barbro Christina Hästesko-Fortunan liittoon tuoman Stensbölen 

kartanon hoitoon. Myös heidän poikansa majuri Wentzel Fredrik Rotkirch teki uran 

upseerina, ennen kuin siirtyi 1770-luvun alussa päätoimiseksi tilanomistajaksi.44 

Kartanonomistajat toimivat puolestaan hallinnollisissa viroissa paikallistasolla, vaikka 

eivät olisi edenneet upseerinuralta maaherrojen, hovioikeuksien presidenttien ja Turun 

akatemian kanslerin kaltaisiin korkeisiin virkoihin siviilihallinnossa ja 

oikeuslaitoksessa.45 

Upseerinvakansseja oli vielä 1700-luvun puolivälissä tarjolla enemmän kuin 

siviilivirkoja, ja upseerien eteneminen oli nopeampaa kuin siviilivirkamiesten, minkä 

vuoksi moni siviilihallinnosta kiinnostunut aatelisnuorukainen valitsi aluksi Johan 

Fredrik Carpelanin tapaan paremmat uramahdollisuuden tarjonneen upseerin urapolun. 

Carpelan etenikin nopeasti ja antoi tärkeän panoksen Oulun läänin maaherrana 

vuodesta 1775 kehittäen erityisesti maakunnan puolusta, koulutointa ja elinkeinoja.46 

KUVA 707 

Jälkikäteen selkeiltä näyttävät urapolut eivät aina käytännössä olleet sellaisia, ja niihin 

sisältyi sekä onnistumisia että tappioita. Göran Magnus Sprengtporten pyrki monen 

muun aatelismiehen tavoin kansainväliselle upseerinuralle. Hän sai 1770-luvun lopulla 

Kustaa III:lta varat siirtyäkseen Ranskan palvelukseen; lisäksi hän sai Gustaf Mauritz 

Armfeltin adjutantikseen. Miesten tavoitteena oli osallistua Ranskan joukoissa juuri 

puhjenneeseen Yhdysvaltain vapaussotaan, mutta Sprengtporten sotki asiansa 

Pariisissa. Hänelle sen enempää kuin Armfeltillekaan ei suurista ponnisteluista 

huolimatta järjestynyt paikkaa Amerikkaan, johon useita ruotsalaisia 

aristokraattiupseereita lähti Ranskan joukoissa.47 

Aatelisnaisten mahdollisuudet omien tulojen ansaitsemiseen tai työuraan olivat 1700-

luvulla hyvin rajalliset. Hovi tarjosi aatelisnaisille elinikäisiä virkoja hovinaisina ja 

hovimestarinnoina, luontoisetuja ja korkean rahapalkan, mutta näitä ylhäisaatelille 

varattuja tehtäviä oli Ruotsissa vain muutama. Lyhytaikaiseksi hovineidiksi sen sijaan 

saattoi päästä huomattavan moni nuori nainen. Hovineidiksi nimittäminen oli 

                                                        
43 Wirilander 1974, 105–119; ks. myös Ilmakunnas 2011, 92–93 
44 Ilmakunnas & Norrback 2020, 17–18. 
45 Ilmakunnas & Norrback 2020, 21; Åström 2002–2003, 52–62. 
46 Mickwitz 2007, 47–61; Vahtola 2001; ks. myös Wirilander 1974, 445. 
47 Ilmakunnas 2011, 82–85; Wolff 2020, 326. 
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suosionosoitus, joka avasi mahdollisuuksia edulliselle avioliitolle. Suomen aatelin 

parista nousi korkea-arvoisia hovineitejä vasta 1800-luvulla Venäjän keisarilliseen 

hoviin.48 Korkeassa hoviasemassa olleilla naisilla oli paljon vaikutusvaltaa, jota he 

saattoivat käyttää edistääkseen itselleen tärkeitä asioita. Kuningas Fredrik I:n 

rakastajatar Catharina Ebba Horn kuului 1700-luvun puolivälissä Tukholman 

vaikutusvaltaisimpiin naisiin; hän mieltyi varattomaan Carl Johan Aminoffiin ja auttoi 

tämän suotuisan kansainvälisen upseerinuran käynnistymisessä omien kontaktiensa ja 

suosituskirjeiden avulla.49 

Aatelisnaisten elämässä korostuu näkymätön, virkakarriäärien ja palkkatyön 

ulkopuolinen, työ. Varsinkin kartanonrouvien työstä suuri osa oli erilaista suunnittelua 

ja hallinnoimista, jossa monipuolisesta kasvatuksesta oli hyötyä niin palveluskunnan 

johtamisessa kuin kartanon päivittäisten töiden tai monien juhlien organisoinnissa.50 

