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E estimaa kirikuõpetaja, hilisem toompas-
tor ja Ingerimaa superintendent Heinrich 

Stahl on jäädvustunud meie kultuurilukku 
eestikeelse vaimuliku kirjandustraditsiooni 
rajajana ja innuka katehhiseerijana ning nii 
tema loomingulise kui ka pastoraalse tegevuse 
kohta leidub hulgaliselt käsitlusi. Heinrich 
Stahli eraelule, olme- ja argimuredele ei heida 
arhiiviallikad just kuigi palju valgust. Temalt 
on säilinud vaid ametlik kirjavahetus, kus 
pereliikmeid on mainitud seoses mingi raha-
lise taotlusega. Majanduslik toimetulek, laste 
kasvatamine ja koolitamine, haigused ja lein 
nõudsid tähelepandava osa varauusaja inimese 
päevadest. Need mured polnud kerged kanda 
ka kõrgel positsioonil seisjale või ligimeste hin-
geõndsuse eest hoolekandjale. Pole juhuslik, et 
Martin Luther on oma usuliste veendumuste 
kontekstis analüüsinud põhjalikult inimese 
maist elu, ühiskonna toimimist. Inimese elu 
siin ilmas on eeskätt kohusetäitmine Jumala 
ja oma ligimeste ees. Ükski töö ega amet ei 
ole tema käsituses iseenesest püha, kõik maa 
peal tehtav on ilmalik, pühitseb selle üksnes 
Jumalale kuuletumine. Sotsiaalse korra taga-
miseks on Jumal jaganud inimesed seisusteks. 
Luther käsitab seda sõna paljutähenduslikult, 
üks inimene võib kuuluda mitmesse seisu-
sesse: vaimulik näiteks abielu- ja majaisanda 
seisusesse. Martin Lutheri käsitluses jaguneb 
ühiskond seisuse järgi kolmeks: majandus, 
ilmalik võim ja vaimulik seisus (oeconomia, 
politia, ecclesia).1 Igal neist on oma kohustu-
sed ja vastutus, mille täitmine eeldab teatud 

majanduslikke võimalusi. Pereisa peab suutma 
katta oma pere- ja majakondsete hingelised 
ning ainelised vajadused, kuid selleks peab tal 
olema rahalisi võimalusi. Varanduse, sealhul-
gas kinnisvara, omamine polnud seega vastu-
olus luterlike väärtushinnangutega.2 

Stahli kirjanduslik tegevus kasvas välja 
tema hingekarjasetööst, oli selle loomupä-
rane osa. Eestikeelseid jutlusi kirjutades 
mõtles ta oma koguduseliikmete hingeõnd-
susele, mitte eesti keele arengule või rahva 
tulevikule. Tulevik oli seotud hoopis konk-
reetsemate kohustustega, vastutusega oma 
laste haridustee ja ainelise kindlustatuse eest. 
Sellele viitavad mõned tema kirjakatked, eriti 
aga temaga seotud pärandiprotsessid. 

Pärandivaidlused olid 17. sajandil tava-
pärased ja küllaltki komplitseeritud, nende 
lahendamiseks puudus selgelt fikseeritud
õiguslik alus. Euroopa õigusmõte kujunes 
küll rooma kanoonilise õiguse põhjal, kuid 
oli mõjutatud nii teoloogilistest arusaama-
dest kui ka kohalikust traditsioonist ja koh-
tupraktikad erinesid piirkonniti. Enamike 
varauusaegsete Lääne-Euroopa riikide jurii-
dilisele praktikale oli iseloomulik üleminek 
piirkondlikelt õigusnormidelt tsentraliseeri-
tud ja riiklikult kontrollitud õigussüsteemile.3 
Järgnevalt on püütud kahe Heinrich Stahliga 
seotud päranditüli varal heita pilk omandikü-
simustega seotud kohtuvaidlustele Eestimaal. 
Neist esimeses, Bette Reyeri testamendi üle 
peetavas kohtuprotsessis, esindab ta oma 
abikaasa päranduseta jäetud sugulasi. Stahli 

1  P. Althaus. Die Ethik Martin Luthers. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, lk. 43–44. 
2  Samas, lk. 111–112.
3  E. Trolle Önnerfors. Justitia et Prudentia. Rättsbildning genom rättstillämpning – Svea hovrätt och 

testamentsmålen 1640–1690. – Juridiska fakulteten Lunds universitet, Lund, 2010, lk. 89; 30.
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enda testamendist ei ole midagi teada, sel-
lele ei viidata ka kohtutoimikutes. Küll aga 
tema kahele abielulepingule, mis on aluseks 
arvukatele kohtuprotsessidele tema laste ning 
seejärel nende pärijate vahel. Kohtuprotsesse 
ei komplitseeri üksnes pärijate keerulised 
sugulussuhted, vaid ka aastakümneid edasi 
kanduvad võlakohustused, mille Heinrich 
Stahl oma lastele pärandas.

Bette Reyeri testament

Tulevane Ingerimaa kirikupea oma isalt võlgu 
ei pärinud, tema lastetuna surnud isapoolne 
onu Cordt Stahl4 kustutas testamendis oma 
venna Heinrichi 400 riigitaalri suuruse võla 
ning keelas koguni sugulastel seda talle ette 
heita. Kuid heitis oma venna ühtaegu välja 
pärijateringist ning tema lapsi testamendis ei 
nimetata. Maja jättis Cordt Stahl abikaasale, 
oma kolme õe ja kadunud venna Everdi lastele 
pärandas ta raha, ehteid ja majapidamisriistu. 
Cordt Stahli abikaasa surma korral pidid 
maja pärima Everd Stahli meessoost järeltu-
lijad.5 Neid ilmselt polnud, sest ettekäändel, 
et ta on selle suguvõsaliini ainuke meessoost 
pärija, nime edasikandja, taotles toompastor 
Heinrich Stahl 1638. aasta septembris ius 
retractus’ele6 tuginedes maja tagasiostuõigust.7 
Vastus tema taotlusele on teadmata, kuid on 
teada, et oma isalt oli ta selleks ajaks maja 
juba pärinud. Suurgildi oldermannist isaga 2. 
augustil 1621 sõlmitud lepingu kohaselt pidi 

Stahl saama päranduseks 200 isandtaalrit, 
kullatud hõbekannu, kadunud ema kuldketi, 
kolm ehtsate vääriskividega sõrmust ja maja 
Tallinnas. Maja omandiõiguse oli ta saanud 
1623. aasta 12. mail seoses täisealiseks tun-
nistamisega.8 See oli aasta, mil ta oli sunnitud 
katkestama õpingud Saksamaal ning võtma 
vastu maakoguduse õpetaja koha.9 

Nagu ka abielukohustused. Seisusekohane 
abielu kuulus varauusaegses ühiskonnas pas-
tori ameti juurde. Kodu oli luterliku käsituse 
järgi koht, kus inimene täidab oma põhifunkt-
siooni ühiskonnas ja abielul oli siin võtmeroll. 
Abielu oli Jumala enda poolt sisse seatud 
institutsioon eesmärgiga võimaldada mehel 
ja naisel täita majaisanda ja -emanda kohu-
seid ning kasvatada kuulekaid ja vooruslikke 
lapsi, kelle rohkus oli Jumala õnnistuse märk. 
Sotsiaalse harmoonia tagamiseks oli abiellu-
miseks vajalik vanemate nõusolek, mis tähen-
das, et abikaasad kuulusid tavaliselt samasse 
ühiskonnakihti. Tähtsaim polnud abikaasa 
valikul aga tema varanduslik seis, vaid juma-
lakartlikkus ja hea nimi. Mehelt oodati tub-
lidust ja arukust, naiselt perenaiselikkust ja 
sõbralikkust. Naine pidi olema mehele kuu-
lekas, mees aga naist ja kogu oma perekonda 
armastama, kaitsma ja ülal pidama.10

1624. aasta 12. veebruaril laulatati Tallinna 
Oleviste kirikus Järvamaa pastor Heinrich 
Stahl Dorothea Eckholtiga. Pruut põlvnes 
vanast Nürnbergi aadlisuguvõsast, kuid sün-
dis Tallinnas 1594. aasta 4. septembri õhtul 
veidi pärast kella ühtteist Tallinna kodaniku 

4  Vt. Stahlide sugupuud: H. von zur Mühlen. Reval vom sechzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert. Quellen 
und Studier zu baltischen Geschichte. 6. Böhlau Verlag, Köln,1985, lk. 85.

