
Rauman pormestarit 1504–1923

1504
Nels Härk (Niilo Härkä) oikeuspormestari ja Lasse Stenberg politia-pormestari

n. 1506-1514
Olavi Niilonpoika (Härkä) 

1520-1521 
Olof Mickelpocke (Mickelsson) 

1528 
Magh Smyt (Magnus Smed) 

1540 
Matthias Bagge (Baghilla) (Lähteenojan mukaan Pietari Bagge)

1558 -1582
Jöns Olavinpoika 

1560 
Lars Tyresson oikeuspormestari 



1560-1567 
Clemet Henriksson Smårod, kunnallispormestari  Klemet Heikinpoika

1571-1582 (jo 1561?)
Mattz Jönsson Jussoila, oikeuspormestari 

Matti Juhonpoika Jussoila oli huomatuimpia Rauman pormestareita. Hän nautti kuninkaan 
luottamusta ja sai vapaasti nautittavakseen Voiluodon ja Lahden kahden manttaalin 

maatilat.

Matti Juhonpojan tytär, jo aviossa ollut Margretha kuoli vuonna 1572 raivonneeseen 
ruttoon. Hänen votiivitaulunsa, joka kuvaa hänen kuolinsaattoaan on Rauman kirkossa. Tuo 

votiivitaulu on vanhin Suomesta tunnettu.

1580-1589 
Peder Mattzson Skåning, kunnallispormestari Pietari Skånigh

1583-1592 
Olof Nilsson (Olavi Niilonpoika) Rauta, oikeuspormestari 

1590-luvulla
Jöns Peersson Woijola, 1578-85 vouti Jöns Pietarinpoika

1598-1605
Simon Larsson Wellerus, oikeuspormestari Simo Laurinpoika

Simo Laurinpoika ja hänen leskensä Vappu olivat myös laivanvarustajia tai laivureita. 
Esimerkiksi vuonna 1609 leski Valpurin alus teki matkan Lyypekkiin. 

Simo Laurinpojan ensimmäinen vaimo Birgitta kuoli vuonna 1602. Hänen muistotaulunsa 
koristi Rauman kirkon seinää. Vuodesta 1891 asti tuo muistotaulu on ollut Rauman 

museon kokoelmissa (RM4). Simo Laurinpoika haudattiin Pyhän ristin kirkon lattian alle 
muurattuun hautaan. 

1598 -1605
Matti Matinpoika Päiväinen, kunnallispormestari (ent. Lapin nimismies) 

1611-1614
Mattz Jonsson Woijola Matti Joninpoika Woijola



Matti Juhonpoika edusti Raumaa vuoden 1609 valtiopäivillä. Matti Joninpoika Woijola kuoli 
ennen vuotta 1617, sillä tuolloin hänen talonsa mainitaan autioksi.

Laivanvarustaja tai laivuri, kuten myös hänen veljensä raatimies Jaakko Woijola

1616-1636 
Lars Baltzarsson Gebhardt (k. 1640)

Lauri Balzarinpoika sai palkan lisäksi nautittavakseen kaksi taloa Sampaanalan kylästä. 
Lauri Balzarinpoika edusti Raumaa vuoden 1609 valtiopäivillä. Hän pyysi eroa vuonna 1636 
virastaan perustelunaan korkea ikänsä ja pitkä palvelusaikansa ja se hänelle myönnettiin. 

Hänen kuolemansa jälkeen tilat palautettiin kruunulle. Kaupungissa hän omisti Akus-
nimisen talon, joka hänen kuolemansa jälkeen siirtyi hänen pojalleen Mikko Laurinpojalle.

Pormestarintyön jälkeen hän jatkoi liiketoimiaan. Hän toimi myös laivanvarustajana. Hänen 
lapsensa jatkoivat isänsä työtä merenkulun ja kaupankäynnin parissa. 

Larsilla ja hänen puolisollaan Briitta Jönsintyttärellä oli viisi poikaa ja kolme tytärtä. 
Pojista Baltzar ja Mikko toimivat vuorollaan pormestareina.

