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Tämä kertoelma on jo kolmatta Umotta ollut lvalmiina ja
luettiin enimmäksi osaksi Pohjalaisen opistolais-osakunnan
talvallisessa wuosi-juhlassa w. 1859. Mielin silloin jo lähettää sen julkisuuteen, mutta odottamattomia esteitä sattui
tväliin, jotka sillä erää tekilvät aikomukseni tyhjäksi. Nyt
kun toilvon semmoisten esteiden ikuisiksi ajoiksi poistuneen
lasken tämän lvanki-raukan wapauteen näitä
ilmoja
ihailemaan. Lieneekö hän tvankeudessaan pääuusia
asiassa parannut wai pahennut, en ota sanoakseni. Warmaa
waan on, että hän wiime aikoina on toden perästä kokenut
ulkonaista käytöstään oikoa. Josko hän ei näinkään näkyisi
täysin keltvolliseksi uutta wapauttansa nauttimaan, toitvon
toki, ett'ei häntä lvarsin tylysti kohdella.
maastamme,

Kokkolasta Maaliskuussa 1862.
Tekiä.

1.Johdanto.
Dlen ottanut kertoakseni muutamaa kohtaa 1808 lvuoden
sodasta, jota ei lvielä ainakaan kokonaisuudessaan ole kir-

sanan

tarkkaan talteen korjattu. Ne tapaukset, joita
jallisen
tulen kertoelemaan, eiwät tosin siitä painosta ole eikä muutenkaan sitä luontoa, että olisitvat millään talvoin sodan
pää-kulkuun kosettaneet. Mutta kuinka
näyttänewätkin, on niillä mielestäni kyllin arwoa ansaitaksensa
säilytystä unohduksen pimeydestä Suomen tulelville miespolwille. 1808 wuoden sodan historia puuttuu paljoa, jos
ei muuta esittele kuin heikkoin sotajoukkoimme weriset taistelut wihollisen sota-laumain kanssa. Se sota, jos jokin,
oli todestaan kansallinen; siinä sodassa, jos jossakin, oli
koko Suomen kansa osallinen, ei ainoastaan sotajontkojensa urhollisten ponnistusten kautta, mutta myöskin itse
wälittömästi, mielellänsä kuin työllänsäkin. Kun wihollinen
ennen sodan julistamista karkasi Suomeen, oli meikäläinen,
rajalla olewa sotawäki liian heikko sitä lvastustamaan, jonka
täytyi tapellen wetäytyä Hämeenlinnaan. Mutta
tähden
talonpojat oliwat heti alussa lvalmiit aseisin tarttumaan
sekä muutenkin apuansa tarjoamaan isänmaan suojelleille, ja
samaten aina koko sodan ajan, waikka Yli-päällikön nolous
kaikkensa teki tukehuttaakseen heissä tätä jalomielistä henkeä.
Uskollisuus, joka näin omasta ehdosta, ilman »vähintäkään
ulkonaista pakkoa tai kehoitusta, pani lviimeisen weri-pisa-
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sen
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ransa alttiiksi isänmaalle

—

se

ja hallitukselle,
eihän muuta
tainnut kuin lvaikuttaa
kunnioitusta semmoista
kansakuntaa kohtaan, jonka polvessa niin isänmaallinen ja miehuullinen mieli asui. Kuinka paljon lienewätkin siis urholliset
sotajoukkomme loistawain sankari-töidensä kautta lverisissä tappeluissa Salvon ja Pohjanmaan kentillä lvaikuttaneet wihollisen miel'alaan meikäläisiä kohtaan, ja siten nykyisen
tilamme ja asiaimme laidan muodostumiseen, niin sepä wakaana totena Pysyy, että koko Suomen kansan jalo käytös ja
menetys kysymyksessä olelvassa sodassa melkoisesti kosi
lopullisen päätymisen muotoon ja siitä maalle
wiin onnen-lvaiheisin. Mitä tämä onnetoin kansa kantoi
uhriksi tuolle järkähtämättömälle uskollisuudellensa, mitä
teki, toimi ja kärsi
»vaatimuksia täyttääksensä sekä mitkä
mielipidot häntä johdattilvat ja elähyttilvät kaikessa tässä,
sehän siis ei liene joutalva syrjä-piirros siinä kulvaelmassa, jonka pitäisi uskollisesti ja tarkkaan kulvata 1808
lvuoden sotaa. Ia kuitenkin otvat tähän kuuluivat tapauk— kumma kyllä
jääneet tarpeeksi asti tarkkaamatta
set
niiltä, jotka olvat tämän sodan seikkoja sellvitelleet. Enin
itse kansan yrityksistä ja kärsimisistä on joko tuiki
tuntematonta meille, tai tunnemme niitä waan tvaillinaisesti, juurituin olisilvat epäfellvinä taruina tulleet tiettäwiimme lvuosi-tuhansien sakeiden sumujen takaa. Eikä ole
sentään tämä sota meistä puolta lvuosi-fataa kauempana.
Keskuudessamme elää lvielä monta kansalaista, jotka olvat olleet
osalliset tässä iki-muistettalvassa taistelussa isänmaan puolesta ja itse huokailleet niiden rasitusten ja ahdinkoin alla,
joita tämä sota saatti Suomen saloille. Mutta ne horjuwat jo haudan partaalla nämä harmaapäät todistajat isäimme
sanomattomista ponnistuksista ja kärsimyksistä, ja muutamain lvuotten päästä ei ole meillä ainoatakaan heistä enää

sen

—

sen

seuraase

—

osa

seassamme.

Toisen toisensa perään näemme heidät lähtemän
muassaan ikuiseen unhotukseen

manalan majoille ja lvielvän
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monta tietoa tämän sodan tapauksista, jotka toki olisi pitänyt historiallemme korjata heidän muistostansa.
Eteläinen Pohjanmaa, Pohjois Sawo ja Karjala oliwat ne maakunnat, jotka etenkin saiwat sodan konmutta kokea.
Kun Etelä -Suomi heti sodan alussa melkein miekan lyömättä joutui wihollisen waltaan, koki tämä sitä kaikilla keinoin hywäillä ja mairitella, poistaaksensa tuota tunnettua
wastenmielisyyttä, jota Suomalainen on kantanut Venäläiselle aina iki-muistoisista ajoista. Mutta toista oli edellämainittuin maakuntain. Ne oliwat yhtä mittaa sodan jaloissa, niinkauwan kuin
Suomen rajain sisällä railoosi.
Tämmöinen sodan jaloissa 010 jo itsestäänkin on suureksi
haitaksi maakunnalle. Mutta
kohden oli waan
lvähimpiä rasituksia ja kärsimyksiä, mitä sodan myrsky mutoi. Niinpä esim. Pohjanmaan länsi-eteläisissä pitäjissä, joissa talonpoikain nostamat kapinat yllyttilvät wiholja hälvitys -töihin, että werlisen niin hirwittäwiin
löytynee
sitvistyneiden
taa niille tuskin
kansain historiasta.
C. E. Bladhin tekemässä kirjaisessa: Ninnsu trän gista
Knska KriFst luemme surkean kuwauksen Närpiöläisten ja
Maalahtelaisten kapinasta. Minun aikomukseni on tässä
kertoella kansan sotaisia lvehkeitä Kauhajoella ja niiden hirmuisia seurauksia; tullen kumaelmani pää-asiallisesti perustaumaan seudulla lvielä eläwäin wanhusten muistelmiin,
jotka itse omin silmin owat nähneet nämä tapaukset ja muutamat työlläänkin olleet osalliset tässä surkeassa murhe-ku-

se

monessa

se

assaan

surma-

lvaelmassa.

Moni lukioistani on epäilemättäkin nähnyt tuon pienen kirjaisen: NoräukttOn iliauii^oki ja sitä lukiessaan
»varmaankin luullut waleh-kuwaelmain wapailla aloilla liikkuwansa, semminkin kun tapaukset siinä otvat uutelon keweään esitys-taftaan puetetut. Ia kuitenkin on piammittain
kaikki, mikä tässä kirjaisessa mieliämme tärisyttää, melkein
kaunistelematon historiallinen totuus, niinkuin kirjan tekiä-
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kin, herra S N., tvarmaan lvakuuttelee. Ainakaan ei seutulaisten muistelmista woi muuta päättää eikä niistä kirjallisista tiedoista, jotka näihin kohtiin koskewat. Ne erehdykset, joihin kirja paikoin hairahtaa, eiwät kuulu kertomuksen
mieltä tärisyttäviin osiin, waan owat enimmästään nnrheitä
Ia enimmät näistäkin lienee
tapausten ajan-määräyksessä.
kirjan tekiä tahallaan tehnyt. Ennenkuin kerrottawaani käyn
käsiksi, täytyy minun mnistuttaa, että tulen seuraamaan
kahta lviikkoa lvarhaisempaa ajan määrää kuin herra S— N.
kirjaisessaan.
Syyt tähän saattaisin heti tässä selittää,
mutta kun sen sielvemmästi woin tehdä kertoelman loppupäässä, en tahdo lukiaa enkä itseänikään tässä waiwata lalveammalla selityksellä.

2.

Walmistus-wehkeitä

kapinaan.

Waikka Suomen sotajoukot Siikajoen, Relvolahden ja Pulkkilan tappelu-tantereilla loistawalla tawalla oliwat wihollipakoisalle,
kanssa woimiansa koetelleet ja työntäneet
Klingspor
uskaltanut
kuitenkaan
takaa
ajaa,
ei
sitä Pitkältä
pysähtyi,
syitä
tuotellen,
waan
kaikenmoisia turhia
Praaheen
tienoosen jouten olemaan. Wasta kuuden wiikon kuluttua
läksi hän wihdoinkin liikkeelle ja lvalloitti Uuden-Karleby'n
kaupungin, Juhannuksen aikaan w. 1808. Menäläinen kenraali Rajewski, jonka pää-joukko seisoi Nähässä-Kyrössä,
alkoi nyt asentoansa pelätä. Ia syytä siihen olikin; sillä
Klingspor uhkasi Härmän ja Lapuan kautta hänen selkäänsä,
ja toisaalta katkaisi Närpiöläisten ja Maalcchtelaisten meteli hänen Yhteytensä Kristiinan ja Kasko"n seutmvissa olewain Orloff-Denisoff'in joukkoin kanssa. Heinäkuun ensi
päuvinä weti sentähden Rajetvsti laumansa Vaasan tienoosta
takaisin Lapualle ja Salmeen Kuortaneelle. Mutta Klingspor

sen

sen
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siirteli »vähitellen wäkeänsä Lapualle päin ja lähetti toisesta
osakunnasta Pohjanmaan pataljoonan, majuri von Otter'in

johdossa, Möyrin ja Wähän-Kyrön kautta Isoon-Kyröön ja
joukon läheisyyttä kaiketi kamoksui Ilmajoella majailewa wähäinen wihollis-parwi, koska
aikaan rupesi sekin pakenemisen tuumihin. Tällä oli Lauroselan taloissa, lähellä kirkkoa, wartioitawana isohko »varasto
kuiwaa leipää eli niinkutsutuita knallia, joka oli sinne »vedätetty Weaporin linnasta, kun
pari kuukautta sitten joutui Meuäläisten waltaan. Sitä warastoa aikoi wihollinen
nyt siirtää ja oli täydessä touhussa hankkia helvoisia tähän
tarpeesen. Mutta niiden saanti oli tällä kertaa sitkeämmässä kuin ennen; sillä talonpojilla oli omat tuumansa leipä-tvarain korjuusta.
Oli näet ruotsalaisissa naapuri-pitäjissä par'aikaa rajusti raiwoawa kapinan-henki tännekin lähettänyt löyhäyksiänsä; ja luonnollisesti kiihtyi mieltenkuohu siitä wielä enemmän, kun nyt oli Suomalainen pääjoukko niin lähellä ja
von Otter'in wäki waan kolmen neljän penikulman päässä.
Epäiltälvää on kuiteukin, olisiwatko talonpoikain tuumat tuleentuneet toimeen, ellei eräs lurlvalainen, Jaakko Sarwela,
joka oli ollut Närpiöläisten metelissä, olisi saapunut niitä
lerittämään. Tuliko tämä omasta päästään, wai oliwatko
Närpiöläiset hänen lähettäneet, on waikea enää selwille saada.
Hänen erittäin uutterasta ja innokkaasta toimestaan woisi
kuitenkin päättää, että hän lähettiläs oli. Hän kertoeli,
miten Närftiöläisten ja Maalahtelaisten sotaisat yritykset
oliwat hywin menestyneet. Kolmesataa kasakkaa jo olimuka
saanut ja suunnattomat määrät elo-waroja ryöstetty »viholliselta. Ett'ei kansa tämmöiseltä puheelta korwisulkenut, on luonnollista. Olipa kuitenkin scmmoisiakin, jotka eiwät oikopäätä kapinan-lvehkeisin antauncet, waan
edeltä-käsin tarkoin punnitsilvat niiden mahdollisia
muksia. Näitä oli sekin mies, jota Sanvela loki kansan