5  R. Seeberg-Elverfeld. Revaler Regesten. Testamente Revaler Bürger und Einwohner aus den Jahren 1369 
bis 1851. Band III. Veröffentlichungen der Niedersächischen Archivverwaltung. Heft 35. Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen, 1975. lk. 230; TLA , f. 230, n.1. B.N. 2, l. 316.

6  Ius retractus – tagasiostu õigus sugulaste, naabrite või sõprade vahel, mille põhjus juurdus kas mõnes minevikus 
sõlmitud lepingus või testamendis. Tagasiostu aeg oli tavakohaselt aasta ja üks päev. Großes Vollständiges 
Universal-Lexikon aller Wissenschafter und Künste [– – –] 31. Band. Johann Heinrich Zedler, Leipzig und 
Halle, 1742, lk. 851–854. 

7  TLA, f. 230, n. 1, s. B.o. 34, l. 8.
8  TLA, f. 230, n. 1, s. Ab. 41, lk. 789.
9  Teoloogiastuudiumi jätkamiseks immatrikuleerus Heinrich Stahl 1. mail 1623 Greifswaldi ülikooli, kuid 

kutsuti sama aasta suvel Järva-Madise ja Peetri koguduse pastoriks. Vt. P. Lotman. Heinrich Stahli pasto-
raalne tegevus Rootsi Läänemere provintsides 17. sajandi I poolel. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2010, 
lk. 52. 

10  S. Holtz. Theologie und Alltag. Lehre und Leben in den Predigten der Tübinger Theologen 1550–1750. Mohr, 
Tübingen,1993, lk. 190–196. 
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ja Suurgildi vanema Eberhard Eckholti ja 
tema abikaasa Margaretha Reyeri tütrena. 
Suurgildi vanemad olid olnud ka tema mõle-
mad vanaisad, Eberhard Eckholt ja Arend 
Reyer. Abielludes oli Dorothea ema juba 
surnud ning ta elas oma õe Catharina ja tema 
abikaasa, Tallinna raeliikme ja kammerhärra 
Herman Römeri peres.11 Kaasavaraks sai 
Dorothea 1150 riigitaalrit ja muud vara.12 

Dorothea õemeest Herman Römerit 
nimetab Stahl veel 1638. aasta kevadel ühes 
oma kirjas armsaks käliks ja eriti heaks sõb-
raks.13 Kolm aastat hiljem puhkes aga kälide 
vahel kohtuprotsessiga päädiv tüli nende abi-
kaasade tädi Bette Reyeri päranduse pärast. 
Dorothea Stahli tädi Bette Reyer oli teinud 
kaks testamenti: ühe 1612. aasta 30. septemb-
ril koos oma abikaasa Erasmus Pogatziga, 
teise 1637. aasta 17. mail.14 Vastastikuse tes-
tamendi (testamentum reciprocum) puhul oli 
tavaks, et abikaasad pärandasid lesepõlve 
kindlustamiseks oma vara teineteisele, pärast 
nende surma läks see testamendi sisust olene-
valt kas ühe või teise poole pärijatele.15 

Testamendi koostasid Bette ja Erasmus 
Pogatz oma 20. abieluaastal, kõik nende 
lapsed olid selleks ajaks surnud. Maja, suur 
viljapuuaed ja muud sissetulekuallikad päran-
dati abikaasale, väiksemad summad eraldati 
tolleaegse kombe kohaselt almusteks ja 

teede korrashoiuks,16 unustatud polnud ka 
kummagi lähisugulasi. Bette surma korral 
pidanuks Erasmus jätma endale kinnisvara ja 
tuluallikad, kõik muu aga jagama Bette kadu-
nud õe Grete laste vahel. Bette enda sugu-
võsa pärandusena saadud kleidid ja ehted 
pidi saama tema õetütar Catharina.17 

1637. aastast pärinev, pärast abikaasa 
surma tehtud Bette Reyeri testament on 
sootuks teistsugune. Õetütardele Gerdrutile 
ja Dorotheale ning nende isale Eberhardile 
pärandas ta igaühele 200 isandtaalrit, 100 
isandtaalrit kaugematele sugulastele ning 
kogu ülejäänud vara Catharina ja Herman 
Römeri tütrele Elisabethile.18 Testamendite-
gija tahet tuli aktsepteerida nii Tallinnas keh-
tinud Lübecki õiguse19 kui üldiselt ka Rootsis 
valitsenud õigusnormide kohaselt.20 Eriti kui 
arvesse võtta, et Bette Reyer on oma testa-
mendis rõhutanud, et tema ei ole ei vanema-
telt ega sugulastelt midagi pärinud, üksnes 
oma mõlemalt kadunud abikaasalt.21

Testament avati Eberhard, Gerdrut ja 
Dorothea Eckholti palvel 5. veebruaril 1641,22 

kes selle kohe ka vaidlustasid. Seisuseühis-
konna privileegide ja põhimõtete kohaselt 
oli igal ühiskonnagrupil oma kohtuinstants, 
Tallinna linnakodanike tsiviilasjad olid arut-
lusel rae istungitel.23 2. märtsil 1641 pöördus 
Heinrich Stahl raekohtu poole, nõudes esi-

11  M. Scholbach. Göttliche Trewe, Welche der trewhertzige Gott an allen und jeden Fromm-Gläubigen Creutz-
trägern allergnädigst beweiset, insonderheit aber rechtschaffen an Der weyland Ehren-gebohrnen, Viel 
Ehr- und Tugendsamen Matronen, Frawen Dorotheen Eeckholt, Des Wol-Ehrwürdigen, Gross-Achtbahren 
und Hochgelahrten Herrn M. Henrici Staheln, Erbgesessen auff Nessnowa und Kallina, wolverordneten 
Superintendentis über Ingermanland, Narva und Allentacken, Ehelichen und Hertz-geliebten, nunmehro 
aber in Gott ruhenden, Hauss-Frawen bewiesen hat. Reval, 1647, s. p. 