Rauman edustajana valtiopäivillä vuonna 1627, 1634

Kustansi vuonna 1627 Pyhän Ristin kirkon saarnatuolin maalauksen. Hän lahjoitti kirkolle 
myös 6-vartisen kynttiläkruunun. Lauri ja hänen vaimonsa Briitta haudattiin Pyhän Ristin 

kirkon kuorissa oleviin muurattuihin hautoihin.

1619 
Henrik Povelsson vouti, tilapäinen kunnallispormestari, Henrik Paavalinpoika

1624-1637
Göran Hansson, Yrjänä Hannunpoika

Yrjänä Hannunpoika oli vuonna 1614 Eurajoella nimismiehenä. Hänen talonsa sijaitsi 
nykyisen Tyykilän paikkeilla.

1638-1645 
Henrik Andersson Sonck, Henrik Antinpoika

 Heikki Antinpoika edusti Raumaa valtiopäivillä 1638 ja 1640.

Hänen pormestariaikanaan Raumalla tapahtui kaupunkipalo. Henrik Antinpoika kuoli 
vuonna 1645 ennen virkakauden päättymistä Valpurina. 



1645-1649 
Baltzar Larsson Gebhardt

Baltzar Laurinpoika oli aiemmin pormestarina toimineen Lauri Baltzarinpojan poika. 
Hänen puolisonsa oli Rauman kirkkoherran Grels Clementis Finnon tytär Margareta. 

Erottuaan pormestarin tehtävästä hän 1658, hän toimi yksityisenä liikemiehenä. Hän kuoli 
vuonna 1658 ja hänet haudattiin isänsä muurattuun sukuhautaan Rauman kirkon kuoriin.

Baltzarilla oli vuoden 1649 alussa viinanpoltto-oikeus. Hänen lisäkseen tämä oli 
samanaikaisesti vain porvari Juhana Ollinpojalla ja vaimo Anna Öystillä. Pormestari kuului 

lisäksi toiseen oluenvalmistusyhtiöistä. 

Rauman edustaja valtiopäivillä vuonna 1647.

Vanhempiensa tavoin Baltzar Laurinpoika haudattiin Pyhän Ristin kirkon kuorissa oleviin 
muurattuihin hautoihin.

1649-1655 
Jochim Timme eli Jaakkima Timme (s. 1595 k. 1655)

Jochim Timme oli kotoisin Lyypekistä. Ennen varsinaista elämäntyötään Turun kaupungin 
ja kruunun virkamiehenä hän toimi Turussa kaupan parissa. Häntä on kuvailtu 

publikaanina, talonpojan nylkijänä, väkivaltaisena, vallanhimoisena ja omavaltaisena. 
Timme oli yksi 1600-luvun uuden suunnan virkamiehiä, joita kruunu lähetti Turusta 

kehittämään ja uudistamaan kaupunkien hallinto- ja oikeuslaitosta. Rauman pormestarina 
Timme oli ensimmäinen varsinainen kuninkaallinen pormestari, jonka nimitys tuli 

esivallan taholta eikä oman kaupungin porvarien tahdosta. Timme oli Rauman 1600-luvun 
pormestareista häikäilemättömin ja omavaltaisin vaikkakin myös tarmokas uudistaja. 

Virkansa aikana hän oli useaan otteeseen käräjillä kaupunkilaisten kanssa.

Virkamiesuransa Timme aloitti Turun kaupungin ja Turun ja Porin läänin 
kaupantarkastajana. 1640-luvun alussa kruunu vuokrasi pikkukaupunkien tullitulot 

porvareille. Vuonna 1641 Turun ja Porin läänin maaherra teki Timmen kanssa vuoden 
mittaisen sopimuksen Uudenkaupungin, Rauman ja Porin pikkutullien, aksiisien ja 

leivinuunirahojen vuokrauksesta. Samanaikaisesti hän ryhtyi hallituksen määräyksistä 
järjestelemään näiden kaupunkien hallinto- ja oikeuslaitosta sekä talouselämää. 