Mistaroon. Tämän

samaan

se

surmansa
ausa

seuraa-
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pääksi houkutella, talon-isäntä Pietari Mästilä. Tämä kun
oli älveriäs pohatta seurakunnassa, niin asian menestys rip-

pui paljon hänen tainmttamisestaan. Mutta turhaan koetteli SaNvela puheliaisuutensa lvoimaa tätä jäykkä-luontoista
ja järketvää miestä wastaan. Mästilä ei itse suostunut
hänen tuumiinsa eikä suwainnut alus-wäkensäkään niihin
mennä. Taipuwaisempi oli Peuralan kartanon haltia, wiisaustieteen kokelas Salomon Hanelles ynnä pitäjän nimismies Adam Qwist; ja näiden haltuun jättikin Sarwela tuumain toimeen-panon, kun Ilmajoelta läksi.
Saatuansa tiedon tvihollisen aikeesta siirtää tvarastoansa, lähetti Hanelles ympäri Ilmajoen, Kurikan ja Kauhajoen seurakuntia lento-kirjeitä, joissa talonpoikia kehoitti
lähtemään miehen talosta leipä-kuormaston ryöstöön. Näiden myötäisyydestä ja innosta ei näytä hänellä tvarsin
wilkasta toiwoa olleen, koska kehotuksellensa ponuisteeksi
liittiuhkauksen: että joka käskyä ei tottelisi hirtettäisi oman
porttinsa päälle. Ia odottamattoman hitaita olitvatkin talonpojat Ilmajoella kehoitusta noudattamaan. Luultawasti pani
Nästilän taipumattomuus ja kirkkoherra Erikki Juhana
Frosterus'en waroittawa ääni monen artvelemaan. Mahdollista on myöskin, että moni pahaksui tuota kowaa uhkausta, joka ei liene suloisesti soinut Pohjalaisen herrain komentoon tottumattomaan korlvaan, semminkin kun kaskia oli
Maan olipa miten oli;
niin nuori päällikkyyden-anastaja.
Ilmajoen emäkirkolta ei määrättyyn aikaan kansaa keräytynyt. Mutta kuuliaisemmat käskylle oliwat Kurikan ja Kauhajoen kappelilaiset. Niitä kokoontui joltinen joukko
kuntainsa raja seudulle, ehkä nekään kaikki eiwät myöhäisen
käskyn lvuoksi aikanaan ko'olle ehtineet. Että Ilmajokelaiwasta nähdä.
setkin sittemmin liikkeelle lähtilvät,

seura-

saamme

Hankkiaksensa säännöllistä sotawäkeä talonpoikain anmksi
ja tueksi, käwi Hanelles von Otter'in puheilla Isossa-Kyrössä
ja saikin tältä wäkeä lupaan. Mutta ennenkuin se ennätti
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Ilmajoelle, oli jo pää-osa Venäläisten kuormastoa sieltä
lähtenyt. Kuorma-lukua oli tässä noin 70 *) ja wartiawäkeä 50 miestä. Ia kun talonpoikia wielä ei ollut tarpeeksi asti keräytynyt, pääsi kuormasto rauhassa kulkemaan
Kurikan ja Kauhajoen kautta Kristiinan kaupunkiin päin.
Tämä tapahtui 14 p:nä Heinäkuuta edellä puolipäiwän,
mana Päiwänä kuin von Döbeln Porilaisinensa toimitti
loistawimman uro-työnsä Lapuan lakealla.

sa-

3.
Kuormaston ryöstö Harjassa; toisen hätyyttäminen Paljakan ja kirkon silloilla.
Jälkeen puolipäilvän suoriutui kuormaston häntä-ftääkin matkaan lähtemään. Tähän kuuluwain kuormain luku
oli waan 13**), ja niillä upsieri ja 10 miestä suojeluswäkenä. Sillenkin menestyi alku-pää matkaa hywin. Mutta
täytyi pysähtyä yötä pitämään Harjan taloon Kauhajoella, lähellä Kurikan rajaa; ja tätä tilaisuutta päättilvät
talonpojat hywäksensä käyttää. Heitä olikin nyt päiwän
kuluessa ehtinyt kokoontumaan Harjan tienoosen niin kosolta,
ett'ei kymmentä sotamiestä peljätä tartvinnut, josko ei kaikilla aseetkaan niin kaselvat olleet. Olihan toki muutamilla
pyssyt, toisilla seipään päähän kiinnitetty wiikatteen poikkioin tai
kanki kainalossa ja mikä milläkin. Niiden talonpoikain kanssa,
joiden oli täytynyt lähteä kuormastoa saattamaan, selvittiin,
että yön tienoossa päästäisiwät hetvosensa syöttö-maalta karkaamaan. Ia niin talvikin. Kun aamulla mentiin niitä
Harjan luhdasta hakemaan, olilvat tietymättömiin kadonneet.

sen

saamani tiedot eroatvat paljon toisison 40, enin 80 kuormaa.
**)Näidenkin kuormain lukua muistellaan wähän eri lailla.
*)Kuorma-lukmn määrästä

taan.

Wähin määrä
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Vihollinen tiuskasi uusia helvosia; mutta samassa töytäisiwät talonpoika-parwet esiin ja julistilvat kuormat saaliiksensa. Niiden omistuksesta nyt nousi kowa kahakka; mutta
lverta ei sentään tässä tilassa paljon lvuotanut. Ketään
ei kaatunut, waan yksi »vihollisista sai kuoleman-haawan.

ja lähtenyt toisella puolen
ruokaa itselleen katsomaan,
kun talonpojat kuormaston
yli tullut, mutta ruuhesta
rannalle astuessaan ammuttiin häntä selkään. Maikka näin
pahoin haalvoitettu oli, luonnistui kuitenkin hänelle päästä
towereinsa joukkoon Harjan pihalle, josta kaikki muut raiwasiwat tien itselleen maantielle, paitsi upsieri*), jolla ei
Määriä ollut. Tämä joutui wangiksi; mutta muut, tuo
haatvotettukin niiden joukossa, astuitvat aika »vauhtia Kauhajoen kirkollen päin ja pääsilvät onnellisesti senkin talonpoika-partven läpi, joka sillä puolen oliheitä »vastassa. Pari
»virstaa **) marsittuaan täytyi heidän heittää haawoitettu
tolverinsa Laturin luhta-latoon, josta hän sittemmin tuollunna
löyttiin.
Kummalta kuuluu, kun ei tässä tilassa
pia surmia tapahtunut, waikka wähintäin 100 miestä oli
ko'olla noita yli koko Suomenmaan mainittawia Suu-Pohjan "puukko junkkaria" ja wihollifia waan kymmenkunta.
Mutta muistettavia on, että »viholliset olimat säännöllistä
sotawäkeä, jolla oli kiwäärit ja muut sopimat aseet, kun
sitä »vastoin talonpojat oliwat sotamenoon tuiki tottumattomat ja puuttuitvat kelpo aseita sekä johdattajaa.
Ha-

Tämä oli eronnut towereistaan
jokea olewaan Toiwakan taloon,
ja oli juuri sieltä palaamassa,
piirittäwät. Hän oli jo joen

sen suurem-

*) Muutamat kertojistani eiwät tietäneet mitään koko tästä upsieristä. Ia epäillä sopiikin, oliko semmoista tässä joukossa, koska,
nähdä, yksi noista pakoon Päässeistä
niinkuin ivasta
oli ala-upsieri.
sotamiehistä
"")
wirsta
kuin SuoTässä niinkuin ivastakin merkitsee

saamme

men eli uusi lvirsta.

sana

samaa
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nelles kyllä oli saapumilla, mutta hän näyttää päällikkyydessään noudattaneen Klingspor'an korkeaa esimerkkiä. Hän
ynnä adjutanttinsa Qwist kurkisteliwat Toiwakan nurkkain
takana, pyssyn-kantoa ulompana, kunnes kruutin haju oli hajonnut ja mihollinen matkoihinsa mennyt. Wasta sitten,
kun waaraa ei enää tarjona ollut, rohkenimat he esiin tulla
ja toimittiwat leipä-matot Harjan aittaan. Kaksi entistä
sotamiestä pantiin aitan eteen wahtia käymään, kunnes von
Otter'in lupaama miehistö saapuisi.
Joitakuita tuntia tämän jälkeen kulki 15 kasakkaa Harjan silvuitse. Nämät oliwat Lapuan tappelussa joinkin joutuneet erillensä pää-joukostaan ja matkustimat nyt Ilmajoen,
Kurikan ja Kauhajoen kautta Kylä-Karwiaan, jossa Kantin
keskiewarin tienoilla jotenkin suuri wihollis-joukko seisoi.
Mästilän harjulla, 6 lvirstaa Ilmajoen kirkolta Kurikkaan
päin, oliwat kasakat syöttäneet hetvoisiansa, ja Pietari Wästilä oli sill'aikaa lähettänyt lento-kulkian Harjaan, näiden
tulosta
lviemään. Waroi näet talonpoikain siellä
par'aikaa woittajaisia juowan, joten saattaisiwat joutua kasakkain käsiin. Eikä ollutkaan hänen luulonsa perätön.
Ryöstöstä päästyään oli talonpoika-joukko hajoontunut pienempiin parwiin, jotka tuolla täällä taloloissa rähisiwät
wiina-pullojen ääressä. Mutta kun kasakkain tulosta
saatiin, woitiin kumminkin niin laittaa, etteiwät nämä
neet lvähintäkään wihiä kuormaston ryöstöstä, joten rauhallisesti ratsastitvat Harjan ohitse ja samaten aina edespäinkin. Tästä rauhalliststa ratsastuksesta pettyiwätkin pahoin Kauhajoen kirkon-kyläiset. Kun etäältä näkilvät kasakka-parwen tuleman, luuliwat
suomalaista hewois-wäkeä
olewan ja riensiwät ihastuksissaan sitä ivastaan ottamaan.
Waan kauhea hätä tuli heille, kun hawaitsiwat hairauksensa.
Jokainen kiiruhti henkensä perästä pakoon, mihin mikin pääsi.
Aaltoilemat laihowainiot tarjoisilvat enimmille läheisen lymypaikan, josko tuo ei niin turwallinenkaan ollut. Mutta

sanaa

sana
saa-

sen
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muutama hyppäsi hopussaan jokehenkin ja piilisiellä ruohostossa kuni wesi'lintu, kunnes kasakat oliwat näkymättömiin
kadonneet.