Naimattomat naiset saattoivat hoitaa vanhempiensa tai sisarustensa taloutta vuosien 

ajan. Näin teki naimattomaksi jäänyt Jacobina Charlotta Munsterhjelm, joka asui veljensä 

Anders Munsterhjelmin perheessä ja toimi tämän puolison apuna eräänlaisena 

palkattomana taloudenhoitajana Tuuloksen Toivoniemen kartanossa.51 Moni nainen 

saattoi myös hankkia pieniä lisäansioita ja rahaa omaan käyttöönsä tekemällä käsitöitä 

sukulaisille ja ystäville maksua vastaan.52 

 

Avioliitto ja perherakenne 

Vuodesta 1734 alkaen naimisiinmenoa sääteli uusi Ruotsin valtakunnan laki, joka 

viimein poisti käytöstä keskiajalla laaditut maan- ja kaupunginlait. Samassa laissa 

avioliiton pakolliseksi sinetiksi määrättiin ensimmäistä kertaa kirkollinen vihkiminen 

kuulutuksineen.53 Uutta oli myös lakiin kirjattu puolisoiden oma suostumus laillisen 

liiton ehtona: ”Ei pidä ketään vaatia aviokäskyyn, vaan pitää niin hyvin vaimon kuin 

miehenkin vapaamielinen tahto ja suostumus naimiseen kiinnittää.” Tätä ennen 

avioliitto oli lain mukaan ollut ennen kaikkea sulhasen ja morsiamen sukujen käsissä 

ollut naittamistoimi, vaikka varsinkin kirkko oli jo pitkään korostanut kirkollista 

siunausta ja vihittävien omaa tahtoa.  

Leikkien ja seurustelun lomassa jokainen aatelistyttö alkoi jo varhain valmistautua 

tulevaan avioliittoon. Myös poikia valmennettiin avioliittoa varten, mutta ei yhtä 

johdonmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Aatelismiehet elättivät itsensä joko 

virkapalkalla tai virkatalon tai kartanon tuotolla, joten heille avioliitto ei ollut yhtä 

                                                        
48 Ilmakunnas 2013; Parland-von Essen 1997; Tillander-Godenhielm 2001. 
49 Aminoff 1994, 19–23, 34, 127. 
50 Åström 2002–2003. 
51 Vainio-Korhonen 2012a, 87. 
52 Ilmakunnas 2017b. 
53 Knuutila 1990, 594–595. 
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tärkeä kuin aatelisnaisille, joilla ei 1700-luvun yhteiskunnassa ollut vielä 

mahdollisuuksia itsenäiseen toimeentuloon.  

KUVA 705 

Vaimon kunniakas ja etenkin äidin vaikutusvaltainen rooli olivat naisille tavoittelemisen 

arvoisia. Suuren kartanon emäntänä nainen saattoi käyttää laajaakin valtaa 

perhetalouden piirissä. Naimattomalta naiselta kaikki nämä edut ja sosiaalinen arvostus 

puuttuivat. Naimattoman aatelisnaisen tulevaisuus ei muutenkaan ollut ruusuinen. Moni 

vanheneva neiti eli sukulaisten elättinä, jonkinlaisena avustavana perheenjäsenenä ja 

pahimmassa tapauksessa ympäristön naurun kohteena. Avioliiton arvostuksesta 

huolimatta lähes kaikissa aatelissuvuissa oli aikuisuuteen eläneitä miehiä ja naisia, jotka 

eivät koskaan avioituneet. 

Vaikka morsiamen ja sulhasen mieltymyksillä oli merkitystä parinvalinnassa, 

vanhempien mielipiteellä oli edelleen suuri paino, eikä avioliittoa rakennettu 

yksinomaan tunteiden varaan. Liitto oli edelleen ennen kaikkea säätyyn, sukuun ja 

perhesuhteisiin liittynyt hanke, joka edellytti aviomieheltä varmaa toimeentuloa. 

Etenkin maaomaisuus oli vielä pitkään poliittisen ja taloudellisen vallan lähde, eikä se 

sopinut romanttisen rakkauden pelinappulaksi. Jos perinnöksi jätettävää maata ei ollut 

pelissä mukana, oli morsiuspari vapaampi toimimaan mieltymystensä mukaan.54 

Aatelisneidon hyvin varustettu morsiusarkku oli suuri taloudellinen investointi, sillä se 

sisälsi kymmeniä lakanoita, tyynyliinoja, pöytäliinoja, pyyhkeitä, ruokaliinoja ja 

vaatteita, kaikki parasta laatua ja suvun vaakunoilla, aateliskruunuilla ja nimikoinneilla 

koristeltuja. Vaativa käsityö työllisti vuosikausiksi niin morsiamen, tämän naispuoliset 

sukulaiset kuin palveluskunnan. Jacobina Charlotta Munsterhjelmin päiväkirjan sivuilta 

löytää mainintoja isosiskojen Annette ja Ulla Munsterhjelmin kapioista. 