12  EAA, f. 858, n. 2, s. 4050 Magdalena Rosenmüller 29.02.1676.
13  TLA, f. 230, n. 1, s. B.o, 34, lk. 8.
14  R. Seeberg-Elverfeld. Revaler Regesten, lk. 246; 266. 
15  E. Trolle Önnerfors. Justitia et Prudentia, lk. 280.
16  K.-R. Allik. Revaler Tesatmente aus dem 15. Jahrhundert. – Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 46 

Jg. 1997 Heft 2. Verlag Herder-Institut Marburg, lk. 186.
17 R. Seeberg-Elverfeld. Revaler Regesten, lk. 246.
18  Samas, lk. 266.
19  Lübecki õiguse Tallinna koodeks. Transkribeerinud ja tõlkinud Tiina Kala. Tallinn, 1998, lk. 215–216.
20  E. Trolle Önnerfors. Justitia et Prudentia, lk. 227.
21  TLA, f. 230, n. 1, s. B.N.2, l. 270. Rootsis juurdunud tava kohaselt ei olnud testamendi tegijal õigust jätta 

pärandita otseseid pärijaid juhul, kui tegemist oli suguvõsale kuulunud varandusega. E. Trolle Önnerfors. 
Justitia et Prudentia, lk. 27.

22  R. Seeberg-Elverfeld. Revaler Regesten, lk. 266.
23  E. Gierlich. Reval 1621 bis 1645. Von der Eroberung Livlands durch Gustav Adolf bis zum Frieden von 

Brömsebro. Bonn: Kulturstiftung der Dt. Vertriebenen, 1991, S. 229.
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algu pärandvara inventuuri ja vande andmist 
testamendi tunnistajailt. Elisabeth Römeri 
ainupärijaõigust kahtluse alla seades viitab 
ta traditsioonilistele juriidilistele tekstidele ja 
ühele juhtumile Tallinna kohtupraktikast ning 
nõuab lahkunu lähisugulastega arvestavat 
õiglast otsust.24 Tallinnas kehtinud Lübecki 
õigus kinnitas ühemõtteliselt: „kui keegi teeb 
testamendi, peab ta seda tegema kahe rae-
härra juuresolekul. Mida ta siis määrab oma 
tuluks saadud vara kohta, see jääb kehtima. 
Kui pärast seda tõuseb testamendi pärast tüli, 
siis see, mida raehärrad, kes seal juures vii-
bisid, oma vandega kinnitavad, või üks neist 
pärast teiste surma selle kohta, mis seal sün-
dis, see peab kehtima jääma.”25 Ettekäändel, 
et raeliikmed on niigi vannutatud kodanikud, 
keeldus raekohus neilt vannet nõudmast.26 

Kuna Tallinna poolehoid kuulus algusest 
saadik Stahli oponendile, on ta seoses oma 
määramisega Ingerimaa superintendendiks 
Stockholmis viibides otsinud toetust kuninga-
võimult. Stockholmist on Tallinna Raele saa-
detud aga mittemidagiütlev kiri, milles üks-
nes palutakse kohtuasi õiglaselt lahendada.27 
Järgnevalt esitas Stahl raekohtule 20 punktist 
koosneva süüdistuse Herman Römeri vastu, 
milles kesksel kohal on Bette Reyeri võima-
lik mõjutamine Römeri ja tema abikaasa 
Catharina poolt. Kuid ta küsib ka testamendi 
kirja pannud raesekretärilt Johann Bruningilt, 
kas too ei ole meelestanud Bette Reyerit 
tema vastu. Sekretäri vastus viitab juba eel-
nevatele pingetele peresuhetes: ta olevat küll 
testamenditegijale usaldanud, et Stahl oli ta 
toomkirikusse välja kustunud, kuid kindlasti 

polevat ta rääkinud midagi lubamatut. Ka 
tunnistas sekretär, et Herman Römer viibis 
testamendi tegemise juures, põhiosas on ta 
aga Stahli süüdistused kummutanud.28 Her-
man Römer tollel kohtuistungil ei viibinud, 
kuid vastas 26. novembril Stahlile kirjalikult. 
Mööndes irooniliselt, et oponent on temast 
haritum teoloogias, demonstreerib ta järg-
nevalt ohtrate tsitaatidega oma juriidilist 
kompetentsi. Tema kaitsekõne tugineb siiski 
Lübecki õigusele, mis aktsepteerib tingimus-
teta testamenditegija tahet iseäranis juhul, kui 
pärandvara oli elu jooksul omandatud, mitte 
sugulastelt pärandiks saadud.29 Raad kinnitas 
testamendi järgmise aasta 1. aprillil.30 

Tuleb siiski tõdeda, et säilinud doku-
mendid on katkendlikud ega ava täielikult 
Stahlide ja Eckholtite perekondade raha-
liste suhete tagamaid, veel vähem isiklikke 
vahekordi või isegi testamendi vaidlustamise 
motiive. Mõistagi ei saa mööda minna Hein-
rich Stahli majandushuvidest, sest on enam-
vähem selge, et edukas karjäär ei taganud 
Stahlile ainelist kindlustatust. Igatahes ei 
piisanud tema sissetulekutest poegadele sei-
susekohase hariduse andmiseks. Stahli palvel 
said tema kaks poega, Heinrich ja Eberhard, 
nii nagu temagi omal ajal, Rootsi riigilt kol-
meks aastaks stipendiumi õpingute jätkami-
seks. Sarnaselt isaga olid nad valinud vaimu-
liku kutse, kuid soovisid selleks valmistuda 
Uppsalas, mille tarbeks kummalegi määrati 
120 hõbetaalrit aastas.31 Stahli väidetavalt 
suuri rahalisi väljaminekuid oma teoste trükis 
avaldamiseks on nüüdisaja uurijad pidanud 
küsitavaks.32 Tema „Käsi- ja koduraamatu”33 

24  TLA, f. 230, n. 1, s. B.0.34, l.11–11p. 
25  Lübecki õiguse Tallinna koodeks, lk. 215.
26 TLA, f. 230, n.1, s. B.o.34, l.14
27  Kuninganna Kristina Tallinna raele ja bürgermeistrile 16.07.1641. Riksregitsraturet. SE/RA/1112.1/B/208 

(1641).
28  TLA, f. 230, n.1, s. B.o.34, l.4–18p. 
29  TLA, f. 230, n.1, s. B.o.34, l.19–25.
30 R. Seeberg-Elverfeld. Revaler Regesten, lk. 266.
31  21.06.1641 Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/207 (1641).
32  L. Pahtma. Heinrich Stahl 17. sajandi I poole Eesti- ja Ingerimaa kiriku- ja kirjandusloos. Magistritöö. Ju-

hendaja prof. J. Kivimäe, Tartu, 1998, lk. 39–40.
33  H. Stahl. Hand- und Haussbuches Für die Pfarherren und Haussväter Esthnischen Fürstenthumbs, Ander Theil,  

Reval, 1637; Hand und Haussbuches Für die Pfarherren und Hauss-Väter Esthnischen Fürstenthumbs, Dritter 
Theil, Reval 1638; Hand- und Haussbuches Für die Pfarherren und Hauss-Väter Esthnischen Fürstenthumbs, 
Vierdter und Letzter Theil. Reval, 1638.
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teise, kolmanda ja neljanda osa avaldamist on 
valitsus tõepoolest toetanud 200 riigitaalriga 
aastas kolme aasta vältel.34 Sellele vaatamata 
on 22. augustil 1640 antud Heinrich Stahlile 
privileeg, mille kohaselt ei tohi keegi trahvi 
ähvardusel kümne aasta jooksul järele trük-
kida tema koostatud ja omal kulul välja antud 
„kodupostillat”.35 