Wähän sen jälkeen, kun kasakat oliwat Mästilästä lähteneet, tuli sinne sen semmoisellakin melskeellä ja rähinällä
kolmen neljän saadan miehen suuruinen talonpoika-joukko.
Ne olitvat Ilmajokelaisia, seurakunnan alaisesta päästä,
joiden ainmissa nuo sotaisat tuumat lvihdoinkin oliwat niin
tuleentuneet, että olilvat lähteneet tälle retkelle. Isäntä
Tuomas Uppa, Ala -Seinäjoen kylästä, oli heillä päämiehen
tapaisena; waan hän ei näytä lvoinecn oikein hywin joukkojansa hallita. Jonkun aikaa Mästilän harjulla telmättyään,
hajosiwat ne tuonne tänne, kun saiwat kuulla ryöstön HarAinoastaan wähempi osa pitkitti
jassa jo tapahtuneen.
Kauhajoelle
ja
ennätti parahiksi niihin uusiin
matkaansa
lvehkeisin, jotka siellä ehtoopuoleen samana päilvänä olilvat
tekeillä.

sanoma

tullut, että pääkuormaston oli ollut
Oli näet
pidättymään Karijoella, ensimäinen seurakunta Kauhanyt oli paluu-matkalla
joelta Kristinaan päin, ja että
Kauhajoelle. Mikä lienee palaamaan pakottanut, on waikea
Mahdollista on, että Kauhajoen ja Karijoen raja-seuduillenkin oli keräytynyt talonpoikia tuormastoa ahdistamaan
ja että lvihollinen piti niitä säännöllisenä sotalväkenä, joka
Närpiön ja Teuwan kautta joinkin olisi päässyt sinne
tunkeumaan. Näin arweli yksi kertojistani. Mutta olipa
kuinka tahansa. Tätä kuormastoa wastaan riensilvät nyt
talonpoika-joukot wiiden wirstan päähän Kauhajoen kirkolta.
Siitä alkaa awara Paljakan keidas, ja isonmoinen puro katkaisee maantien juuri keltahan alussa. Silta, joka
Yli
lviepi, retvittiin, ja siihen pysähtyimät nyt talonpojat kuormaston tuloa odottamaan. Päämiehenä oli heillä tässä tilassa eräs tvirkaheitto kapraali, nimeltä Hkerman.
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Tuskin oliwat
ennättäneet, kun talonpojat, ne harivat, joilla pyssy osaantui olemaan, rupesilvat
ampua räjähyttelemään. Mutta toiselta puolen puroa siihen
pian wastasi wihollisen 30 kiwääriä, eikä aitaakaan, kun jo
tuli talonpojille kowa kiirus päästä sen sakean papu-sateen
alta. Kapraal-kenraali oli ensimäinen, joka pakojalkaan paneutni, ja kehoitti muitakin "Jumalan tähden", niinkuiu hänen lauseensa kuului, esimerkkiänsä seuraamaan.
Mhollinen korjasi sillau jn saapui seuraamana aamnna, 16 p:nä Heinäk., kirkolle. Tästä erkanee Kauhajoeu
yli maautie, joka itäeteläistä suuntaa menee Nummijäriven
ja Kantin keskiewariin ja siitä edespäin Hämeenkankaan
poikki Tampereelle. Tälle tielle piti kuormaston poiketa, ja
iso osa Paljakan sillalta paenneita talonpoikia oli rientänyt
tienhaaraan, siinä uudestaan kuormastoa hätyyttääksensä.
Sillasta rewittiin kansi-puut, ja tuota pikaa niistä
kyhättiin rinta-nojan tapaine joen-takaiselle weräjälle. Sen
sekä aidan suojassa wartosiwat nyt taasen talonpojat lähenewää kuormastoa. Tämän täytyi pidättyä joen partaalle,
sen relvityn sillan päähän, ja päällikkvupsieri närkästyi tästä
uudesta wastuksesta niin, että ihan yksin sillan ansasta pitkin töytäisi talonpoikain rinta-nojaa kohden. Mutta tuskin
oli ansaan keskipalkalle ennättänyt, kun tarkka laukaus toiselta puolen kellisti hänen jokehen. Kauhea kiwäärin-tuli
Sydän-yön

aikaan

läheni kuonnasto.

ensimäiset hewoiset ampu-määrään

rupesi nyt tuiskuamaan talonpoikia kohti, joilla rinta-nojastaan ei suurin suojaa ollut ja lvielä wähemmin turwaa pyssyistään, jotka eiwät kantaneet wiholliseen asti. Kerkeä
pako oli heillä siis nytkin ainoana lvarana, ja luonnistuikin niin, että kaikki ennättiwät matkoihinsa, ennenkuin
wihollinen joen yli pääsi, paitsi yksi, joka oli huono juoksia. Tämä raukka koki turhaan laiho-pellossa suojaa etsiä.
Vihollinen keksi hänen sieltä ja kosti hänelle julmasti painetillaan upsierinsa kuoleman.

se
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Sillan korjuu ei tvihollista kaulvan lviitvyttänyt. Maan
kowa kiirus näyttikin hänellä nyt olelvan, juurituin olisi
noista talonpoikain noloista ryöstö-wehkeistä aawistanut,
ett'ei niillä muuta tarkoitusta ollut,kun wiiwyttää kuormastoa, kunnes joku mahtawamfti sotawoima saapuisi. Mirsta
sillalta Nummijärlvelle päin oli Laurusen »vainiolla halkopinoja molemmin puolin maantietä. Näiden päälle tyhjensi
wihollinen
kuormainsa sisältöä ja pisti pinot palamaan.
kewennettynä
Täten
riensi hän nyt aika »vauhtia edellensä.

osan

4.
Kapteni Uggla Kauhajoella.

Mutta aika olikin jo kiiruhtaa. Muutamia tuntia myöhemmin saapui von Otter'in lupaama sotawäki, jota Hanelles
lewottomuudella odotteli Mattilassa, neljä »virstaa pohjoiseen
kirkosta, sill'aikaa kulu talonpojat niin huonolla menestyksellä hätyyttilvät kuormastoa Paljakan ja kirkon silloilla.
oikein paikalleen
Kuinka wäkewä tämä miehistö oli, en
Muutamat muistelewat sitä olleen 100, toiset 75, toiset
taas waan 25 miestä. Mutta koska sillä täskiänä oli kapteeni Uggla ja »vielä joku toinenkin upsieri sanotaan muolleen, ei sopine sitä warsin »vähäksi arwata. Aikaperille
naan
ehtiäksensä oli kyytillä ajanut »viimeiset pejatkoi samaten matkaansa kirkolta Nummijärja
nikulmat
tvelle, jossa Uggla wielä toiwoi kuormaston saawuttawansa.
Jo Ilmajoelta oli talonpoikia Yhtynyt tähän miehistöön,
Kauhajoella
karttui joukko »vieläkin enemmäksi.
ja
Uggla
Kun
miehillensä Nummijärlvelle tuli, oli kuorjo
pari
tuntia sitten siitä ohi kulkenut, ja hän päätti
masto
hyivänään
sinä
takasin palata, kun tiesi »vihollisella Kantissa
oletvan melkoisen miehistön. Mutta joku halvaitsi nuotiotulen wähän tuolla puolen taloa, muutaman puron war-

osaa

sanoa.
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rella, joka

siinä Nummijärween laskee. Uggla komenti wäjääkäri-jonoon
ja piiritti tulen, jonka ympärillä metkensä
lepäili
tvihollisia,
yksi ala-upsieri ja 8 miestä. Arsikössä
wattawasti eiwät tienneet nämä niin mahtawan joukon keskelle joutuneensa, kosk'eiwät suosista antauneet, waan rupesiwat wastaan ampumaan. Wasta kun ala-upsieri ja kolme
miestä oli kaatunut, heittilvät jäljcllä-olewat wiist itsensä
tvangiksi, niistä yksi pahoin haawoitettuna. Tuskin tarwinnen mainita, että nämä olilvat samat miehet, jotka Harjasta eheinä pakoon päästivät. Luultawasti oliwat he siwuteitä sinne kulkeneet ja kasakat sekä kuormasto siten päässyt maantietä ohitse menemään heidän hatvaitsemattansa.
Tämän toimitettuansa palasi Uggla miehineen IsoonKyröön. Tertveet wangit hän wei muassaan, mutta haawotettua ei saattanut kuljettaa edemmäs kuin Kurikkaan,
jossa hänen heitti tien tvieressä olewan kello-tapulin porstuaan. Sieltä hänen korjasi Kurikkalaisten armeliaisuus
muutamaan lähellä oletvaan torppa-mökkiin, jossa häntä
hellästi hoidettiin, niinkuin ei olisikaan tvihollisen kalpaa
kantanut. Mutta hämpä ei ollutkaan syntyänsä Menäläinen, waan Virolainen, tuota onnetonta Suomalaisten heimo-kansaa, jonka kowa onni on painanut muita kansoja orjina palwelemaan. Oliko siitä syystä, kun Kurikkalaiset
häntä fääliwät,
heitän sanomatta; mutta odottamaton
maallinenlin etu lähti tästä heidän säälitväisyydestään
nähdä, tulee tälle
rakuunalle. Kuten wasta
malle Virolaiselle kiitos siitä, että Kurikka ja Ilmajoki
pääsiwät niitä surmia ja häwityksiä kärsimästä, joilla wihollinen rankaisi Kauhajokelaisia kuormaston ryöstämisestä.

sen
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Kapina Kauhajoella.
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5.

Murha-yö Kauhajoella. Surma- ja häwitystyöt Pappilassa ja Yli-Knuuttilassa.
Myöskin talonpojat palasitvat tvähitellen kotiinsa, ja seu-

raavana päiwänä eli sunnuntaina, 17 p:nä Heinäk., lvallitsi
Kauhajoella

taasen

tyyni ja hiljainen elämä, kuin paraim-

pana rauhan aikana. Edellä puolipäitvän käytiin kirkossa

niinkuin ennenkin, ja ilta-puolikin päiwää kului tawallisuu«
den mukaan miltä milläkin lailla. Mutta tämä tylven oli
myrskyn ennustaja. Tuskin olilvat seudun
waan
asujaimec yö-lewolle laskeuneet, kun 40 kasakkaa Nununijärweltä päin tuli täyttä laukkaa ratsastaen, niiden joukossa
nekin 15 kasakkaa, jotka perjantaina rauhallisesti kulkiwat
seurakunnan läpi. Mitä tämä joukko asioitsi, oli helppo
joka miehen arlvata. Mutta että wihan ensi puuskat tatvoittaisitvat seurakunnan kappalaista, joka wähimmin kaikista oli syypää edellisten päiwäin tapauksiin, imeläpä tawan-takaa sarnas-tuolista oli »varoitellut sanan-kuulioitansa
pysymään erillään kaikista kapinallisista wehkeistä wihollista
sepä tuskin kenenkään mieleen lienee juolahtanut.
wastaan,
Kirkolle tultuaan jakautui kasakka-joukko kahtia. Toinen parwi ohjasi kulkunsa pohjoiseen, toinen ratsasti pappilaan, joka on tvähäisellä töyrällä, kitvi-heitto kirkolta itäetelään. Kappalainen, maisteri Aaftram Mellenius perheenensä makasi jo makeimmassa ehtoo-unessaan, kun tämä
julma joukko kauhealla melskeellä ja töminällä pihaan ajoi.
Pappi itse heräsi ensin, ja artvaten kasakkain asian tawahti
hän »vuoteelta, riensi paki-paitaisillaan ylös kokille ja pääsi
siellä uunin-piipun ta'a lymyyn. Perhettään ei hän hädissään ennättänyt herättää eikä suojakseen hairata muuta kuin
esi-liinan. Tuskin oli hän kokille päässyt, kun
kiljuen
ja kiroten rikkoilvat porstuan owen ja töykasakat