Valmistautuminen ei kuitenkaan ollut avioliiton tae, sillä sisaruksista vain Ulla 

Munsterhjelm solmi aikanaan avioliiton Otto Magnus von Essen af Zellien kanssa.  

Joka tapauksessa sisaret kehruuttivat kapioitaan varten lankoja ja kudotuttivat kankaita 

paikallisilla maalaisnaisilla ja ammattikankurilla ja ompelivat myös itse. Nimikointien 

avulla perityistä liinavaatteista pystyi toteamaan sekä nykyiset että aikaisemmat 

omistajat. Liinavaatteissa aatelisnaisten hyllyille ja laatikoihin olikin varastoitu 

perhehistoriaa sukupolvien takaa. Julkisen arvioinnin kohteeksi vuosien työ joutui 

hääpäivän iltana, kun häävieraat saattoivat vihityn parin yhteiseen makuuhuoneeseen. 

Jokaisen aatelisneidon kunnia-asia oli varustaa häävuode niin, että se kesti vieraiden 

katseet, siis pitsein ja koruompeluin koristetuilla liinavaatteilla ja muhkealla 

silkkipeitteellä.55 

Vaikka nuorukaisten ja neitojen ensimmäiset, varhaiset tunnekokemukset olivat tosiasia 

ja kuuluivat ikävaiheeseen, kaikki ymmärsivät, ettei niiden pohjalle rakennettu vielä 

                                                        
54 Ilmakunnas 2011, 53–54; Miettinen 2012, 205; Vainio-Korhonen & Lahtinen 2015, 116−119, 149. 
55 Rundquist 1989, 202–209; Vainio-Korhonen 2009, 165. 
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mitään pysyvää. Tukholmaan kadettikouluun 12-vuotiaana lähetetty Göran Magnus 

Sprengtporten rakastui puutarhurin tyttäreen, joka oli ”raikas kuin ruusu, viaton kuin 

lammas” ja jonka kädet olivat ”valkoiset kuin lumi”. Nuoret kastelivat ja kitkivät 

aamuisin yhdessä viljelypenkkejä kuin pastoraalisessa idyllissä ikään.56 Aviopuoliso 

Anna Glansenstierna kuitenkin löytyi aikanaan sovinnaisempaan tapaan omasta 

suomalaisesta sukupiiristä: morsian oli sulhasen serkun tytär.57  

Uudenmaan ja Hämeen rakuunarykmentissä korpraalina upseerinuran aloittanut Carl 

Johan Aminoff rakastui kesällä 1751, 18-vuotiaana Hankoniemellä palveluksessa 

ollessaan talonpoikaistyttöön, jonka kanssa vietti useita miellyttäviä öitä. Hieman 

myöhemmin Aminoff rakastui tuntemattomaksi jääneeseen aatelisneitiin, joka vastasi 

Aminoffin tunteisiin. Nuoret lupautuivat toisilleen ja pohtivat kuinka olisivat voineet 

avioitua. Realiteetit tulivat kuitenkin vastaan, kun he ymmärsivät, että tytön vanhemmat 

eivät olisi antaneet tämän avioitua köyhän ja nuoren, huonoissa väleissä isänsä kanssa 

olleen, korpraalin kanssa. Yksikään pappi ei olisi vihkinyt heitä, jos he olisivat karanneet. 

Aminoff jatkoi upseerinuraansa ensin Ranskan ja 1760-luvulta taas Ruotsin 

palveluksessa, eikä avioitunut koskaan.58 Gustaf Mauritz Armfelt ehti puolestaan 16-

vuotiaana kadettina kosia Karlskronassa saman ikäistä tyttöä, jonka vanhemmat 

kuitenkin kieltäytyivät kunniasta. Vähän myöhemmin, matkalla Tukholmaan, Armfelt 

ihastui palavasti tapaamaansa kartanonneitiin. Avioliiton Armfelt kuitenkin solmi 1785 

ylhäisaatelisen kreivitär Hedvig Ulrika De la Gardien kanssa.59 

Armfeltin avioliitto on oivallinen esimerkki sukulaisuussuhteiden ja poliittisten 

voimasuhteiden vaikutuksesta aatelin avioitumisessa. Kuninkaan suosikin ja hoviherran 