Ennatlik oleks aga kõnealuse kohtuprot-
sessi põhjal lisada negatiivseid värve Heinrich 
Stahli niigi mitte just kiiduväärsele reno-
meele, pigem pakub juhtum huvi õigusajaloo 
vaatepunktist. Lübecki õiguse kohaselt puu-
dus Bette Reyeri päranduseta jäänud sugu-
lastel testamendi vaidlustamiseks igasugune 
alus. Stahl apelleerib oma hagis lähisugulaste 
loomupärasele õigusele, mille Bette Reyer 
olevat pahupidi pööranud. Tema ratsionaal-
susele ja „õpetatud õigusele”, mis kehtib 
„semper et ubique”, tuginevad argumendid36 
viitavad just neil aastail populaarsele Hugo 
Grotiuse loomuõiguse teooriale. Loomuõi-
guse kohaselt on õigusprintsiibid juba loo-
duse enda korras ja on pärilikuna inimloomu-
ses ning need põhimõtted on ülemad inimese 
loodud seadustest ning kehtivad kõigile rah-
vastele kõikidel aegadel.37 Loomuvastaseks 
pidas Stahl otseste pärijate õiguste eiramist. 
Rootsi kuningakoja poole pöördus ta ilm-
selt seetõttu, et ootas sealt kinnitust oma 
õigustele. Põhjamaise traditsiooni järgi oli 
pärimisõiguse keskmes sugukond, varandus 
tuli säilitada perekonnale.38 Kuid Rootsi tes-
tamendiõigus oli 17. sajandi esimesel poolel 
puudulik, puudusid isegi kirjutatud reeglid nii 

testamendi vormistamiseks kui ka menetlemi-
seks, mis tõi kaasa arvukalt hilisemaid koh-
tuvaidlusi.39 Sellel taustal ei ole Bette Reyeri 
testamendist lähtunud kohtuprotsess kuigi 
erakordne. Analoogilisi hagisid menetleti 
samal perioodil hulgaliselt ka Rootsis ja on 
tõenäoline, et sealset kohtupraktikat mõjutas 
samuti Lübecki õigus.40  

Harukordne ja hämar kohtuasi

Nende sõnadega on kaasaegne kohtukirju-
taja iseloomustanud 1685. aasta kevadtalvel 
Ingerimaal toimunud kohtuprotsessi, milles 
nii hagejaks kui ka kostjaks olid Heinrich 
Stahli järeltulijad. 

Ingerimaa superintendantuuri loomine 
otsustati juba 1640. aasta sügisel,41 esimene 
superintendent, Tallinna toompastor Hein-
rich Stahl määrati ametisse järgmise aasta 22. 
juunil.42 Ingerimaa kiriku olukorraga tutvus 
vastne kirikupea erakorralise visitatsiooni käi-
gus, kuid jäi veel aastaks täitma oma seniseid 
tööülesandeid.43 Kuberner Nils Assersson 
Mannersköldi kohustati eraldama Heinrich 
Stahlile ülalpidamiseks neli adramaad „mitte 
liiga kaugel kindlusest” ja aitama tal leida 
sobiv plats nii elumaja kui ka konsistooriu-
mihoone ehituseks. Esialgu aga leidma talle 
majutusvõimaluse lossis.44 

Narva saabus Stahl 1642. aasta augusti 
algul.45 Septembris kirjutas kuberner Nils 
Assersson Mannersköld, et on valinud Hein-
rich Stahli jaoks välja kolm küla ja ühe söö-
dimaa Koporje läänis.46 Stahl ise on palunud 

34  8.07.1637 Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/191 (1637)
35  Kuninganna Kristiina privileeg Heinrich Stahlile 22.08.1640. Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/203 (1640). 

Mõeldud on siin ilmselgelt tema neljaosalist „Käsi- ja koduraamatut”. 
36  TLA, f. 230, n. 1, s. B.o.34, l. 11–11p.
37  E. Trolle Önnerfors. Justitia et Prudentia, lk. 72.
38  Ibid., lk. 160.
39  Ibid., lk. 26.
40  Ibid., lk. 280–281.
41 Instruktsioon Ingerimaa kreekakatoliiklastele 23.09.1640. Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/204 (1640). 
42  Korraldus Heinrich Stahli nimetamise kohta Ingerimaa superintendendiks. 22.06.1641. Riksregistraturet, 

SE/RA/1112.1/B/207 (1641). 
43  Heinrich Stahlile 400 Rootsi hõbetaalri eraldamisest. 16.07.1641. Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/208 

(1641).
44  Heinrich Stahli majutamisest Narvas. 15.06.1642. Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/213 (1642).
45  Heinrich Stahl 09.08.1642. SRA, Livonica II: 202.
46  Nils Asserssoni kiri 19.09.1643. SRA, Livonica II: 196.
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lisada neile kaks väikest naaberküla, põhjen-
dades oma palvet murega perekonna pärast, 
kellele see tema surma korral jääks ainsaks 
elatusallikaks.47 

Doneerimiskirjas piirdutakse siiski kuber-
neri poolt väljapakutuga: Heinrich Stahli 
pärusvaldusse on antud Nessnova, Svinikova 
ja Naumkova külad ning Noviko söödimaa 
Koporje läänis Lääne-Kargali pogostis, ühte-
kokku 4 1/3 adramaad. Doneerimise aluseks 
on 1604. aasta Norrköpingi otsus ning valdus 
on pärandatav vaid otsest meesliini pidi.48 
Soovitud naaberkülad Ilmona ja Pavlesova 
kingiti talle alles kolme aasta pärast sama-
del tingimustel.49 Stahlile annetatud maa-
valdus asus nn. keelatud pogostis, alal, mille 
Gustav II Adolf oli reserveerinud kindluste, 
sõdurite ja riigiametnike ülalpidamiseks.50 
Nessnova doneerimisega samal päeval eral-
dati Ingerimaa superintendendile tema ame-
tiajaks aiamaa Ivangorodi poolel jõe ääres 
Mellakatkas.51 30. jaanuaril 1643 ostis Hein-
rich Stahl Rootsi riigilt 2500 riigitaalri eest 
Kallina mõisa Alutagusel, mis oli pärandatav 
Harju-Viru maaõiguse kohaselt.52  

Pastor Michael Scholbach ütleb Dorothea 
Eckholtile peetud leinajutluses, et kadunu-
kese maine peavari oli kehvapoolne.53 See 
võib kehtida ka otseses tähenduses. Pika 
tänava ja Vana turu nurgal asuva maja Nar-
vas ostis Stahl alles 1644. aastal Kattila pasto-
rilt Erland Jonae Hiärnelt, vahetas selle aga 

juba sama aasta 13. oktoobril uue ehitatava 
kiriku vastas asuva vana gildihoone vastu. 
Maja juurde kuuluvad aia- ja põllumaad jäid 
aga rae valdusesse ning kuni järgmise aasta 
mihklipäevani võis seal üüri maksmata elada 
Georg Mannerlichi lesk. Kompensatsiooniks 
sai superintendent rae lubjapõletusahjust 
tuhat tünni lupja.54 Stahli perekond elas tõe-
näoliselt Nessnova mõisas. 