nouseman

—

rouwansa
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huoneisin, missä routva ynnä 8 wähästä lasta,
alastomina ja turtvattomina, yhtäkkiä joutuiwat tämän julmistuneen ja raa'an joukon keskelle. Ensi työkseen waatiwat
kasakat rouwaa tiliä tekemään, mihin miehensä oli joutunut.
Mutta waikka uhkaawaa keihään kärkeä hänen rintaansa
wasten pitiwät, ei tullut mitään tolkkua, niinkuin ei sopinutkaan tulla. Sillä papin 010-paikka oli yhtä tuntematon
roulvalle kuin kasakoillenkin. Eikä saatu selkoa asiasta palkollisiltakaan, waikka niillenkin kowa eteen pantiin. Eimuuta; täytyi itse rumeta etsimään. Kaikki paikat huoneissa
hakitvat ja myllästimät nyt nämä julmat lvieraat. Kokkikaan ei unohduksiin jäänyt; mutta pappia eiwät äkänneet
kasakat uunin piipun takaa, tvaikka monta kertaa siitä siwu
kulkiwat *). Tuntikausia turhaan haettuaan, rupesitvat ryös«

täisitvät

*) Merkillistä on, miten erilaisia mietteitä kertojillani oli tästä papin onnesta. Kun muutamat kaikessa yksinkertaisuudessa päät-

sen

Jumalan sallimuksesta tapahtuneen, etteiwät kasakat
toiset ansion siitä tulewan eräälle
jalomieliselle »viholliselle. Tämä kyllä olimuka papin hawain»
nnt uunin piipun takana, maan nuitannut hänelle, että siellä
pysyisi. Mutta arwattawasti kuuluu tämä säälitväisyyden osoite
tiwat

löytäneet pappia, wäittiwät

niiden tapausten joukkoon, jotka eiwät ollenkaan tapahtuneet
ole, ja taru siitä on luettawa sen mielen-laadun kauniiksi
ansioksi, joka niin hywää woifti ajatella semmoisestakin julmasta
surmaaja-joukosta, kuin se oli, jonka uro-töitä tässä olemme
— Tämän yhteydessä en saata olla mainitsematta
alun nähneet.
toistakin todistetta samanlaisesta mielenlaadusta. Kun kuljin
tietoja keräämässä näistä tapauksista, kohtaisin Kauhajoella muutaman noista haudanpartaalla horjumista sotilas-wanhuksistam«
me. Monen muun huwittawan jutun joukossa kertoi ukko,
kuinka hän kerta joidenkuiden toisten towerein kanssa joutui
kauhean kanuuna-tulen alle. Siinä olisi nuhollinen saattanut
heidät kaikki murskaksi ampua; "mutta", lisäsi ukko, "nähtävästi tahtoi hän meitä säästää, sillä hän tähtäsi
— niin korkialle,
että kuulien nnhinää tuskin kuulimme" (!) Sama ukko »vakuutti olewansa warsin warma siitä, että Suomen jättäminen
Menäjälle oli jo ennalta sowittn ja että koko sota siis oli
—
waan hirweätä leikin-tekoa näyn wuoksi.
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tämään ja hätvittämään. Kaikki, jolla heidän silmissään jotakin arwoa oli ja joka mukaan otettawaksi softi, korjasiwat omaksensa, mutta huone -kalut ja muut semmoiset kappaleet särkiwät
ja pirstasiwat pilalle. Kuinka perin-pohjainen häwitys oli ja
kuinka tarkkaan kasakat kokitvat hywäkseen käyttää kaikkea, pienintäkin, on waikea oudon oilvaltaa. Siitä ei puhumistakaan,
että routvan sormista sormukset riistettiin; mutta nuimeinen
kaulahinenkin kiskottiin hänen kaulastaan. Mtä alastomaan
tilaan heitettiin lapsetkin. Sänky-waatteita ei sopinut sinään mukaan ottaa. Sentähden niistä pudistettiin höyhenet tuulen wietäwiksi, mutta waarut ja waipat pidettiin
liina. Ei säästetty perheen köyhää kirjastoakaan. Siitä
kirjat joko rewittiin rikki tai tallattiin jalkain alla.
Huoneissa ei arwon werta wuotanut, mutta pihalla
kasakoista,
kohtasi silmää werinenkin näky. Oli näet
pappilaan tullessaan, poikennut erääsen Newa-Kokko nimitaloon, tvähän matkaa etelään kirkolta. Siellä tapasimat isännän ulko-huoneessa makaamasta, ottiwat wangiksi
ja toilvat pappilaan. Lieneekö heillä mitään erinomaista
syyttämistä ollut tätä mies-parkaa ivastaan ; mutta kauheasti he hänen surmasiwat keihäillään pappilan pihalla.
Kesäinen aamu-aurinko pilkotti jo taiwaan rannalta,
kun kasakat olilvat lopettaneet häwitys työnsä pappilassa ja
ratsastitvat tiedustelemaan mitä toinen totveri-joukko toisaalla oli toimeen saanut; ja sinne tahdomme mekin rientää,
kun ensin pikimmaltaan olemme katsastelleet niitä kolvia
onnen waiheita, jotka tvasta kohtasiwat pappia ja hänen
perhettään.
Kasakkain lähdettyä jätti rouwa-parka lapsineen hätvitetyn ja tyhjin ryöstetyn kotinsa ja ohjasi askeleensa metsää kohden, siellä hakeakseen turwallisempaa 010-paikkaa.
Hän ei tvieläkään tiennyt, mihin miehensä kasakkain tullessa
oli pujahtanut. Tämä näet pysyi yhä wielä piilossaan,
kun sieltä ei saattanut niin tarkasti lvaariin saada, koska

saa-
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se raastaja-joukko pappilan tienoosta poistui. Vihdoin
rohkeni kumminkiin tulla esiin ja näki nyt omin silmin auttamattomaksi todeksi kaiken sen, mitä kasakkain pitkällisestä
ja hirlveästä metelistä oli aawistanut. Minne katsoikin,
oli häwiötä tai tyhjyyttä waan edessään, ja sekin niin perin-ftohjaista, ett'ei ryysyä löytänyt, jota olisi saattanut
kääriä pahoin Mustuneen ruumiinsa suojaksi. Paki-paitaisillaan, niinkuin oli, täytyi siis hänen aamuyön tviileässä
ilmassa samota lähes pari wirstaa muutamaan metsätorppaan, jossa wihdoinkin sai waatteet yllensä ja jonkun ajan
kuluttua, myöskin tietoja perheensä waiheista. Tämän yhteydessä oleskeli hän sitten aikoja metsissä, mutta sielläkään
ei saanut olla rauhassa wihollisen lvainoomisilta. Siitä
ainoasta syystä, että hän oli seurakunnan pappi, piti tämä
häntä kapinan pää-kiihoittajana ja koetti kaikkia keinoja saadakseen hänen käsiinsä. Ia tämä keinoileminen luonnistuikin lviimein. Kun von Otter'in, niinkuin lvasta nähdä
saamme,

täytyi paeta Kauhajoelta, 26 p:nä Heinäk., ja wihollinen siellä uudestaan pääsi Mallalle, uskalsi pappi kerta
käydä metsän ranteesen katsomaan, mitä wihollinen rinnalla
puuhasi. Mutta kasakka-parwi, joka juuri sattui siitä ohi
ratsastamaan, hawaitsi hänen. Hän joutui wangiksi ja sai
kärsiä julmimpaa rääkkäystä. Ensi aluksi riisuttiin takki
ja liiwi hänen yltänsä, ja tuolla maan-mainiolla kasakanpamputta piestiin hänen selkänsä mustelmille. Sitten hän
sidottiin kädet selän ta'a ja wietiin kirkon tykönä oletvalle
pää-wahdille. Siellä hän teljettiin riiheen, nuorat niin
kiinteelle kuristettuna, että kenties menehtynyt olisi, ellei
wahtimies armeliaisuudesta olisi niitä wähän hellittänyt.
Senraawana päilvänä pidettiin hänen kanssansa kaikellaista
konnan-fteliä. Niinpä seisoteltiin häntä tuntikausia kirkon
wiereen pystytetyn hirsipuun alla, jossa wahtimies häntä
tawan>takaa kolhi kiwäärin perällä, kun hän lväsymykseltä
ei saatanut
seisoa. Muutamain päilväin

samassa asennossa
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kuluttua muutettiin hän Laplvärtiin. Koko matkan, joka
tekee noin 4 penikulmaa, täytyi hänen, sidottuna yhteen kahden muun lvangin kanssa, juosta kasakka-helvoisen ohella,
awo-jaloin ja liiwisillään. Laftwärtissäkin majoitettiin hän
riiheen, jossa nälkä ja jano hänellä oli joka päitväisenä
lvieraana. Miikko-kausia siellä oltuaan, tvietiin hän wihdoin wiimeinkin Turkuun laillisesti tutkittawaksi, ja sai taasenkin tällä matkalla kärsiä kaikkinaista konnuutta kuljettajakasakaltansa. Turussa hän hawaittiin Marsin syyttömäksi
ja päästettiin irralleen. Waiwoista annettiin hänelle nyt
wähän matka-rahaakin, joten hän myöhään syksyllä saatti
palata kotiseudulleen.
Sill'aikaa oli hänen perheensä kurjia päiwiä wiettänyt
muutamassa metsä-torpassa, puuttuen elämän kaikkein— tähmikä wielä katkerampaa oli luodellisimpiä tarpeita ja
tettalvia tietoja hänen waiheistansa. Niitä oliwat kulkupuheet kuwailleet kahta kauheimmiksi, kuin itsessään olitvatkaan. Monta monituista kertaa oli maine hänen jo hirttätekoa, kun hän yhtenä
nyt ja teki juuri par'aikaa
torpan tuwan-owen ta'a, jossa perheensä
aamuna saapui
majaili. Hän seisahtui kuuntelemaan ja sai nyt omin korkuulla, kuinka muutama mies rouwalle jutteli hänen
karwa-köydellä hirtetyksi. Ilpo-eläwänä astui pappi owesta
sisään, kertomuksesta kauhistuneen perheensä keskelle, ja Yhtäkkiä oli kauhu riehtitvämmäkfi riemuksi muuttunut. Näin
hän nyt monien monituisten kärsimisten perästä oli yhdistynyt rakkaan perheensä kanssa. Mutta kamala oli nyt
tätä uutta eloa alkaa, kun tvihollinen oli ryöstänyt ja häwittänyt kaiken omaisuuden ja päälliseksi wielä polttanut
pappilankin, kuten wasta nähdä
Kaikeksi onneksi
tarjosi kirkkoherra Frosterus hänelle ja hänen perheellensä
suojaa tabveksi ja majoitti heitä aina siihen asti, kun rauha
maahan palasi. Mellenius pääsi sittemmin kappalaiseksi
Lumijoelle, jossa hän kuoli 49 wuoden iässä. Edellä kerro-
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»vilustumiset ja rääkkäykset perustilvat sen taudin, joka
niin aikasen lannisti hänen kuolinvuoteelleen *).
Mutta kääntykäämme takasin Pääasiaan. Se kasakkapartvi, joka kirkolta pohjoiseen päin erkani, ratsasti Mitut