Gustaf Mauritz Armfeltin ja hovimestarinna Hedvig Ulrika De la Gardien avioliittoa eivät 

järjestäneet heidän vanhempansa, vaan kuningas. Liittoa on pidetty nimenomaan Kustaa 

III:n suosionosoituksena Armfeltia kohtaan, mutta sen voi nähdä myös kuninkaan 

taitavana tapana kytkeä poliittiset vastustajansa hoviin naisten avulla. Hedvig Ulrika De 

la Gardien tädit olivat Hedvig Catharina De la Gardie ja Eva De la Gardie, jotka olivat 

molemmat poliittisesti ja yhteiskunnallisesti aktiivisia ja naimisissa vaikutusvaltaisten 

poliitikkojen ja virkamiesten kanssa.60 Puolisoista tuli läheisiä huolimatta Armfeltin 

muista suhteista, avioliiton ulkopuolisista lapsista, taloudellisista ongelmista sekä 

myöhemmästä poliittisesta epäsuosiosta ja maastakarkoituksesta.61  

On muistettava, jälkimaailman silmissä laskelmoidulta vaikuttava liitto saattoi perustua 

myös tuttuuteen ja parin omaan harkintaan. Viaporin merilinnoituksen rakennuttajan 

Augustin Ehrensvärdin poika Carl August Ehrensvärd lähestyi kesäkuussa 1784 

kosintakirjeellä kreivitär Sophie Sparrea. Pariskunta oli tuntenut toisensa jo Sophien 

                                                        
56 Ramel 2003, 25–27. 
57 Vainio-Korhonen 2008, 59. 
58 Aminoff 1994, 6–7, 15–16, 368–371. 
59 Ramel 1997, 21–22. 
60 Esim. Ilmakunnas 2018, 77. 
61 Knapas 2001. 
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lapsuudessa, sillä molemmat olivat asuneet yhtä aikaa Viaporissa. Sophie Sparren äiti oli 

upporikas ja syntyjään Surinamista, missä hänen hollantilainen isänsä oli ollut 

kenraalikuvernöörinä; Sophien isä puolestaan oli Euroopan sotakentillä kunnostautunut 

kenraali, joka oli vuonna 1772 nimitetty Viaporin komendantiksi.  

Sophie Sparren vanhemmat vastasivat kosijalle, että antavat tyttärensä valita täysin 

vapaasti elämänkumppaninsa, vaikka he pitivätkin vakaata harkintaa välttämättömänä 

näin tärkeässä asiassa. Carl August Ehrensvärd ilmoitti Sophie Sparrelle tämän 

vanhempien myöntävästä vastauksesta ja asetti nyt kohtalonsa tämän käsiin. Sophie 

Sparre kertoi kuitenkin epäröivänsä, koska muisti Carl August Ehrensvärdin olevan 

radikaalien valistusaatteiden kannattaja, joka tämän siksi suhtautui epäilevästi myös 

kristinuskoon. Sophie tunnusti olevansa riittävän uskonnollinen, jotta jo tämä asia voisi 

hänen mielestään koitua esteeksi tasapainoiselle avioelämälle. Hän oli myös kuullut Carl 

Augustin olevan velkainen ja mietti, miten miehen palkka riittäisi sekä velkojen 

maksuun että riittävän säädynmukaisen talon ylläpitoon.  

Carl August vakuutti morsiamelleen, että järjen palvonta oli ollut hänen osaltaan 

nuoruuden intoilua, jolla ei enää ollut otetta häneen. Carl Augustin velka oli niin ikään 

pienempi kuin mitä Sophie oli kuullut puhuttavan. Lisäksi laina oli otettu laivaston 

kassasta, eikä Carl Augustin tarvinnut maksaa siitä lainkaan korkoa. Rahapalkkaa Carl 

August sai velkasummaa vastaavan määrän vuosittain ja lisäksi hänen palkkaetuihinsa 

kuului virkatalo. Vastaukset tyydyttivät sekä Sophie Sparrea että hänen vanhempiaan, ja 

marraskuun puolivälissä 1784 Carl August Ehdrensvärd sai lopulta myöntävän 

vastauksen kosintaansa.62 

Avioliittolaista ja sukuperinteistä huolimatta aatelismiesten ja -naisten väliset suhteet 

saattoivat olla myös tunteikkaita ja hierarkioista vapaita. Vaikka avioliitto oli edelleen 

perheiden ja sukujen välisten sopimusten varassa, ei naimisiinmeno näytä sulkeneen 