Turkulaisten käytäntöjen ja toimintatapojen juurruttaminen ei sujunut ilman vastarintaa. 

Vuonna 1643 Timme nimitettiin Uudenkaupungin ja Rauman ylipormestariksi. Kyseessä 
oli harvinainen virkanimike, joka tarkoitti kuninkaallisen majesteetin puolesta kaupunkeja 
valvonutta virkamiestä. Turun esikuvan mukaisesti hän uudisti hallintoa, oikeuslaitosta ja 

talouselämää.

Vuonna 1649 kenraalikuvernööri Brahe antoi Timmelle suosituksen Rauman 
pormestariksi. Hän jatkoi Raumalla uudistustoimiaan, mutta kaupunki ei ollut helposti 
valmis hyväksymään uusia malleja. Hän uudisti raastuvanoikeuden toimintatapoja. Hän 



jakoi raadin neljään kollegioon, jota ei missään muussa Suomen maakaupungeista oltu 
toteutettu. Timmen asema oli aluksi vahva, mutta vähitellen hän ajautui yhä useammin 

ongelmiin porvariston kanssa. Timme erotettiin vuonna 1655 Rauman pormestarin virasta 
virkavirheen vuoksi. Hän ei ollut valvonut kaupungin tuomiokirjojen puhtaaksikirjoitusta. 

Samana vuonna hän kuoli Raumalla.

Virkansa aikana hän oli useaan otteeseen käräjillä kaupunkilaisten kanssa. 
Valtiopäiväedustajan vuonna 1650.

1654-1659 
Michel Larsson Gebhardt 

Mikko Laurinpoika oli aiemmin pormestarina toimineen Lauri Baltzarinpojan poika. Hänen 
puolisonsa oli Briitta Pietarintytär Tolvainen. 

Pormestarin tehtävän jälkeen Mikko omisti Koudinojan koskessa toimivan myllyn. 

1659-1665
Jooseppi Jaakonpoika Ilkka (k. 1668)

Jooseppi Ilkan isä oli Jaakko Ilkka. Hänen vaimonsa oli Barbro Pärttylintytär. Jooseppi 
Ilkka aloitti virkamiesuransa Turun kaupungin kirjurina. Tämän jälkeen hän toimi 
kämneerinnotaarina, Uudenkaupungin pormestarina ja raatimiehenä, Vaasaporin 

kreivikunnan lainlukijana, kunnes hänestä vuonna 1659 tuli Rauman pormestari. Vuonna 
1660 hän oli Rauman edustajana valtiopäivillä.

Jooseppi Ilkalla oli runsaasti erimielisyyksiä porvariston kanssa, joita setvittiin käräjillä 
saakka.  Kiistaa aiheutti muun muassa valtiopäiväedustus. Ajan saatossa häntä syytettiin 
omavaltaisuuksista. Vuonna 1664 hän tuli erotetuksi tehtävästään. Hänen virkavuotensa 

päättyi Vappuna 1665.

Ilkalla ei ollut kaupungissa omaa taloa, vaan he asuivat vuokralla Eskolan talossa. 

Ilkka kuoli vuonna 1668 ja hänet haudattiin Rauman kirkkoon. 

1665-1672 
Henrik Martinpoika Lund (k. 1672)

Henrik Lund oli toiminut aiemmin Turun yliopiston voutina sekä Sääksmäen ja 
Yläsatakunnan lainlukijana.

Henrik Martinpojan perhe ei kuitenkaan kotiutunut Raumalle ja hän kävi usein 
kotiseudullaan Hämeessä ja pormestarintoimi hoitui sijaisjärjestelyin. Hän kuoli 

alkuvuonna 1672.



1672-1675 
Gabriel Hansson Coronander

Gabriel Hannunpoika Coronander oli päässyt ylioppilaaksi Turussa 1650-luvulla. Gabrielin 
isä oli turkulainen porvari Hans Brunila. Ennen Rauman pormestariksi tointa hän oli 

toiminut Turun hovioikeudessa auskultanttina, lainlukijana Ylä-Satakunnassa 1660-1662, 
Sääksämäellä 1662-1663 sekä Vehmaalla 1668-1669 ja 1672-1674. 