Knuuttilaan, toista wirstaa kirkolta. Talon silloinen omistaja oli kartanon-haltia Kustalvi Inberg, jonka wihollinen
myöskin waroi talonpoikia ryöstö-tuumiin yllyttäneen. Oli
näet Inberg, aawistaen wihollisen kostoa Harjan ryöstöstä,
lähtenyt matkaan Ilmajoelle, kuulustellaksensa, koska tuo von
Otter'ei lupaama sotamiehistö olisi odotettalvana. Mutta
hän ei pitkään matkaan päässyt, ennenkuin nuo edellä-mainitut 15, Lapualta tulewaa kasakkaa sattuiwat hänelle wastaan. Hän luuli näiden jo kosto-retkillä liikkuman ja hyppäsi, heidät hawaittuaan, metsään, jättäin renki-poikansa
hewosen kanssa kasakkain saaliiksi. Nämä, jotka nyt puolestansa rupesiwat jotakin konnuutta aawistelemaan, ottiwat
poika-polon kiinni ja weiwät hänen muassaan kappaleen
matkaa kirkon tuolle puolen. Siellä pitiwät ankaran tuttistelemuksen hänen kanssansa. Poika ei aluttain hiiskunut sanaakaan, mutta saatuaan tuta kasakain-pamppua irtausi hänen kielensä kanta niin, että tunnusti tiettyjä tietämättömiä sekaisin, muun muassa senkin, että isäntänsä
oli Harjan ryöstössä osallinen ollut. Kotio tultuansa kertoi poika-ftarka koko menon isännälleen, joka siitä niin silmättömäksi säikähtyi, että tuota-päätä siirti perheensä ja
anvoisimman taivaransa muutamaan metsä-torftpaan. Mutta
kun Uggla wäkineen seuraawana päiwänä palasi Nummi*) Tiedon näistä Melleniutz'en ja hänen perheensä lvaiheista olen
paraasta päästä saanut siitä kertomuksesta, jonka wainajan wanhin poika, sittemmin kirkkoherra Sodankylässä, Olann Mellenius
lähetti Turun tuomio-kapitulolle w. 181? tai 1818. Toinen
lvainajan pojista, herra ala>alkeiskoulun opettaja Fredrik Mel-

lenius on hyväntahtoisesti toimittanut
josta tässä sulimmat kiitokset.

siitä

kopion minulle,
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järtveltä *) ja makuutti Vihollisen ei aikoihin arwaawan
pyörtää Kauhajoelle, muutti Inberg kilunensa kalunensa kotiin takasin
ehtoona. Maan sattuipa olemaan my!sse, jottei sopinut enää purkaa kuorlauwantai-ilta
hänen
mia, joita oli 12, niin monta kuin hewostakin talossa. Ne
tvedettiin siis semmoisinaan waunu-wajaan. Kun kasakat
jälkeen tulitvat Ala-Knuuttilaan, tapamuutamia tuntia
sieltä, ja tämähän ei muuta woinämä
kuormat
siwat he
nut kuin lvakuuttaa heitä siinä uskossa, että Inberg oli ollut osallinen talonpaikain wehkeissä, koska niin oli karoillansa koston tuloa wastaan.
Miten tuon Inberg'in syyllisyyden oikeastaan lienee ollut,
on waikea minulle saatawissa olleiden tietojen johdosta oikein tarkkaan
Herra S— N kirjaisessaan luottelee
syyttömän
olleen, paneefta wielä hänen
hänen tuiki
hunsa kiitvaita lväitöksiä talonpoikia ivastaan, kun nämä
muka muutamassa kokous-tilassa keskustellevat lähdöstä kuormaston ryöstöön. En tahdo millään muotoa himmentää
sitä runollista hohtoa, jonka syyttömyys luopi Inberg'in
ja hänen perheensä kärsimysten ympärille. Mutta kun tapaus oikiastaan onkin murhe-kuwaelmallista luontoa, en luulekaan tämän loiston hämärtywän, waan päin-wastoin kirkastaan siitä, että Inberg olisi ollut Yksissä nemvoin talonpoikain kanssa. Olihan kuitenkin isänmaallinen henki,
joka heitä yritykseensä kiihoitti, ja eihän heille sowi muuta
syyksi lukea, kuin ett'eiwät tuumiansa tarkemmin punninneet warowaisuuden waa'alla. En epäile siis ollenkaan
ilmoittaa, että pidän Inbergin pikemmin syyllisenä kuin

samana

sen

sanoa.

suu-

se

*) Herra S— N
ven tappelun

sanoo edellämainitussa

kirjaisetzsaan Nummijär-

wähää ennen "Kauhajoen murha-yötä" tapahtuneen. Mutta silmin-nähtäwästi on tässä tärkiä wirhe ajanjärjestyksessä; sillä Nummijärwen tappelu sattui wasta 28 p:nä

Elok. Arwattawasti tarkoittaa
retkeä Nummijärwelle.

hän

juuri tuota kapteiniUgglan
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syttömänä niihin tapauksiin, joista hän sai kolvimman koston kärsiä. Ainakin sanotaan hänen säälineen ampumaneuwoja muutamille talonpojille, kun oliwat lähdössä Harjaan; ja joku aika sitä ennen olitvat hänen alustalaisensa
ja paltveliansa Ala-Knmtttilassa ottaneet kiinni lento-sanaa
kuljettaman, tvenäläisen upsierin ja lähettäneet häneen Suo—
men Armeijalle*). Mutta siksenfä.
Kun kasakat Ala-Knuuttilan pihaan ratsastitvat, oli
talon isäntä-renki ensimäinen, joka hawahti hewois-kawioiden töminästä. Hän hyppäsi alas luhdistaan katsomaan,
keitä nämä yö-rauhan rikkojat oliwat, waan sai
heti tikoilta alas astuttuansa. Kasakka katkaisi häneltä Pään
koruna myöten. Melkein yhtä julmasti kohdeltiin Inberg'iä
itseäkin, kun hän porstuan owella näyttäytyi. Kuni ärtyneet karhut töytäisiwät kasakat hänen kimppuunsa, mikä
keihäällä, mikä miekalla, ja tuota pikaa makasi hän
tainiona. Rouwa, joka ei malttanut makuu-huoneessa wiipyä, kun nämä pedot hänen miestänsä raatelilvat, juoksi
ulos puoli-pukeissa ja pienoinen lapsi sylissä, haikealla
äänellä huudellen miestänsä nimeltä. Maan tämäkään turwaton waimo-parka ei woinut herättää säälitväisyyttä näiden paatuneiden surmaajain polvissa. He piirittilvät hänen,
näyttilvät hänelle isäntä-rengin kauhistaman ruumiin ja uhkailitvat hänellenkin Yhtä surkeata
Mutta roulvan
mieltä painoi murhe hänen miehensä tuntemattomasta tiajatlasta raskaammin, tuin että hän olisi joutunut
piirittäjäinsä
onnistui
tunkeutua
telemaan. Hänelle
ulos
keskeltä, ja kuin rajuin tuulispää riensi hän portaiden edustalle, josta toitvoi löytäwän miehensä, jos ei elämänä, niin
kumminkin kuolleena. Mutta siinä hänen kasakat uudelleen
saartiwat ja silpoilitvat miekoillaan hänen hameestaan kaistaleen kaistaleelta. Mimeisen kaulahisenkin riistiwät kau-

se

surmansa

maassa

surmaa.

omansa

*) Wähän

toiseen

tapaan kertoo

herra S— N tämän tapauksen.
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lasta, jottei muuta ylle jäänyt kuin ohkainen paita ja alushame. Mutta ei siinä kyllä. He rupesimat ruoskimaan
häntä pampuillaan ja tekiwät sitä tekoa siksi, kun menehtyi
rouwa-raukka heidän käsiinsä, ja tässä tilassa heittiwät hänen pihalle makaamaan.
Sill'aikaa oliwat toiset tolverit tunkeuneet huoneisin
ja siellä ryöstäneet ja hätvittäneet kaikki, mitä eteen sattui.
Rengin, jonka yli-kerrasta tapasitvat, olilvat menehdyksiin
mätkineet ja heittäneet lattialle makaamaan. Kolme muuta
renkiä Ynnä Inberg'in wanha isä, entinen komisarius In-

berg, joutuilvat tässä tilassa wangiksi. He .lähetettiin sitten
Laptvärtiin, josta komisarius sekä yksi rengistä päästettiin
irralle, mutta ne toiset kaksi laskettiin tuonelan tulville me-

nemään.
Näiden ryöstö- ja surmatöiden toimitettua alkoi wihollinen lähtöä miettiä, waan oli aluttain pääsemättömässä
noiden kahdentoista tawara-kuormain kanssa. Siitä pulasta
heidät kuitenkin pian päästi yksi towereista, joka lähellä
olewassa luhdassa näki Inberg'in kaksitoista lihatvaa hewosta.
Näiden awulla siirtyi nyt wihollinen naapuri-taloihin surma-töitänsä jatkamaan. Mutta ennenkuin häntä uusilla
retkillään seuraamme, lienee paras wähän likemmin silmäillä

jälkiänsä Knuuttilassa.
Ne olitvat tosiaankin kauhistalvaiset. Sisällä huoneissa
oli kaikki ryöstetty ja häwitetty, ja ylikerrassa makasi tuo
tainnuksiin piesty renki pitkänään lattialla. Pihalla oli
näky wieläkin hirlveämfti. Portaiden edessä wenyi isäntä
tveressään, wähän ulompana emäntä menehdyksissään ja lähellä häntä tuo pienoinen lapsi-ftarka ilman hoidotta, ja wieläkin etempänä, ulkohuoneiden edustalla, näki isäntä-rengin
hirwittäwän ruumiin. Wähän jälkeen kasaktain lähdön
tointui emäntä ensin tainuksistaan. Moni waimo olisi wartilaan takasin, nähtyään sen,
maankin waipunut
mikä tässä nyt oli silmäin edessä. Mutta niin ei tehnyt

hänen

samaan
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rouwa Inberg; hänellä oli tawallista enemmän rohkeutta
ja jäykkyyttä rinnassaan. Toiwoen jonkun hengen kipinän
miehensä potvessa tvielä kytewän, toimitti hän sille kiireimmettäin korjuuta ja hoitoa, waikka itse kyllä oli heikossa
tilassa. Hän pesetti ja sidotti haawat, joita hänellä oli
monta monituista, enemmin tai wähemmin waarallista, rinta
keihään pistämiä täpö-täynnä, muulla ruumiilla mustelmia
ja miekan lyömiä tuolla täällä. Vaarallisin kaikista oli
muuan miekan py'ällys olka-päässä, joka oli niin fywä, että
toinen käsitvarsi lvähän waan rippui lvartalossa kiinni.
Maikka näin pahoin oli pidelty, wirkosi kuitenkin Inberg
wielä eloon. Mutta kuoloa kurjempi oli se wähä elämän
mitta, joka hänelle tvielä sallittu oli. Lääkkeitä ei ollut
mikä wieläkin kosaatatvissa, saati lääkärin-hoitoa ja
suojaakaan ei ollut sairaalle tarjota. Sillä
wempaa oli
tvihollinen riehui lähi-tienoossa ja olisi koska hytvänsä woinut uudestaan tulla hänen kimppuunsa, jos hän omiin huoneisinsa olisi korjattu. Ei muuta neuwoa ollut; täytyi kantaa sairas laiho-wainioon. Ia siinä hän nyt wirui selwän
taiwaan alla, puuttuen warjoa päiwän tulisia nuolia was«
taan, puuttuen wesi-pisaraa, jolla olisi saattanut kostuttaa
kuumeesta palaivaa kieltänsä. Sittemmin keksi kuitenkin
rouwa wähän sawen-sekaista wettä Yhdestä ojasta, jota kengällänsä sieltä sai kannetuksi pikkusen tilkan sairaan wirwoitukseksi. Aluksi istui sairas-lvuoteen ääressä hänen uskollinen awio-kumpaninsa, pienoinen poikansa ja wanha äitinsä, joka wiime-mainittu eheänä joinkin oli tvihollisen käsistä päässyt. Mutta myöhemmin päiwän päälle läksi rouwa