pois rakkautta, fyysistä iloa tai läheisyyttä. Monet olettavat vanhojen avioliittojen olleen 

tunneköyhiä, koska Ruotsin laki ei sallinut aviopuolisoiden päättää yksin 

avioitumisestaan. Lisäksi laki antoi miehelle oikeuden päättää monista asioista 

vaimonsa puolesta. Tästä huolimatta avioliitto oli myös paljon muuta kuin mitä 

lakikirjojen normit antavat ymmärtää, sekä hyvässä että pahassa. Yksityiskirjeet 

todistavat usein toveruudesta. Aatelisperheissä aviopuolisoiden kirjeenvaihtosuhde oli 

usein hyvin avoin ja tasapuolinen. Vaimo ei kirjoittanut miehelleen kuin ylemmälleen 

vaan kuin kumppanille ja ystävälle.63 

Rakastuminen ja avioliitto eivät välttämättä seuranneet toisiaan, mutta säädynmukainen 

avioliitto ei sulkenut kiihkeitä tunteita poiskaan. Vapaaherra Carl Henrik Klick nai 

serkkunsa vapaaherratar Anna Elisabet Armfeltin ja sai vaimonsa myötäjäisinä kartanon 

Karjalohjalta, mutta hääpäivänä päällimmäisenä olivat lämpimät tunteet sydämen 

valittua kohtaan. Näin Klick kuvasi 1783 onneaan läheiselle ystävälleen Abraham 

                                                        
62 Frykenstedt 1971, 8–10. 
63 Löwendahl 2007, 140–141; ks. myös Tandefelt 2012b. 



 

16 
 

Clewbergille Tukholmaan: ”En ymmärrä, miten jotkut voivat vailla ystävyyttä ja 

arvonantoa sitoutua ihmiseen, joka tuo heille rahaa tai suuria tuottoja, Jumala tietää, 

millaisia sellaiset ihmiset ovat, mutta minua ei mikään kuolevainen valta voisi pakottaa 

naimaan muita kuin hänet, jolla on minun sydämeni.”64 

Useimmiten pidettiin myös itsestäänselvyytenä, että 1700-luvun avioliitossa molemmat 

puolisot nauttivat sukupuolielämästä. Lapsiakin ajateltiin saatavan parhaiten aikaan, jos 

molemmat puolisot kiihottuivat seksistä ja saivat myös naisen nesteet virtaamaan.65 

Kolmenkymmenen vuoden ikään ehtineellä Carl Henrik Klickillä oli varmasti takanaan jo 

paljon seksikokemuksia, mutta niistä huolimatta hän tunnusti ystävälleen kokeneensa 

häävuoteessaan ”ihanuutta, josta minulla ei ole aikaisemmin ollut mitään tietoa”.66 

Avioliitto saattoi toisaalta myös epäonnistua, ja vireillä oleva avioero saattoi pakottaa 

jopa aatelispareja avoliiton kaltaisiin ratkaisuihin. Sekä maallinen että kirkollinen laki 

sallivat avioeron, jos jompikumpi tai molemmat puolisot olivat olleet 

sukupuoliyhteydessä jonkun muun kuin vihittynsä kanssa. Aviorikokseen syyllistynyt 

puoliso ei kuitenkaan saanut avioitua ennen kuin syytön osapuoli oli solminut uuden 

liiton. Majoitusmestari Krister Melartinin tytär Ingeborg Melartin tuomittiin 1737 

huorinteosta avioeroon miehestään David Hirnistä. Suhdesotkun kolmas osapuoli oli 

iäkkäänpuoleinen aatelismies, kapteeni David Gyllenbögel. Ingeborg Melartin ja David 

Gyllenbögel elivät yhdessä ilman papin aamenta ja ehtivät saada neljä lasta, ennen kuin 

he David Hirnin kuoltua saattoivat 1747 mennä naimisiin Sääksmäellä. Yhteensä 

jälkeläisiä syntyi viisi, ja kaikki tunnustettiin aviolapsiksi ja aatelissäädyn jäseniksi.67 

Vaikka suhteesta olisi syntynyt lapsiakin, avioliiton solmiminen saattoi olla vaikeaa tai 

mahdotonta, mikäli seurusteleva pari oli kovin erisäätyinen. Erisäätyisyyden 

aiheuttamien esteiden vuoksi etenkin aatelismiehillä saattoi olla julkisia ”avoliittoja” 

emännöitsijöidensä kanssa. Karjaan Gröndalin kartanon naimaton isäntä Carl Johan 

Aminoff jakoi parinkymmenen vuoden ajan vuoteen taloudenhoitajansa Ulrica Wulffin 

kanssa. Suhteesta syntyi ainakin kolme aikuisikään elänyttä lasta, Gustaf, Carl ja Lovisa. 