Stahli esimest abikaasat Dorothead nime-
tab Scholbach leinajutluses Hiiobi õeks, seda-
võrd kurb oli olnud tema elu. Kahekümne 
kolme abieluaasta jooksul sünnitas ta 11 last, 
seitse poega ja neli tütart, kellest kaks poega 
ja kaks tütart surid varakult. Perekonnasõbra 
ja laste ristiisa leinajutlusest õhkub siirast kur-
bust tööka ja kannatliku naise surma pärast. 
Dorothea Stahlis olnud õnnelikus koosluses 
nii hoolas majapidaja Marta kui ka jumala-
kartlik Maria. Tööga koormatud abikaasast 
olnud Dorotheal majapidamises vähe tuge, 
ise abistanud ta kaastundlikult ja heldekäe-
liselt alati oma lähedasi, eriti aga vaeseid. 
Iseäranis rängad olid lootusetult haigele 
ning valudes vaevlevale Dorothea Stahlile 
viimased eluaastad, mil Ingerimaad laastas 
ikaldusest tingitud näljahäda. 1646. aasta 8. 
mail palus ta end surma lähenemist tundes 
viia nende Nessnova pärusmõisast Narva, kus 
ta „esimesel ülestõusmispühal pärast pihti ja 
viimset armulauda vaikselt ja selge teadvuse 
juures uinus”.55 

47  Heinrich Stahl Axel Oxenstiernale 19.09.1642. SRA E-732.
48  Donatsioon Ingerimaa superintendendile Heinrich Stahlile 07.01.1643. Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/216 

(1643). 
49  FRA, Ingermanlands kopiebok I 1617–1667: S. 6825, l. 391–393.
50  K. Kepsu. Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering i Ingermanland 1669–1684. – Historisk 

Tidskrift för Finland 4. 2009 årg 94, lk. 398. Kasper Kepsu artiklile ja mitmele selles kirjatöös kasutatud 
arhiiviallikale osundamise eest olen tänulik Enn Küngile.

51  Kuninganna Kristiina aiamaa eraldamisest Ingerimaa superintendendile. 07.01.1643.Riksregistraturet, SE/
RA/1112.1/B/216 (1643). 

52  Expectance för M. Hinrich Stahl oå gods i Allentack. 30.01.1643 Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/
RA/1112.1/B/216 (1643).

53  M. Scholbach. Göttliche Trewe, Welche der trewhertzige Gott an allen und jeden Fromm-Gläubigen Creutz-
trägern allergnädigst beweiset, insonderheit aber rechtschaffen an Der weyland Ehren-gebohrnen, Viel 
Ehr- und Tugendsamen Matronen, Frawen Dorotheen Eeckholt, Des Wol-Ehrwürdigen, Gross-Achtbahren 
und Hochgelahrten Herrn M. Henrici Staheln, Erbgesessen auff Nessnowa und Kallina, wolverordneten 
Superintendentis über Ingermanland, Narva und Allentacken, Ehelichen und Hertz-geliebten, nunmehro 
aber in Gott ruhenden, Hauss-Frawen bewiesen hat. Reval, 1647.

54  EAA, f. 1646, n. 1, s. 1979, l. 42. 
55  M. Scholbach, Göttliche Trewe...
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Narva saksa koguduse kirikus peetud lei-
nateenistuse järel sängitati Dorothea Stahli 
põrm Rootsi koguduse alles valmimisjärgus, 
veel sisse õnnistamata kirikusse.56 Abikaasa 
viimaseks puhkepaigaks saanud kiriku ehi-
tamine oli Heinrich Stahli südameasjaks 
olnud tema Narva saabumise ajast alates, 
katedraalikiriku rajamine jäi üheks tema 
elu suursaavutuseks.57 Sümboolne oli ka 
kiriku asukoht, mis oli kuulunud tema ema-
poolsele vaarisale, Narva kunagisele bür-

germeistrile Hermen thor Moelenile.58 
Kordusabielud johtusid majanduslikust, 

mitte tunnetuslikust pinnasest ja olid seotud 
õigusküsimustega. Rootsis peeti sobivaks 
leinaajaks lesknaistele ühte ja leskmeestele 
pooltteist aastat. Enne uue abielu sõlmimist 
tuli pärandvara eraldada, tagamaks otsestele 
pärijatele nende õiguspärase pärandiosa ning 
vältimaks konkurentsiolukorda erinevatest 
abieludest laste vahel.59 1647. aasta 1. juunil 
laulatati Heinrich Stahl Ärina mõisas Koor-

56  A. Winter. Nach vollendeter Predigt ist die selige Leiche aus der Alten in die Newe Kirche mit ansehnlichem 
Leich-process begleitet, und daselbst in ein auffgemäwrtes Gewelb beygesetzet; Daselbst folgende Dancksagung 
in Volckreicher Versamblung gehalten Von Ambrosio Wintern, Schlesvicensi Holsato, Pastore der Gemeine 
Gottes zu Kosemkena in Ingermanland, und des Königl. Consistorij zur Narve Assessore. Reval, 1647.

57  P. Lotman. Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemere provintsides 17. sajandi I poolel, lk. 102.
58  A. Winter. Nach vollendeter Predigt ist die selige Leiche aus der Alten in die Newe Kirche… 
59  E. Trolle Önnerfors. Justitia et Prudentia, lk. 25.

Dorothea Eckholti sark. 
Michael Scholbachi 
kirjutatud leinajutluse 
illustratsioon.  
M. Scholbach, Göttliche 
trewe ...Reval, 1647. 
Konvoluut Tallinna 
Ülikooli Akadeemilises 
Raamatukogus
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küla mõisa omaniku Heinrich Sommeri ja 
Barbara von Tiesenhauseni tütre Annaga.60 

Anna Sommeri ja Heinrich Stahli abielu-
leping kinnitati 2. juunil 1647. Heinrich Stahl 
kohustus oma abikaasat austavalt ja vääri-
kalt kohtlema. Kaasavaraks sai pruut 1000 
riigitaalrit, sel ajal kui peigmees kinkis talle 
Rootsi tava kohaselt nn. hommikukingina61 
2000 riigitaalrit. Anna Sommeri leseks jää-
mise korral saanuks temast Stahli mõisate 
täieõiguslik valdaja, kuid tingimusel, et ta 

kannab emalikult hoolt tema vallaliste laste 
vajaduste eest ning annab väärika kaasavara 
nii oma kasutütrele Dorotheale kui ka tema 
õdedele. Otsustanuks Anna aga uuesti abi-
elluda, pidanuks superintendendi pärijad 
maksma talle välja nii tema kaasavara kui ka 
hommikukingi ja pruudikingituse, kogusum-
mas kolm tuhat nelisada riigitaalrit, samuti 
20 loodi kulda ja ühe nii seest kui ka väljast 
kullatud pokaali. Vajadusel tuli selle raha 
saamiseks pantida Kallina mõis. Pidanuks aga 

60  Liebselige Sommer-Lust, Auff den Hochzeitlichen Ehren-Tage Des Hochwürdigen, GrossAchtbaren und 
Wolgelahrten Herrn M. Henrici Stahlij, Erbgesessen auff Nessnowa und Kallina, der Kirchen und Gemeine 
Gottes in Ingermanland, Allentacken und Narva treufleissigen und wolbedienten Superintendenten, und des
Königlichen Geistlichen Consistorij daselbst Praesidenten, &c. Auss Anlass seiner Hertz-geliebten Braute 
Nahmens Der ... Jungfrauen Anna Sommer, Den 1. Junij dieses instehenden 1647. Reval, 1647.

61  Hommikukingitus võeti peigmehe omandusest ja kuulus seejärel pruudile. M. Ågren. A Domestic secret. 
Marriage, Religion and Legal Change in late Seventeenth-Century Sweden. – Past & Present 2007, nr. 194, lk. 79.