—

—

majaa tiedustelemaan eikä päässyt palaamaan kasakoilta, jotka ratsasteliwat edes>takasin yleen ympäri kylää.
Päälle päätteeksi rupesi lapsukainen nälissään ääneensä itkemään, kun ei ollut koko päiwän pitkään eineen kipinätä
maistanut. Ett'ei itku lvihollista paikalle ohjaisi, täytyi
Inberg'in äidin lapsen kanssa lähteä salolle samoamaan, ja

sairaalle
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näin jäi sairas yksin haatvoinensa, Jumalan ja oman heikon apunsa nojaan. Kuinka hänen kurja elämänsä sitten
sammui, haawainko kuumeessen, wai kasakka-hewosten kawioiden alle, ei tarkkaan tiedetä. Jälkimäinen kuitenkin on
toden-näköisempää.
Sillä wihiä saatuaan hänen sairasnähtiin kasakat kauan aikaa ratsastavan ristiin-rastiin sitä peltoa, jossa hän makasi. Seuraawana päiwänä löydettiin hänen ruumiinsa siitä paikasta, johon omaiolilvat hänen jättäneet.

sensa

6.

jatkaa

surma-

ja häwitys-töitänsä.
Niinkuin edellä jo olemme nähneet, riehui lvihollinen "murha-yön" jälkeisenä päitvänä kirkon seuduilla. Kaikki, mitä
käsiin sattui, ryöstettiin tai hätvitettiin. Ihmiset arwon
olilvat pakoon päässeet, mutta omaisuuttaan oli hartva korjatuksi saanut. Se jäi enimmästään kasakkain saaliiksi, ja
mikä näille ei sopinut joutui tulen omaksi. Tulellakin oli,
näet sen, wihollinen nyt rumennut raiwoamaan ja kostonhimoansa tyydyttelemään, kun ei miekallensa enää löytänyt
lverisiä uhrija. Sama Ala-Knnuttilan talo, jossa hän edellisenä Yönä oli niin surkeita surmatöitä toimittanut, oli
ensimäinen, joka tulenkin turmeltalvaksi pantiin. Sen jälkeen sytytettiin Panulan, Filppulan ja Laurosen talot.
Mutta Kirkonkylän taloin poltto säästettiin tuonnemmaksi.

Wihollinen

Tällä erää säästettyin joukossa oli, kummasti kyllä, Pappila, Lukkarin-talo ja M-Knuutttila, jonka wiimeksi mainitun tolon omistaja, maan-wiskaali Jaakko Inberg, Kustalvi
Inberg'in weli, joku aika sitten oli joutunut Wenäläiseen
lvangeuteen,
mistä syystä, en warmaan tiedä.
Kirkon tienoolta meni kasakkain häwitys-retki Harjan
kylään. Olitvat näet tuolla mainiolla wiehätys-mahdillaan

—
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ja näiltä saaneet kuulla,
että kuormaston ryöstö siellä tapahtui. Sinne matkustaissaiwat kiinni sokian ruoti-waiwaiscn ja käyttiwät tätä
oppaanansa. Kowaksi onnekseen oli ukko-parka kuullut että
kuormat oli korjattu Harjan aittaan, ja lupasi nyt hädissään johdattaa heidät sinne. Maikka lietsari sokea oli,
osattiin kuitenkin oikeahan; mutta leipä-mattoja ei aitasta
löytynyt. Sillä kun
saatiin noista Lapualta tuletvista
kasakoista, oliwat Harjalaiset siirtäneet ne läheisiin niittylatoihin ja mihin kiireissään ennättiwät. Ruoti-ukko, joka
tästä ei mitään tiennyt, joutui nyt pahaan pinteesen ja sai
lopuksi kärsiä julman kuoleman tietämättömyytensä tähden.
Kasakat luulitvat hänen tahallaan heidät pettäneen ja rupesimat hirlveästi pieksemään häntä tunnustuksille. Mutta
kun ei mitään tunnustusta tullut, niinkuin ei sopinutkaan
tulla, lopettilvat arwon tviimein häneltä hengen. Maan
wielä ukon kuoltuakin pitiwät kaikenmoista konnan-fteliä hänen
ruumiinsa kanssa. Niinpä ripustiwat ukon lvyötäisiin läpileiwän ja heittiwät hänen näin ewästettynä maantielle makaamaan. Mitä tämä tämmöinen iwa oli tietäwinään, on
Ehkäpä olikin
waikea äkkinäisen
waan tuokion
tuoma mieli-johde. Mutta jos sille sylvällisempää johtoa
etsiä tahtoo, lienee tuo paraiten saatawa siitä taikka-uskosta,
joka kreikkalais-uskoisessa rahtvaassa luultakseni on jotenkin
yleinen, ett'ei muka manalankaan matkalle ole ilman etväättä

suostutelleet muutamia nais-heittiöitä

saan

sana

sanoa.

lähteminen.

se

Toinen partvi tätä joukkoa oli joen itäistä puolta ratsastanut Harjan kylään päin. Sorwarin talossa saiwat
nämä isännän wangiksi, joka makasi makeimmassa unesOli näet yö,
edellä kerrotun "murha-yön" jälkeinen, kun kasakat Harjan kylää kohden koettitvat. Isäntäraukan täytyi ruoskan siimaan sidottuna juosta kasakkahewosen ohella Toiwakkaan, Harjan talojen wastapäätä.
Kello oli neljä aamusella, kun kasakka-joukko tänne pääsi.

saan.

sen
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Sakea sunm-lvaippa peitti maan, ja ne

kaksi miestä,

jotka

talossa kotoisalla olitvat, wiruiwat wielä herlvottomina unen
hentoisessa helmassa. Toinen heistä oli talon renki, toinen
isännän weli, joka myöhään illalla oli tullut Isojoelta weljeänsä tertvehtämään. Waikk'ei tätä eikä muitakaan perheen jäseniä kotoa tatvannut, oli hän kuitenkin wäsyksissään
heittäytynyt tumassa olemaan sänkyyn ja siihen nukkunut.
Renki, joka penkillä makasi, heräsi ensin hewois-kawioiden
töminästä ja riensi porstuan owelle katsomaan, keitä ne oliwat, jotka pihassa semmoista meteliä pitimät. Waan tuskin oli hän owen auki saanut, kun kasakan-keihäät hänen
unisiin silmiinsä wälähtiwät. Tästä fäikähtyi hän niin, että
paiskasi porstuan owen tukkuun ja riensi taka-owen kautta
humalistoon, muistamatta tuwassa olewaa makuu-toweriaan.
Näin pääsi renki sakean sumun suojassa metsään juoksemaan, mutta Isojokelainen joutui tvangiksi ja sai Sorwarin kanssa kärsiä hirtvittälvimmän kidutus-kuoleman.
Näiden kanssa alkoi nyt ankara tutkinto. Mutta kun
toinen oli wennon tvieras seudulla, toinen wanha juopporahjus, joka asioista ei tiennyt paljon sitä eikä tätä, ei
tullut tutkimuksesta uutta eikä kysta. Ei ollut kasakan-pamppukaan tyllin mahtatva miesten päähän tietoa tuottamaan.
Tehoisampi tutkima-keino siis oli keksittätvä. Ia siihen
olikin sopiwa tilaisuus tarjona. loki-rannalla sattui olemaan useampia läjiä tulwa-weden ajamia puita. Niistä
kyhättiin tuota pikaa rotvio, jonka yli rakennettiin orret

Hattuloille.

Käsistä

ja jaloista

sidottiin mies-raukat

orsiin, ja siinä täytyi heidän kauan aikaa paahtaa selkiänsä lvienon tulen liekissä, kunnes kuolema lopetti heidän tuskansa. Aamu, jona tämä kauhea kidutus tapahtui,
oli kauniimpia koko kesänä, ja sen suloisessa tytvenessä kai«
kui mies-parkain walitus- ja armon-huuto kauwas ympäristöön. Ei liene tämä ääni suloiselta kuulunut kenenkään
korwiin, mutta kaikkein kowimmasti sattui se Toilvakan isän-
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tään, joka perheenensä piili metsän ranteessa ja tällä hirveällä taivalla sinne sai sanoman weljensä tulosta.
Näin ihmisiä rääkättyään rupesi »vihollinen täälläkin
tulisoitolla liehumaan. Mahassa ajassa leimusi tuli taitvaalle kaikista Harjan ja Toiwakan taloista; ja samanmoisia hirmu-näytelmiä toimitteli wihollinen kirkolle palatessaan pitkin matkaa, tuolla täällä kylissä, aina sen mu-

kaan, kun oli tietätvinään näiden olleen osallisia kuormaston
ryöstössä. Näin paloiwat yhtenä päiwänä Harjan, Toiwakan, Sorwarin, Kohlun ja Aijön talot setä yksi Mattiloista poroksi. Ihmis-raukat, jotka kaukaa metsän liepeeltä
katselitvat, kuten asumuksensa ja tatvaransa sawuna ilmaan
yleni, olitvat siellä kyllä wakuudessa henkensä puolesta;
mutta onneton se, joka uskalsi rintamaille tulla wihollisen
näkywiin. Jos kuinka syytön olisi ollut, oli hänelle surkein
surma tai ainakin hirweä rääkkäys tarjona; sillä tvihollinen oli tätä nykyä petoa willimmäksi lvimmaantunut. Niinpä
käwi kowin pahasti muutamankin miehen, jolla oliniin paljon rohkeutta rinnassa, että arlvasi tvaaraa katsomatta lähteä kotoansa korjaamaan. Hänen faitvat kasakat kiinni Laurosen Mainiolla ja sohiwat häntä keihäillään niin pahan
päiiväisesti, että luulilvat miehen kuolleeksi ja semmoisena
heittiwät maantielle. Mutta niinpä ei ollutkaan, waan miehellä oli lvielä niin paljon lvoimia tallella, että kasakkain
mentyä jaksoi ryömiä läheisen maantie-rummeen alle ja siten pelastaa henkensä. Onnettomammasti käwi toisen miehen, joka lienee ollut wähän mieli-puoli. Ainakin woisi
hänen käytöksestään niin päättää. Hän tapasi maantiellä
yksinäisen kasakan, ampui sen ja puki kasakan waatteet päälleen. Siinä pukineessa reipasteli hän sitten maantiellä
kauan aikaa, kunnes kasakoita sattui tulemaan, jotka lähelle
päästyään pian hawaitsiwat hänen toiseksi kuin etäältä katsoin olisi luullut. Mies-parka joutui nyt wangiksi ja sai
kärsiä lvielä surkeamman kidutus-kuoleman kuin nuo Toi-
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ripustettiin niin-ikään
käsistä ja
jaloista Hattuloille asetettuun orteen, ja alle wiritettiin wieno
tvalkea palamaan. Mutta tällä kertaa ei käytetty puita
Matsiksi, waan olkia, joten liekkiä helposti sopi enäntää tai
waikentaa,
mukaan kuin paahdettawa näytti kestätvän.
Wähän wäliä laskettiin raukka alas, ja selkää woideltiin
suola-wedellä, josta tuska tuimistui kahta kauheammaksi.
Kun kasakat umpeen puolen päitvää oliwat tätä hirlveätä
menoa miehen kanssa pitäneet, hirttilvät hänen wiimein wähissä hengin. Hänen ruma ruumiinsa kellui wielä hirsipuussa kirkon lähi-tienoossa, kun von Otter, kuten ivasta
nähdä,26p:nä Heinäk. tuli Kauhajokea walloittamaan.

lvakan miehet.