Heidän kummeinaan ei ollut isän aatelisia tai äidin porvarissäätyisiä sukulaisia vaan 

kartanon alustalaisia, renkejä, piikoja ja metsänvartijapariskunta. Kun aatelinen isä kuoli 

vuonna 1809, lapset sulautuivat maalaisrahvaaseen, vaikka isä oli testamentissaan 

taannut heille elinikäisen nautintaoikeuden kotikartanoon.68 

Aatelissäätyisissä perheissä oli 1700-luvulla keskimäärin neljästä kuuteen lasta, mukaan 

lukien imeväisinä tai alle 15-vuotiaina kuolleet lapset. Osa aatelisista ei saanut lainkaan 

                                                        
64 Vainio-Korhonen & Lahtinen 2015, 161−163. 
65 Vainio-Korhonen 2012b, 58. 
66 Vainio-Korhonen & Lahtinen 2015, 160. 
67 Ramsay 1909–1916, 164, hakusana Gyllenbögel. 
68 Karjaan seurakunnan rippikirja 1805–1815: 79, 188; sama 1816–1822: 188; sama 1823–1829: 135; 
Karjaan seurakunnan syntyneet ja kastetut 24.12.1796 ja 19.9.1799; sama, vihityt 7.8.1823 ja 4.2.1827; 
Karjaan seurakunnan kuolleet ja haudatut 28.7.1816 ja 2.4.1849; Tammisaaren seurakunnan syntyneet ja 
kastetut 9.1.1824, kaikki em. Digitaaliarkisto, KA; Aminoff 1994, 381. 
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lapsia, kun taas joihinkin perheisiin syntyi yli kymmenen lasta. Yli 15 lapsen 

sisarusparvet olivat harvinaisia, niitä oli alle prosentti säätyläisperheistä, kun taas 

puolessa perheistä lapsiluku oli viiden ja kymmenen välillä.69 Imeväiskuolleisuus oli 

vielä 1700-luvulla suurta, eikä kaikkien lapsien selviäminen aikuisikään ollut selvää 

edes aineellisesti hyvinvoivissa aatelisperheissä.70 Maataomistavan aatelin parissa 

perhekoko oli hieman suurempi kuin perheissä, joilla maaomaisuutta ei ollut.71 

Perhekokoa myös tietoisesti rajoitettiin terveydellisistä syistä, sillä naisten toistuvista 

raskauksista ja synnytyksistä oltiin huolissaan. Lapsiluvun rajoittamisella pyrittiin myös 

siihen, että jälkeläisille voitiin taata mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään. 

Ruotsin perimyslain mukaan kaikilla lapsilla oli perimysoikeus, joten suuri lapsiluku 

johti omaisuuden hajoamiseen  usean perillisen kesken.72  

Keskimääräinen perhekoko peittää alleen perhekohtaiset vaihtelut, jotka olivat suuria. 

Kolmesti naimisissa olleella Arvid Hornilla oli seitsemän vuosina 1699–1721 syntynyttä 

lasta, joista kaksi tytärtä ja poika elivät aikuisuuteen. Vänrikki Jakob Johan Cremer oli 

niin ikään kolme kertaa naimisissa, ja hänelle syntyi vuosina 1723–1765 neljä tytärtä ja 

18 poikaa, joista kahdeksan eli aikuisuuteen. Everstiluutnantti Odert Johan Gripenbergin 

ja hänen ensimmäisen vaimonsa Eva Gustava Silfversvanin avioliitosta syntyi 1749–

1765 13 lasta ja toisesta liitosta Hedvig Christina Hastferin kanssa vuosina 1768–1776 

neljä lasta. Gripenbergin ensimmäinen liitto Silfversvanin kanssa oli poikkeuksellisen 

lapsirikas, varsinkin kun vain kaksi lapsista kuoli vauvoina. Myöhempi liitto Hastferin 

kanssa oli sen sijaan lapsiluvultaan tyypillisempi. Naimattomiksi jääneillä, kuten edellä 

mainituilla Carl Johan Aminoffilla, Gustav Philip Creutzilla ja Jacobina Charlotta 

Munsterhjelmilla ei ollut lapsia, ja monet pariskunnat jäivät lapsettomiksi Ernst Johan 