Heinrich Stahli ja Anna 
Sommeri pulmatrükis. 
Liebselige Sommer-Lust...
Reval,1647. Konvoluut Tallinna 
Ülikooli Akadeemilises 
Raamatukogus.
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abielu lastega õnnistatama, saanuks nad ema 
poolt päranduseks tuhat riigitaalrit ja õiguse 
pärida teiste lastega võrdselt nii liikuva kui ka 
liikumatu vara. Erandiks on Kallina mõis, mis 
pidi jääma teisest abielust sündinud lastele ja 
üksnes siis, kui nood peaksid surema otseste 
pärijateta, pärinuks Kallina mõisa superin-
tendendi lapsed esimesest abielust.62   

Anna oli sündinud aastal, mil Heinrich 
Stahl Järvamaale pastoriks kutsuti, ligi poole 
noorema abikaasa lesepõlve kindlustamine 
oli igati ettenägelik ja kohane. Ka Stahli teist 

abikaasat kaunistasid kõik kristlikud vooru-
sed ning kasulastele olnud ta otsekui lihane 
ema.63 Kuid tema saatus oli veelgi troostitum 
Dorothea Eckholti nukrast elust Ingerimaal. 
Esimesel abieluaastal leinas Anna oma õde, 
järgmisel ema, seejärel pidi ta matma oma 
seitsmest lapsest neli. 1655. aasta 4. märtsil 
haigestus Anna Nessnovas ägedasse kopsupõ-
letikku ning viidi kahe päeva pärast linna, kus 
ta 12. märtsil suri, jättes leinama abikaasa ja 
kolm alaealist last.64 Anna Sommeri leinajut-
luse kirjutas Michael Scholbachi vihavaenlane, 

62  EAA, f. 858, n. 1, s. 8079, l. 5–5p. 
63  S. Matthiæ. Christliche Leichpredigt Gehalten bey Volckreicher Versamlung und Adelichem Begräbniss 

Der ... Frauen Annae geborner Sommerin, Des ... Herrn M. Henrici Staheln, Erbgesessen auff Nessnowa 
und Kallina etc. wolverordeten Königlichen Superintendenten über Narva und Jngermanland, Ehelichen 
Haussfrauen, Welche den 12. Tag des Monats Martij dieses lauffenden 1655. Jahr ...

64  S. Matthiæ. Christliche Leichpredigt...

Anna Sommerile peetud 
leinajutluse tiitelleht. 
Christliche Leichpredigt...
Dorpt 1655. Konvoluut Tallinna 
Ülikooli Akadeemilises 
Raamatukogus.
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Narva Saksa koguduse ülempastor Salomon 
Matthiæ.65 Academia Gustaviana endise klas-
sikaliste keelte professori kreeka- ja ladina-
keelsete tsitaatidega pikitud leinajutlus loob 
pildi alandlikult oma kurva saatusega leppi-
nud kõrgest soost jumalakartlikust naisest.66  

Stahli kolmas abikaasa, samuti Anna, 
oli Ingerimaa kindralkubermangu sekretäri 
Torsten Bengtssoni (aadeldatuna Torwigge) 
tütar.67 5. mail 1656. aastal sõlmitud abielu-
leping tegi temast Heinrich Stahli varade 
täieõigusliku kaasomaniku. Superintendendi 
surma korral (mida ta küll lootis mitte niipea 
saabuvat) pidi lesk pärima kõik tema mõi-
sad ja neist saadavad tulud, kuid seejuures 
kristlikult kasvatama tema kaht tütart teisest 
abielust. Heinrich Stahl hoiatab needuse ja 
viimsekohtu ähvardusel oma lapsi ja teisi 
sugulasi selle lepingu vaidlustamise eest. 
Stahl on siin eriliselt rõhutanud, et lepingul 
on tema allkiri ja kinnituseks ka pitsat. Lepin-
gut on tõendanud Salomon Matthiæ ja Eric 
Albogius.68 Abielulepingu sisu on sama mee-
leheitlik kui selle sõnastus. Oma laste päran-
dita jätmine polnud kooskõlas ei tol perioodil 
kanda kinnitava loomuõiguse teooria ega ka 
Eestimaa rüütli- ja maaseadusega, mis lubas 
seda vaid lapse tõsiste eksimuste korral kas 
oma vanemate või ühiskonna vastu.69 Bette 
Reyeri testamendi vaidlustamisel olid ju 
Stahli põhiargumentideks olnud otseste päri-
jate loomulikud õigused. 

Nii Ingerimaa kui ka kirikupea enda tule-

vik tundus hetkel tume. Juba Vene-Rootsi 
sõja eelõhtul oli tulnud ilmsiks, et tema 
kümme aastat väldanud pingutusi vene õige-
usklike konverteerimisel luterlusse oli kroo-
ninud vaid näiline edu. Ingerimaa õigeusk-
like lojaalsus nii vene kiriku kui ka Venemaa 
tsaari vastu jäi vankumatuks.70 Vilets oli ka 
Stahli majanduslik olukord. 11. maist 1657 
pärineb rasket haigust põdevalt kirikupealt 
kirjalik teade, et praegusel raskel ajal ei ole 
võimalik järgnevalt mainitud asju kohapeal 
müüa ega laevaga ära viia, seetõttu peab 
tema juurde jääma: 5 poola arssinat linast 
kangast, voodipesu, üks voodi, kaks lauda ja 
kaks pinki.71 Heinrich Stahl oli üks väheseid 
Ingerimaa luteri vaimulikke, kes sõja ajal 
Saksamaale või Rootsi ei põgenenud. 1657. 
aasta mais on kindralkuberner Christer Horn 
kirjutanud, et kogudused on jäänud üksnes 
superintendendi hooleks.72 Stahli kirjast ei 
selgu, kas tal oli siiski kavas põgeneda või 
soovis ta üksnes oma vara päästa. 

See polnud siiski kogu tema maine vara. 
Kui Stahl 7. juunil suri, jäi ju tema lastele kaks 
pärusmõisa – Kallina Eestimaal ja Nessnova 
Ingerimaal. Aga ka märkimisväärsed võlad. 
Stahli vanem poeg Heinrich maeti isaga samal 
ajal,73 tema poeg Axel abiellus Ingerimaa rüü-
telkonna sekretäri Adrian Rosenmülleri tütre 
Magdalenaga.74 Anna Torwigge surmaaeg 
pole teada, kuid 1662. aastal sõlmiti päran-
dijagamise leping Axel Stahli ja superinten-
dendi alaealiste tütarde Barbara Sophia75 ja 

65  1648. aastal kutsus Narva raad saksa koguduse ülempastoriks Salomon Matthiæ ja andis talle mitmed varem 
Scholbachile kuulunud tööülesanded, sh. ka pühapäevase jutluse. Pastorite tüli päädis Scholbachi lahkumisega 
Nyenisse. P. Lotman. Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemere provintsides 17. sajandi I poolel, 
lk. 99. 

66  S. Matthiæ. Christliche Leichpredigt… 
67  K. Väänänen. Herdaminne för Ingermanland. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 1987,  

lk. 280.
68  EAA, f. 858, n. 2, s. 3789. 5.05.1656.
69  Des Herzogthums Ehsten Ritter- und Land-Rechte. Sechs Bücher. Erster Druck. Mit erläuternden Urkunden 

und ergänzenden Beilagen herausgegeben durch Johann Philipp Gustav Ewers. Dorpat 1821, III Buch,  
Tit.V, art.1.