Hänkin

sen

saamme

7.
Hanelles pakenee Ruotsiin, ja kasakat katoa-

wat tietymättömiin.
Mutta kääntykäämme pois näistä hirmu-kuwaelmista

pikimmältään katsastamaan, mitä
mies nyt toimi ja teki, joka
oli nostanut kansan sotaisiin wehkeisinsä ja tarjonnut sille
johdattajaksi. Kapteini Ugglan kanssa palasi Hanelles Kauhajoelta Ilmajoelle, ja seuraalvana päiwänä eli
julma kasakka joukko tuli Kauhajokea
sunnuntaina, kun
häwittämään, tapaamme hänen Ynnä Qwist'in ja monta
muuta pitäjän herraa häissä Luotvan talossa, penikulma
Kurikan kirkolta lalasjärtvelle päin. Kauhajokelaiset häwiemään kadissään lähettitvät lento-kulkian sinne
sakkain kauheasta menetyksestä. Tämä saapui Luopaan
maanantai-aamuna, juuri kun hääwieraat par'aikaa aamukuppia kallisteliwat. Häiritsikö tämä kolkko
muilta
lvierailta heidän hää-iloansa, ei ole tietooni tullut; mutta
ainakaan Hanelles ja Qwist eiwät enää tviihtyneet siellä,
waan jättitvät joutumiseen hää-talon. Mitä neuwoja lie-

se

samana

se

sanaa

sanoma
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newätkin antaneet Kauhajokilaisten sanan-saattajalle ; heidän oma tiensä ei Kauhajoelle mennyt, waan synkkien sydänmaiden halki suoraan Ilmajoelle, jossa molemmat pika-pikaan sääliwät matka-laukkunsa, Hanelles lähteäkseen Ruotsin puolelle, Qwist mennäkseen Isoon-Kyröön, von Otter'in
wäen turiviin; ja näistä tunvallisista oloistaan eilvät ennen palanneet, kuin

sodan metelit oliwat wai'enneet
taasen asettmmt maahan.

ja rauha

neuwonsa

nojassa
Näin jäitvät Kauhajokelaiset oman
kantamaan niitä kolvia koston kohtauksia, joiden ensi alkua
ja paljasta mainetta nämä heidän pää-miehensä niin päättömästi fäikähtitvät. Ei siis ihme mikään, että kärsimystensä tuskissa kirosilvat sitä päimää, jona touviansa olitvat
kallistaneet Hanelles'en yllytyksille ja että hänen hartioillensa
wierittiwät koko edeslvastauksen raskauden kaikesta siitä turmiosta, mitä lvihollinen miekalla ja tulella toimitti
kunnassa. Eipä sowi sitäkään kummeksia, että lvielä nytkin
mieli seutulaifissa elää ja että siitä ompi semmoisia
esm., että Hanelles Harjassa ryöstarinoita syntynyt kuin
tetyistä kuormista olisi löytänyt ison mytyn Ruotsin seteliomaksensa. Sitä olitvat muka Verahaa ja korjannut
näläiset nuijalta saaneet Vaasan ryöstössä ja lähettäneet
Ilmajoella majailevalle sota-wäellenkin. Mutta historian
tulee wähän ketventää tätä raskasta edes-wastauksen kuormaa Hanelles'en heikoilta hartioilta. Sen pitää hänessä
kuin talonpojissakin antaa täydellinen
sille isänmaalliselle mielen-laadulle, josta heidän yrityksensä lähti.
Ia wielä sekin on muistettatva, ett'ei aika eilvätkä muutkaan asian-haarat olleet mitenkään sopimattomat tämmöiisänmaallisen mielen osoitukseen. Suomalaisten pääjoukko läheni lähenemistään ja mahtawa sota-woima seisoi
Isossa-Kyrössä ja Mistarossa, waan kolmen neljän penikulmau päässä Ilmajoelta, josta tvihollinen siitä syystä rupesi warojansa siirtelemään. Kun tähän wielä tulee
li-

seura-

sama

se

sen

arwonsa

seen

Kapina Kauhajoella.

se
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saksi, että

Hanelles von Otter'ilta sai

lupaan säännöllistä

sanoa

talonpojille johdattajiksi, ei sopine syystä
talonpoikien
tuuman
nostamiseen olleen mielettömän. Että
tässäkin tilassa sananlasku: Ihminen päättää, mutta Jumala säätää, toteen käwi,
ei ole Hanelles'en syyksi luettawa. Mutta toista tuuman toimeenpanon on. Tässä
kohden ei ole suinkaan historian tuomio Hanelles'en eduksi
lankeawa. Jo ennen olen häntä päällikkyys-toimessaan
Klwgspor'aan werrannut. Hänen pakonsa Ruotsiin ei suinkaan kumoa sitä lvertausta. Ennenkuin hänen heitän syrjään kertomuksestani, tvaatinee oikeus ja kohtuus mainitsemista, että hänelläkin, samaten kuin sillä, johon häntä wertasin, oli hywät lahjansa ja ansionsa hänen wasetuisella
toimi-alallansa. Mtä pätewä kuin Klingspor makasiiniensä
hoidossa oli Hanelleskin asian-ajajana laki-tuwassa, pitäjänkokouksissa ja muissa semmoisissa tiloissa, joissa sana, ei
miekka, riidat ratkaisee.
Kasakka -joukko, jonka Kauhajoelle jätimme
ja polttamaan, oli siellä jo tehtävänsä tehnyt ja läksi nyt
hirmuisessa aikeessa Kurikkaan ja Ilmajoelle päin.
Tätä aawistaen oli kansa isoksi osaksi jo edeltä-päin korjannut omaisuuttaan ja lähtenyt pakoisalle. Niinpä oli
pitäjän herrastväki wetäynyt lalasjärwelle, niiden joukossa
Kurikan lappalainenkin, Niilo Lagus. Tämä ei kuitenkaan
ollut talvaraansa korjannut, waan heittänyt kaikki kajoomatta pappilaan ja piian siellä taloutta hoitamaau. Piika
oli saanut käskyn tuoda esiin parasta, mitä talossa oli, jos
nuo julmat kasakat tulisilvat pappilassakin käymään. Näitä
tvieraita ei kauan tanvinnut odottaa, ja piian laitokset lienewät heitä hywinkin maittaneet ; sillä heidän railoonsa asettui nyt. Tosin tekiwät he piialle wäki-waltaa ja waatiwat
häneltä walistuksia Kurikkalaisten osallisuudesta kuormaston
ryöstössä, mutta tytyiwät kuitenkin wihdoin siihen, että tyttö
wei heidät
edellämainitun Virolaisen tykö, joka wielä
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haalvojansa

sairasteli

yhdessä

lähellä olewassa

torpassa.

Tämä, jonka Kurikkalaisten hellä armeliaisuus oli miellyttänyt, otti kiitollisuudelta neuwoja waadittuja tietoa antaessaan, ja täten tapahtui, että ne wast'ikään niin julmat kasakat sinä hywänään poikkesilvat Kurikan kirkolta lalasjärwelle ja rauhallisesti ratsastiwat tämän ja Peräseinäjoen
kappelin kautta Alawuuteen, missä Menäjän pää-armeija

silloin seisoi;

sen

ja
latveifin laumoihin he nyt hämmentywät silmistämme tietymättömiin. Kuinka rajusti liikkuikin
pää-miestämä julma joukko miekalla, ei saanut edes
kään nimeänsä kansan muistiin poltetuksi. Kuni raatelewa
peto-lauma surma-työnsä tehtyä, katosi
nimettömiin, ja
jäljistänsä.
ainoasti
tunnetaan
werisistä
Näin Kauhajoki yksin kärsi koston kowuuden kaikkein
edestä. Kurikka pääsi wallan eheänä puuskasta, ja Ilmajoen emä-feurakuntakaan ei
loivempaa nähnyt, kun että
wihollinen, syksympänä läpi kulkiessaan, lvähän unhojansa
wiskeli ja polttamista uhkaili. Olikin hän jo panemaisillaan uhkauksensa toimeen Hanelles'en kartanossa, Peuralassa.
Sota-miehet jo kanneskelitvat sytykkeitä pää-pytingin ympärille, kun kaikeksi onneksi pitäjän toimelias kirkkoherra ehti
hätiin. Tämä kun tietysti oli sanankuulioitansa tvaroittanut sotaisiin wehkeisin antaumasta ja ankarasti wastustanut Hanelles'en yllytys-tointa, sai wihollisen suostutetuksi
aikomuksestansa luopumaan. Eipä saanut kuitenkaan tätä
woittoa yksin totuuden aseilla, waan hänen täytyi awuksi
sepitellä
perätön juttu, että kartano ei ollut Hanelles'en,
mutta hänen orpanansa oma ja että Hanelles waan oli
maantulkia herra-heittiö, joka matkoillaan oli sattunut orpanansa luo ja jokstkuksi ajaksi perehtynyt
huoneesen.
Uskoiko wihollinen kaiken tämän,
heitän sanomatta;
mutta ivarma on, että kartano jäi polttamatta. Samoin
käwi Ollilankin, nimismies Qwist'in talon, jonka »vihollinen
niin-ikään mieli tnlen saaliiksi panna. Siellä hän kuitenkin
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näytteli närkästystään siten, että pihalle rakensi hirsipuun,
johon Qlvist kotia tultuansa piti hirtettämään.