Creutzin ja Ebba Margareta Banérin tapaan.73 

KUVA 702 

Perhe oli suvun tavoin keskeinen aatelin elämän toimintapiiri. Perheen rajat olivat 

joustavat ja elivät avioliittojen, uudelleen avioitumisen, sisarus- ja serkussuhteiden 

ja ylisukupolvisten suhteiden myötä. Perhettä arvostettiin, ja se sitoi jäsenensä 

yhteen emotionaalisesti. Tämä näkyy paitsi puolisoiden välisessä kirjeenvaihdossa, 

niin myös vanhempien ja lasten tai sisarusten välisessä kirjeenvaihdossa. Puolisoa, 

lapsia ja sisaruksia kutsuttiin kirjeissä tunteikkailla hellittelynimillä. Äiti oli sekä 

miesten että naisten hellien ajatusten kohteena. Göran Magnus Sprengtporten 

kirjoitti lämmöllä lapsuusvuosistaan ja rakastettavasta äidistä. Gustav Mauritz 

Armfeltilla oli läheinen suhde juuri äitiin. Carl Henrik Klick muisteli lämmöllä 

                                                        
69 Wirilander 1974, 143–151. 
70 Vainio-Korhonen 2012b, 144–150. 
71 Elmroth 1981, 180–186. 
72 Ilmakunnas 2011, 25, 215–216. 
73 Adelsvapen Wiki, ”Aminoff”, ”Cremer”, ”Creutz”, ”Gripenberg”, ”Munsterhjelm”; ks. myös Wirilander 
1974, 146. 
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lapsuuttaan äidin huomassa.74 Sophie Creutzin perheessä äiti oli lapsien mielessä 

pitkän elämänsä loppuun asti. Sophie kirjoitti äidilleen Eva Sophia von der 

Pahlenille seuraavat rivit keski-ikäisenä 45-vuotiaana naisena: ”Vielä minulla on se 

onni, että saan kirjoittaa tämän rakkaan nimen, sillä hän elää, niin ainakin toivon, 

hellin, paras äideistä. Sinä surullinen – Sinä rakkain äitini – elä ja huolehdi 

terveydestäsi, jotta ainoa tyttäresi voi syleillä sinua!”75 

 

Leskeys, vanhuus ja kuolema 

Kuten esimerkit avioliittokäytännöistä osoittavat, oli leskeksi jääminen ja uudelleen 

avioituminen tyypillistä aatelin piirissä, kuten muissakin säädyissä. Kuolema ja leskeksi 

jääminen eivät kuuluneet elämän loppupuolelle, vaan kaikkiin ikävaiheisiin. Erityisen 

yleinen kuolema oli pikkulapsivaiheessa, sillä 1700-luvulla noin kolmannes ihmisistä 

kuoli ennen 15 vuoden ikää.76 Keskimääräinen elinikä piteni 1700-luvun kuluessa, ja yhä 

useammissa aatelisperheissä eli sekä hyvin nuoria että hyvin vanhoja ihmisiä. Lapset, 

aikuiset ja lapset kuolivat sairauksiin, joihin ei ollut tehokkaita parannuskeinoja. Naisilla 

kuolemanvaara oli läsnä raskauksien ja synnytysten aikana, kun taas miehet kuolivat 

useammin onnettomuuksissa. Pienten lasten kuolemat olivat yleisiä, ja niitä surtiin, 

mutta ne myös hyväksyttiin osana elämänkulkua. Sen sijaan nuorten aikuisten kuolemaa 

oli paljon vaikeampi hyväksyä.77 

Kuolema ei ollut aatelisperheissä 1700-luvullakaan yksityinen tai yksinäinen, vaan 

kosketti koko perhettä ja sukuverkostoa. Vainajan ikä, sukupuoli ja asema vaikuttivat 

kuoleman kokemukseen. Aikuisen kuolema oli eriarvoinen kuin lapsen kuolema, ja 

miehen kuolema oli eriarvoinen kuin naisen kuolema. Perheen isän kuolema merkitsi 

emotionaalisen menetyksen lisäksi muutoksia perheenjäsenten välisiin suhteisiin, 

heidän sosioekonomiseen asemaansa ja tulevaisuudennäkymiin.78 Naisille leskeksi 

jääminen saattoi tarkoittaa myös taloudellista riippumattomuutta ja määräysvaltaa 

omiin asioihin, kun taas isän kuolema merkitsi useimmiten naimattomille aatelisnaisille 

taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen kiristymistä. 