70  P. Lotman. Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemere provintsides 17. sajandi I poolel, lk. 104.
71  EAA, f. 858, n. 2, s. 422 Lit. G.
72  P. Lotman. Heinrich Stahli pastoraalne tegevus Rootsi Läänemere provintsides 17. sajandi I poolel, lk. 113.
73  K. Väänänen. Herdaminne för Ingermanland, lk. 280. 
74  http://www.mattiasloman.se/w/index.php?title=Rosenm%C3%BCller_nr_706
75  Stahli esimene laps teisest abielust, Brabara Sophia ristiti 25. aprillil 1648 FRA: Narvan Seurakunnat 

Mikrofilmit, Rulla ES 3231, lk. 4.
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Beata Agneta eestkostja, nende emapoolse 
onu Detloff Sommeri vahel. Stahli ja Anna 
Sommeri abielulepingust johtuvalt jäi Kal-
lina mõis Stahli tütardele teisest abielust, 
Nessnova päris Axel Stahl.76 Superintendendi 
võlad jaotati kahe mõisa vahel proportsionaal-
selt. Kallina tuludest tuli maksta eraisikutele, 
valdavalt leskprouadele, mis viitab võlgade 
vanusele, ligi 800 riigitaalrit, sealhulgas 
aga ka näiteks kingsepale 30 ja pastor Eric 
Albogiusele 40 riigitaalrit). Nessnova mõisal 
lasus võlakoorem: eraisikutele oli 1300 riigi-
taalrit (sealhulgas näiteks rätsepa lesele 55 rii-
gitaalrit, apteekrile 117 riigitaalrit, 64 marka, 
klaasissepale 28 riigitaalrit, raamatuköit-
jale Peter Tilemann Hubele 3 riigitaalrit 32 
ööri.77 Narva toonaselt bürgermeistrilt Ulrich 
Herbersilt laenatud 681 riigitaalri tagatiseks 
oligi Nessnova mõis.78 Kuna vend sai kogu 
pärandist ühe ja õed kaks kolmandikku, siis 
jagunesid sellele vastavalt ka ülejäänud võla-
kohustused riigi ja kiriku ees. Kallina majan-
damise eest jäi vastutama Stahli alaealiste 
tütarde eestkostjana Detloff Sommer. Kodu 
leidis Barbara Sophia oma poolvenna ning 
Beata Agneta tema äia, Adrian Rosenmülleri 
juures. Adrian Rosenmüller pidi oma kasutüt-
rele tagama joogi- ja söögipoolise, kuid tema 
rõivad ja muud vajadused jäid Kallina mõisa 
kanda.79 Eestimaa rüütli- ja maaseaduse koha-
selt ei tohtinud alaealiste laste eestkostja neile 
pärandatud mõisa võõrandada, välja arvatud 
juhul, kui pärand on koormatud väga suurte 
võlgadega ja selle kohta on olemas Eesti-
maa ülemmaakohtu otsus.80 Kallinal lasuvad 
võlad olid suured ning 1668. aastal rentis Axel 
kaheksaks aastaks mõisa Bernhard Reinhold 
von Delwigile.81 Hiljem kaebasid Stahli väi-

76  EAA, f. 858, n.2, s. 422. Hinrich Carsteni ja tema õe hagi Axel Stahli ja Detloff Sommeri vastu. 
77  EAA, f. 858, n. 2. 4050. Detloff Sommer ja Axel Stahl 01.08.1662.
78  Johan Christoph Scheiding Heinrich Baggele 30.01.1685. EAA, f. 858, n. 2, s. 3798.
79  EAA, f. 858, n. 2, s. 422. Lit.E.
80  Des Herzogthums Ehsten Ritter- und Land-Rechte. Sechs Bücher. Erster Druck. Mit erläuternden Urkunden 

und ergänzenden Beilagen herausgegeben durch Johann Philipp Gustav Ewers. Dorpat 1821, II Buch,  
Tit. XI, art.6. 

81  EAA, f. 2, n. 2, s. 1184. Väljavõte Eestimaa ülemkohtu otsusest 14.04.1676.
82  Eestimaa ülemmaakohtu otsus 14.04.1676. EAA, f. 858, n. 2, s. 3798.
83  Magdalena Rosenmüller 14.03.1678. EAA, f. 858, n. 2, s. 3798. 
84  Öppet brev för corporal Axel Stahl. 16.03.1663. Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/350 

(1663)

mehed Ernst Friedrich Willebrand ja Heinrich 
Bagge Axel Stahli kohtusse, väites, et renditu-
lud on juba ületanud võlasumma, millest pool 
pidi kaetama Nessnova arvelt.82 

Kapten Ernst Friedrich Willebrandiga 
abiellus Barbara Sophia 1669. aasta 24. veeb-
ruaril. Pulmade maksumuseks olevat kujune-
nud 854 riigitaalrit ja 24 ööri. Piduroogade 
valmistamiseks kulus 3 härga, 6 lammast, 
2 talle, 6 kalkunit, 2 vasikat, 2 siga, 4 leesi-
kat võid, 3 leesikat rasva, 2 tündrit tali- ja 2 
tündrit suvinisu, 4 tündrit rukist, 6 praetud 
põrsast, lisaks vürtse ja hollandi juustu; joodi 
14 vaati õlut, 26 kannu viina, 20 kannu His-
paania ja 6 kannu Prantsuse veini. Nii toidu-
ainete kogused kui ka hinnad pärinevad peo 
eest maksnud Axel Stahli lese esitatud arvest 
Ernst Friedrich Willebrandile. Nagu ka 465 
riigitaalrit 24 ööri voodipesu ja rõivaste eest, 
mille Magdalena Rosenmüller nõude esita-
mise ajaks juba siit ilmast lahkunud Barbara 
Sophiale andnud olevat. Kangad olid hinna-
lised, arvel on iga padjapüür ja kübaraloor, 
kleitidest rääkimata. Musta siidkleidi jaoks 
kulunud 13 küünart kangast maksnud 123 rii-
gitaalrit, 16 ööri, Andreas Aminofilt ostetud
triibuline kleit kõigest 48 riigitaalrit.83

Axel oli Heinrich Stahli viimane pärija 
meesliinis. 1663. aastal on Ingerimaa rüü-
telkonna kaprali Axel Stahli palvel lubatud 
tema surma korral pärida Nessnova mõis 
tema abikaasal Magdalena Rosenmülleril, 
kes võib seal vabalt elada kuni oma surmani.84 
Leseks jäi Magdalena Rosenmüller peagi, 
kuid Nessnova mõisaproua ta oma surmani 
olla ei saanud. Uue pöörde Heinrich Stahli 
niigi keerukasse pärandiloosse tõi mõisate 
reduktsioon. 
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Mõisate ulatuslik tagasivõtmine oli päeva-
korras 1680. aasta 29. oktoobri riigipäeval,85 
kuid reduktsiooni peaproov mängiti maha 
Ingerimaal.86 Lõplikult otsustati Ingerimaa 
reduktsiooni läbiviimine 1675. aasta oktoob-
ris. Põhjendusel, et „keelatud maad” olid 
mõeldud kindluste ja sõdurite ülalpidamiseks, 
võeti neil aladel läänistatud maad tagasi rii-
gile. Reduktsiooni alla minevate piirkondade 
nimekirjas olid teiste hulgas nii Lääne- kui 
ka Ida-Kargali pogost, kus asus ka Stahlide 
pärusmõis Nessnova. Redutseeritavate mõi-
sate omanikele otsustati nende varaline kaotus 
siiski teatud määral korvata.87 Axel Stahli lesk 
taotles kohtu kaudu hüvituseks Kallina mõisa, 
mis olevat lisaks kõigele ostetud tema kadu-
nud abikaasa ema Dorothea Eckholti kaasa-
vara eest.88 Eestimaa ülemmaakohtu otsusega 
jaotatigi see mõis neljaks ning osa sellest anti 
superintendent Stahli pärijatele redutseeritud 
Nessnova mõisa hüvitamiseks.89 