8.
Kauhajoki yhtenään sota-joukkojen jaloissa.
Kirkon poltto. Loppu-mietteitä.
Mutta palatkaamme takasin Kauhajokelaisiin. Näillä oli
kärsimystensä mitta wielä kukkuraa wailla. Kasakkain lähdettyä tuli Kauhajoelle Laplvärtistä päin wähäineu wihollisjoukko majuri lagodin'in johdossa ja asettui kirkon tienooMaan pilaan oli sen siitä pakeneminen;
sen majailemaan.
sillä von Otter sai käskyn pataljoonallaan walloittaa Kauhajoen, ja sen hän onnellisesti toimittikin 26 p:nä Heinät.,
kaksi tuntia »vihollisen kanssa miekkaa miteltyänsä. lagodin tvetäytyi takasin Karijoelle, ja von Otter, jonka awukst
vtverstluutnantti Cek Porin rykmentin henki-pataljoonan
kanssa oli rientänyt, ajoi niin ankarasti takaa, että hänen
pako-matkansa suojelukseksi täytyi sytyttää Kyynyn, maantien
lvarressa oletvat talot, noin 8 lvirstaa Kauhajoen kirkolta
Karijoelle ja Lapwärtiin päin. Mutta Vienalainen kenrali
jo 29 p:nä
Orloff-Denisoff kokosi laumansa Karijoelle, ja Kauhajoelle
täytyi
roetäytyä
Otter'in
von
takasin
Heinäk.
ja sieltä Kurikkaan asti, turhaan koettuansa wasta-rintaa
tehdä ensin Karijoella, ja sitten Paljakan keitahalla. Näin
pääsi nnhollinen uudestaan tvallalle Kauhajoella, ja asukasten oli taasen asia metsiin pakenemaan. Mutta tällä erää
hywin wähäksi aikaa; sillä sanan saatuaan von Otter'in
peräytymisestä, riensi von Döbeln Lapualta osakunnan
kahden jäljellä olewan pataljoonan kanssa hänen awuksensa
ja saapui jo 30 p:nä samaa kuuta Kurikkaan. Siellä hänen täytyi lviipyä, kunnes sillat, jotka von Otter oli rewittänyt perästään, saatiin korjatuksi, joten hän ivasta 1 p:nä
Elok. illalla pääsi Kauhajoen kirkon tienoille. Vihollinen
wetäytyi miekan-lyömättä Karijoelle ja sytytti lähtiessään
Lukkarin talon. Arwattawasti tahtoi hän sillä selkäänsä
suojella; sillä talo oli aiwan tien lvieressä, kitviheitto kirkolta etelään.
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Seuraalvina päiwinä walmisteli von Döbeln sitä mainiota tappelua, jota 10 p.nä Elok. Kauhajoen kirkon tietapahtui. Vihollinen käwi Päälle sekä Karijoelta
että Nummijärlveltä päin, mutta työnnettiin molemmilla
puolin täydellisellä menestyksellä takasin. Seudun asukkaat
olitvat taasen, von Döbeln'in tultua, rohjenneet piilo-paikostaan esiin tulla ja faiwat nyt arwon lomaa korjata ne
lvähät wiljat, joita ei wilu ollut pannut tai nuo yhtenään
edes-takasin kulkewat sotajoukot maahan sotkeneet. Mutta
tätä kultaista aikaa ei kauan kestänyt. Maikka toisen
kunnan joukot sittemminkin menestyksellä ottelilvat wihollisen
kanssa, Pohjanmaan ja ötverstluutnantin pataljoonat von
Otter'in komennon alla Nummijärlvellä, 28 p:nä Elok., sekä
henki- ja rustholli-pataljonat Gyllenbögel'in ja von Vegesack'in laumain yhteydessä Lapwärtissä, 29 p:nä
kuuta, täytyt heidän kuitenkin peräytyä ja heittää Kauhajoki wiholliselle. Sillä von FieandNn wastoin-käyminen
Karstulassa, joka tähän aikaan sattui, lvaikutti muun musenkin pahan, että piti paluuttaa tämä liiaksi kauas
ulonnut siwu-joukko lvoitolliselta retkeltään pääarmeijan yhteyteen. Jo päiwänä jälkeen Nummijärwen tappelun peräytyi sentähden von Otter Kauhajoen kirkolle. Siinä olisi
hänen pitänyt odottaa ötversti Palmfelt'ia, joka von Döbeln'in
sairastuttua oli toisen osakunnan päällikkö ja
päiwänä rustholli-pataljoonan kanssa oli Lapwärtistä tulewa. Mutta von Otter oli tahtaalta käskyjä saanut, ja
tämä käskyjen sekatvuus teki, että hän yhtä mittaa pitkitti
peräys-matkaansa Kurikkaan ja Ilmajoelle. Heti hänen
lähdettyään Kauhajoelta tuli 3000 miehen suuruinen wihollis-joukko kenraali Uschakofsin johdossa Nummijärtveltä
päin ja asettui kirkon seutuwiin. Sinne pyrki Palmfelt'kin
wäkineen Syyskuun 1 pmä, ja von Otter, kun tästä oli tiedon saanut, palasi takasin Kauhajoelle Pohjanmaan pataljoonan kanssa, joka jälki-joukkona ollen ei tvielä ollut Kurikan rajaa edemmä ehtinyt. Mutta kun von Otter pääsi
Filppulaan, 2 wirstaa pohjoiseen kirkolta, kuuli hän kirkon
etelä-puolelta kowan kiwäärin ammunnan, joka wetäymistään wetäysi loitommas. Siitä hän päätti, että Uschakoffin
ja Palmfelt'in joukot jo pareillaan otteliwat ja että Palmfelt oli päättänyt tapellen peräytyä takasin Laplvärtiin, kun
oli halvainnut Kauhajoen tien suljetuksi. Kun
ohessa
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wähäinen vihollisjoukko oli jäänyt kirkon tienoosen ja tämä
von Otter'in tultua sytytti seurakunnan kirkon ja Wi-Knuuttilan kartanon, siten estääkseen von Otter'in wäkeä pääsemästä Palmfelt'iä takaa ajawien toweriensa selkään, päätti
von Otter sinä hywänään marssia etu-joukkonsa perään.
Ennen lähtöä päästi hän kuitenkin muutamia hywm tähdätyltä kanuunan-laukauksia palawan kirkon tvieressä hääriwään wihollisparween. Ia näin heitettiin nyt Kauhajoki
wiimeinen kerta tvihollisen haltuun.

Tämä tapahtui juuri ehtoo-hämyssä, ja syys>öinen
pilkko-pimeys, joka pikaan oli lewittänyt synkeän peitteensä
paikkakunnan yli, lisäsi palalvasta kirkosta ylenewän lieskan hirmuista näkyä. Mitkä tunteet poloisten Kauhajokelaisten polvissa liikkuiwat, kun piilo-paikoistaan metsissä
katselilvat tätä uutta tulen turmiota, ei liene waikea arwata. He oliwat nähneet wiattomia kanssa-ihmisiä ja
omaisiansa kauheimmalla tawalla rääkättälvän ja kuoliaksi
kidutettawan ja 30 seurakunnan wahwinta taloa poroksi poltettawan. Kokonaisen kuukauden jopa enemmänkin oli kanuunain jylinä miltei yhtenään kaikunut heidän korwiinsa,
ja
kohden punottilvat kentät tappelusten wimmassa
Vuodatetusta werestä. Alinomaa edestakasin marssiwat
sota-laumat oliwat tallanneet kaikki tien-ohessa olewat laihowainiot, ja mikä näiden säälimättömiltä jaloilta oli säilykorjasi tawattoman kowa halla, joka näillä tienoin
nyt,
sattui Perttelin rinnassa. Wähän wäliä oli asukasten täytynyt metsiin paeta, siellä kärsiä wilun ja nälän kurjuutta
sekä näistä syntyneen kowan punataudin railvoa. Jumaeiwät olleet saaneet kuuteen lviikkoon
lan lohdullista
kuulla, ja omaisensa, joita kulkutauti tappamistaan tappoi,
oli heidän täytynyt korpiin kuopata siunaamattomiin hautoitämän kurjuuden lisäksi piti heidän wielä
hin. Ia kaiken
heitettämän.
nähdä yksin templinsäkin tulen häwitettäwäkst
Tosiaankin, jos woisiwat puhumaan puhjeta ne puut, joiden
juurilta poloiset Kauhajokelaiset katselitvat tätä tulen wiimeistä häwitys-työtä, niin nepä eteemme taitaisimat lewitellä toivottomuuden kuwaelman, synkeämmän sitä syys-yötä,
waikeat waikeroimiset!
joka himeään helmaansa kätki
mieli-karwaudella muistelevat wielä nykyäänHaikealla
kin wanhukset tätä kauheata kirkon-polttoa, jolla wihollinen
niin tewytmielisesti selkäänsä suojeli, waikka olienempää kuin
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Maan sekin
toista lvertaa wäkewämpi wastustajaansa.
wielä wanhusten mieli-karwautta lisää, kun oli tämä täten
hätvitetty kirkkonsa erittäin kaunis ja komea. Matkustawain herrain lauseiden mukaan ei olisi muka koko Suomenniemellä ollut kuin kaksi ainoata kirkkoa, jotka sille
dessa lvertaa wetiwät; ja joka-ikinen pyhä oli aina ulkokauneutta ihailemassa. Mutta tuo
seurakuntalaistakin
maan-mainio maalari-mestari Topelius lvainaja olikin muka
parastansa koettanut sitä maalatessaan. Seinät oliwat yltäyleensä kuwilla kaunistetut, joiden joukossa erittäinkin helwetin kuwaus oli hywin luontema. Kun sitä hetkuisen katseli, muuttui liekkikin ihan eläwäksi, saati saatanan kamoit»
talva haamu. Jääköön sanomatta, kärsikö maalaus-taide
tämän tuli-palon kautta kolvin kortvaamattoman wahingon;
mutta ainakin »varallisessa katsannossa oli tvahinko suuri
sodan häwityksistä ja rasituksista nääntyneelle Kauhajoen
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Kuinka kurja kappelin tila kauwan oli wielä sodan
jälkeenkin, ompi edellisestä helppo arwata. Isolla osalla
asukkaita ei ollut kattoa pään päällä, ei leipää eikä rahaa.
Ia eläimetkin olitvat monelta suku-puuttoon häwinneet; sillä
wihollinen oli hywin tärkeä tuoreefen lihaan ja erinomattain tarkka karjan wainulle tulemaan. Luonnollinen
tästä oli, että irtain kansa enimmästään läksi muihin
rakuntiin suojaa ja työ-ansiota hakemaan, joten työväestäkin tuli kowa puute. Päälle päätteeksi oli ensi syksynä suuri
puutos siemenistäkin, niin että iso
lvainioita jäi kyllvämättä. Kuinka kauan Kauhajoki kitui näitä tässä sodassa
saamia wammojansa, sopinee paraiten siitä päättää, kun
rakunta kokonaista 11 touotta piti kirkon-menonsa muutamassa,
poltetun kirkon raunioille rakennetussa tupa-möEikä
kissä.
olisi seurakunta sittenkään omin neuwoinsa woinut herran-huonetta itselleen rakentaa, ellei kirkkoherra
Frosterus olisi kruunulta rakennus-apua toimittanut. Sitä
saatiin aina 12 tuhanteen paperi-ruplaan, ja
rahan
anmlla rakennettiin nmmeinkin Kauhajoen nykyinen kirkko
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Niinkuin kertoelman alku-päässä mainitsin, olen muuttanut tuon mainion "murha-yön Kauhajoella", jonka mutaan
kertojani owat muiden tapausten ajat määränneet, kahta
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wiikkoa aikaisemmaksi, kun
herra S— N:n kirjassa on.
Syyt siihen muutokseen owat mielestäni kyllä tukemat. Lapuan tappelu tapahtui 14 pmä Heinäk., joka w. 1808 oli
tuorstai-päimä ; ja kaikkein niiden muistelmain mukaan, jotka
minun kuultamissani owat olleet, sattui Harjan ryöstö yhtenä
perjantai-päiwänä ja nuo edellä kerrotut surma-työt Alamaanantaita wasten
Knuuttilassa ja Pappilassa
yöllä. Kun nyt, niinkuin edellä näimme,
Lapuan tappekafakka-parwi
tovereistaan
katkaistu
lussa
ratsasti Harjan
päimänä, kuin kuormasto siellä ryöstettiin,
simutse
niin tämä ryöstö-tapaus ei mihinkään muuhun perjantaihin
sowi, kuin siihen, joka oli Heinäkuun 15 päimä. Sillä Lapualta Harjaan on waan lvähää maille 7 penikulmaa, ja
tämä matka ei suinkaan pitäisi olla liian pitkä kasakan kulkea
Toisaalta taasen on mahdoton ajatella
kasakkain sillä matkalla miikko-kausia miivyneen.
Ett'ei herra S— N oikeassa ole määrätessään tuon
"murha-yön" Elokuun 1 päimän edelliseksi yöksi, astuu
kertoelmansa mukaan olisi
heti tarkkaajanKauhajoella
silmiin. Hänen
"murha-yön" edellisinä päiminä
muka elämä
ollut erittäin rauhallista ja hiljaista, kun mihollista ei ollut kuulumissa eikä näkymissä. Edellisestä kuitenkin tiedämme von Otter'in 29 pmä Heinät. paenneen Kurikkaan
Kauhajoelta, mahtaman mihollis-joukon alta, ja tämän miipyneen wiime mainitussa seurakunnassa, kunnes von Döbeln
Karijoelle peräytymään. Ia tätä
heti kohta pakoitti hänen
hymin mahdottomalta, että joku kymmenpaitsi näyttää
kunta kasakoita olisi uskaltanut niin rohkeasti riehua Kauhajoella, kuin edellisestä näemme, von Döbeln'in Kurikasta
sinne matkalla ollessa. Jopa on mahdotonta sekin, ettäja nuo
häkasakat olisimat ennättäneet toimittaa kaikki
mitys-tekonsa niin mahassa ajassa, kun herra S— N:n ajanmäärän mukaan siksi jäisi. Monta muuta seikkaa moisin
puolustuktuottaa tämän ajan-määrän kumoukseksi ja
seksi, jota itse olen seurannut, mutta toimon tuottamanikin
jo tarpeen täyttämän.

seuraamaa

se

samana

se

surmasen