Helmikuussa 1800 Ester Sidonia von Raschau oli vakavasti sairaana ja kävi niin heikoksi, 

että perhe – hän asui tyttärensä ja tämän miehen luona Hämeenkylän kartanossa 

Elimäellä – valvoi hänen luonaan kuolemaa odottaen. Sukulaisia ja ystäviä lähettiin 

hakemaan, jotta nämä olisivat voineet kunnioittaa vierailullaan 80-vuotiasta Raschauta 

vielä ennen tämän kuolemaa ja Elimäen kirkossa rukoiltiin hänen puolestaan. Raschaun 

sairastaessaan ja kulkiessaan kuolemaa kohti valvoivat tyttärentyttäret hänen 

sairasvuoteensa ääressä käsitöitä tehden. Raschaun kuoleman jälkeen alkoivat 
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75 Sophie Creutzin kirje äidilleen 15.1.1797, Arrajoen arkisto, KA. 
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77 Ilmakunnas 2019, 129–132. 
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hautajaisvalmistelut ja valmistautuminen suruaikaan. Tähän kuului ruumiin peseminen 

ja valmistaminen hautajaisiin, arkun tilaaminen ja suruasujen ompeleminen sekä 

mustareunaisen paperin ja mustan sinettilakan ostaminen ja surukirjeiden lähettäminen 

sukulaisille ja ystäville.79 

Aateliset vainajat haudattiin pian kuolemansa jälkeen, ja 1700-luvun kuluessa 

hautajaisista muotoutui yhä useammin pienimuotoinen, vain lähimmän sukupiirin 

tilaisuus. Suuria, näyttäviä hautajaisia ja hautajaiskulkueita järjestettiin vainajan arvon 

manifestoimiseksi enää harvoin, ja silloinkin useimmiten kruunun toimesta esimerkiksi 

korkea-arvoisille upseereille ja virkamiehille sekä hovihallinnon jäsenille. 

Sotamarsalkka, kreivi Augustin Ehrensvärd kuoli 4. lokakuuta 1772 pitkällisen 

keuhkosairauden uuvuttamana upseerinpuustellissaan Saaren kartanossa Mynämäen 

Mietoisissa. Hänen kuolemansa ja hautajaisensa eivät olleet niinkään aatelissuvun 

aseman ja vallan manifestaatio, vaan kuninkaanvallan näkyväksi tehnyt ja sitä 

vahvistanut seremonia. Kustaa III ilmoitti vain kolme päivää Ehrensvärdin kuoleman 

jälkeen, että tämä haudattaisiin valtiollisin menoin, ja että Ehrensvärdin viimeinen 

lepopaikka olisi Viapori.80  

Ehrensvärd haudattiin syksyllä 1772 ensin Mietoisten kirkkomaahan, ja seuraavana 

kesänä hänen ruumiinsa kuljetettiin sadan henkirakuunan ja 48 jalkaväensotilaan 

saattamana Mietoisista Turkuun. Siellä kaupungin säätyläiset, porvarit ja käsityöläiset 

sekä muut kaupunkilaiset kunnioittivat sotamarsalkan viimeistä matkaa. Turusta 

Ehrensvärdin ruumis siirrettiin meritse Helsinkiin, missä seremoniat jatkuivat, ja missä 

Ehrensvärd haudattiin Ulrika Eleonoran kirkkoon. Ehrensvärdin kuolema ja hautajaiset 

olivat valtiollinen seremonia mutta myös mediaspektaakkeli, josta aikalaiset raportoivat 

kirjeissään ja lehdistö uutisoi useaan otteeseen.81 Ehrensvärd haudattiin Viaporiin vasta 

kymmenen vuotta myöhemmin, kesällä 1783, jolloin valmistui hänen näyttävä 

hautamonumenttinsa.82 

Aiemmin yleinen kirkkoihin hautaaminen harvinaistui 1700-luvun kuluessa. Papisto ja 

valtiovalta pyrkivät siirtämään haudat kirkkorakennusten ulkopuolelle, joko 

hautausmaalle tai hautausmaille rakennettuihin aatelissukujen yksityisiin 

hautakappeleihin. Kuolemasta kuitenkin tiedotettiin laajalti. Perheelle ja sukulaisille 

lähetettiin kuolemantapauksesta kertonut mustareunainen surukirje. Säädyn 

ulkopuolelle kuolinviesti välitettiin soittamalla kirkonkelloja hautauspaikkakunnalla ja 

kaikilla muilla paikkakunnilla, joissa vainajalla tai hänen perheellään oli omistuksia.83 

                                                        
79 Munsterhjelm 1799–1801, 2.2.1800, 5.2.1800, 6.2.1800, 7.2.1800, 12.2.1800, 13.2.1800, 14.2.1800, 
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81 Nikula 2010, 500–507. 
82 af Hällström 2012, 345–349. 
83 Ilmakunnas 2019, 142, 145–146, 149. 