Järgnevate „isa võlgade” ja Kallina tulude 
ümber keerlevate kohtuprotsesside pea-
osalisteks olid kaks leske – Axel Stahli lesk 
Magdalena Rosenmüller ja Barbara Sophia 
uuesti abiellunud ja 1679. aastal surnud lese 
Ernst Friedrich Willebrandi lesk Anna von 
Sternstrahl, kes samuti oli uuesti abiellunud. 
Magdalena Rosenmüller nõudis Anna von 
Sterntrahlilt välja Barbara Sophia pulma-
peole ja kingitustele tehtud kulutusi. Anna 
von Sternstrahl keeldus neid maksmast 
ettekäändel, et tagasihoidlikud maapulmad 
ei saanud olla nii kulukad, kaebas aga oma-
korda kohtusse Stahli teise väimehe, Hein-
rich Bagge. Tema kadunud abikaasa Ernst 
Friderich von Willebrand oli sõlminud 17. 
juunil 1677 lepingu, mis kohustas Heinrich 
Bagget maksma talle välja Kallina mõisa 

pärandiosa 1300 riigitaalri väärtuses. Bagge 
olevat tasunud õigeaegselt 500 riigitaalrit, 
kuid ülejäänu maksmisest keeldunud ning 
Sternstrahl nõudis seda summat koos intres-
sidega. Lisaks nõudis ta Heinrich Stahli ja 
Anna Torwigge abielulepingule viidates, et 
Kallina mõis kannaks ka tema uute pulmade 
kulud.90 Bagge on selle nõude umber lüka-
nud, viidates raha tasumisele juba järgmisel 
aastal ning oma kohustusele maksta poole 
kõigist isa võlgadest, mille hulka aga Anna 
Sternstrahli nõudmised ei kuuluvat. Vastu-
pidi, Anna Sternstrahl pidavat ise maksma 
poole mõisal lasuvaist isa võlgadest ning 
Anna Torwigge abieluleping ei laienevat 
Anna Sternstrahlile ega tema uuele abielule 
härra Adamkowitziga ja nende tütrele. Pea-
legi pidi Heinrich Bagge maksma kohtuot-
suse kohaselt Ulrich Herbersi pärijatele ja 
Hinrich Carstenile, Heinrich Stahli pärijale 
tema esimesest abielust.91 See otsus on mõne-
võrra üllatav. Heinrich Stahli abielulepingud 
olid jätnud päranduseta tema vanema tütre 
Dorothea ning tema lapsed, kes 1662. aastal 
toimunud pärandijagamise ajal Ingerimaal ei 
viibinud. Nõudmise enda ja oma õe Dorothea 
pärandiosale esitas Hinrich Carstens alles 23 
aastat hiljem, 1685. aastal.92 Eestimaa rüütli- 
ja maaseaduse kohaselt oli pärandijagamise 
ajal maalt eemal viibivail lastel lepingu vaid-
lustamiseks aega kolm aastat, seejärel loeti 
nende nõue aegunuks.93 

Magdalena Rosenmülleri ja Anna Stern-
strahli „isa võlgade”, s. t. Heinrich Stahlilt 
pärandiks saadud võlgade ümber keerleva 
kohtusaaga kohta leidub dokumente veel 
1694. aasta algusest.94 Selle protsesside rea 
lõpetas tõenäoliselt Anna Sternstrahli surm 
1695. aastal.95 

85  S. A. Nilsson. På väg mot redusktionen. Studier i svenskt 1600-tal. Natur och Kultur, Stockholm, 1964, lk. 86.
86  K. Kepsu. Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering i Ingermanland 1669–1684, lk. 440. 
87  Ibid., lk. 394–399.
88  EAA, f. 858, n. 2, s. 422. Magdalena Rosenmülleri kaebus 29.02.1676.
89  EAA, f. 858, n. 2, s. 3789. Henrich Bagge maanõukogule 30.04.1684.
90  Anna Sternstrahl ülemmaakohule. EAA, f. 858, n. 2, s. 3798.
91  Heinrich Bagge ülemmaakohtule. EAA, f. 858, n. 2, s. 3798.
92  Hinrich Carstensi kaebus. EAA, f. 858, n. 2, s. 422.
93  Des Herzogthums Ehsten Ritter- und Land-Rechtes, III Buch, Titulus XI, art.2.
94  EAA, f. 2, n. 2, s. 3798. Anna Sternstrahl ülemmaakohtule 25.02.1694.
95  http://www.geni.com/family-tree/index/6000000002394166039
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K Ä S I T L U S E D  

Hämar on see kohtusaaga võlgade lõpu-
tute edasikandumiste tõttu tõesti, kuid kind-
lasti mitte harukordne. Seesugused aasta-
kümneid väldanud protsessid pärandiõiguste 
ja võlanõuete üle kuulusid varauusaegse elu-
laadi juurde. Kahel vaadeldud juhtumil on 
siiski selge erinevus. Bette Reyeri testamenti 
vaidlustades seadis Heinrich Stahl kahtluse 
alla selle õigusliku aluse, tema argumentat-
sioon on pigem õigusfilosoofiline. Kohtu-
protsesside jadas, mille vallandas tema enda 
pärand, tuginevad kõik asjaosalised 1650. 
aastal kinnitatud Eestimaa rüütli- ja maa-
seadusele, argumenteeritakse konkreetsete 
detailide ja summadega, mille tõendamine 
muutis kohtupidamise käigu veelgi veniva-
maks ja keerukamaks, vähemalt mainitud 
juhul. Tänu sellele on niisugused protsessid 
jätnud endast hulgaliselt arhiiviallikaid, mille 
adekvaatne tõlgendamine eeldab aga juba 

õigusajaloolase pädevust. Kuid oma nüansi 
lisavad need ka Heinrich Stahli biograafiale.
Stahlil polnud kirjanduslikke ambitsioone 
nüüdisaegses tähenduses, ka puuduvad tema 
töödes teoloogilised või filosoofilised arut-
lused. Katekismuste ja jutluste žanr neid 
võimaldab, 17. sajandi vaimulikud kirjatööd 
pakuvad selles osas rikkalikku ja mitmekülg-
set ainest. Heinrich Stahli sulest pärit raama-
tute ainuke eesmärk oli aidata lihtsat inimest 
tema argipäevades, anda talle eetilisi juhiseid 
kristlikuks eluks. Need on väga elulähedased 
tekstid, mille paremaks mõistmiseks on tarvis 
tunda ka tema enda elukäiku. Mitte kõrgel ja 
kaugel asuv kirikupea ning mõisahärra, kes 
kantslist rahvast manitsedes arusaamatuid 
tõdesid kuulutab ja elumuredele ülalt alla 
vaatab, vaid inimene nagu iga teine – mures 
ja leinas oma lähedaste pärast, nõudmas oma 
õigusi ning maadlemas võlakoormaga. 
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