Vuonna 1675 Coronander joutui jättämään pormestarin tehtävänsä. Kaupunkilaiset olivat 
valittaneet hänen matkustaneen liikaa ja turhaan muualla.

Raumalta Cornander muutti Hämeenkyröön ja isännöi siellä Mäkelän tilaa Kyröspohjassa 
1675-1689.  Hän kuoli Pöytyällä vuonna 1697. Hänen puolisonsa oli Anna Jakobsdotter 

Finno (k. 1697)

1675-1680 
Elias Simonsson Göös 

Elias Simonpoika Göös (Elias Simonis Cumoensis) pääsi ylioppilaaski 1659/60. Hänen 
isänsä oli Kokemäen kirkkoherra Simon Göös ja äitinsä Elisabet Grelsdotter Mojerus. 

Hänen vaimonsa oli Kristiina Böning. Vuonna 1678 hän osti Rennerin talon. 

Ennen pormestarin tointa hän oli toiminut Turun hovioikeuden auskultanttina 1664 ja 
Kokemäenkartanon läänitysvoutina 1671. Pormestarinura katkesi hänen kuolemaansa 

helmikuussa 1680.  

1680-1689 
Johan Persson Walstenius (s. 1645 k. 1727)

Juhana Pietarinpoika Walstenius oli Sampaanalan säteritilan vuokraaja. Pormestarina 
ollessaan hän omisti kaupungissa Ruudun talon. Hänen sukulaisensa ja seuraajansa 

Juhana Jaakonpoika Walstenius lunasti talon pormestariksi tultuaan.

Juhana Walstenius oli elänyt villin nuoruuden. Ylioppilaskaikanaan hän mm. 
houkutteli Turun hovioikeuden varapresidentin paroni Grassin tyttären Anna Marian 

lemmenseikkailuun ja ryöstänyt hänet isänsä kodista. Lain mukaan tämä oli 
kuolemanrangaistuksen arvoinen teko, mutta paroni Grassin ansiosta rangaistus 

lievennettiin yliopistosta erottamiseen ja nuoret vihittiin avioliittoon. Appensa avulla hän sai 
ensin Sampaanalan säterin vuokraoikeuden ja sittemmin pormestarinviran.

Siinä missä edeltävien pormestarien ja kaupunkilaisten välillä oli runsaasti riitaisuutta, 
tuntuivat ne hänen aikanaan kadonneen. 

Valtiopäiväedustajan vuonna 1686.

Walstenius nimitettiin Halikon ja Piikkiön kihlakunnan tuomariksi vuonna 1689 ja vuonna 
1693 hänet aateloitiin Wallenstén –nimisenä. Johan Walstenius kuoli Kemiössä vuonna 1727.



1690-1698 
Johan Jacobsson Walstenius 

Johannes Jaakonpoika Walstenius oli edeltävän pormestarin sukulainen ja toimi ennen 
pormestarintointa kihlakunnan kirjurina. Johannes Walstenius oli virassa kuolemaansa 

asti vuonna 1698. Hänet haudattiin Rauman kirkkoon.

Johan Walstenius oli aviossa Anna Maria Harderin kanssa. Heillä oli kaksi lasta

1698-1721 
Hannu Binman (k. 1721)

Manttalikomissarius Hannu Bienman eli Binman vannoi virkavalan elokuussa 1689. 

Binman avioitui edeltäjänsä Johan Walsteniuksen lesken Anna Maria Harderin kanssa.

Hän toimi pormestarina yli isonvihan. Hannu Binman lähti Raumalta pakoon Ruotsiin ja 
otti mukaansa raastuvan asiakirja-arkun, joten tärkeimmät asiakirjat säilyivät. Rauhan 

tultua arkku palautettiin Raumalle. Terveydellisistä ja säästäväisyyssyistä Binman asettui 
asumaan Ruotsissa maaseudulle. 

Binman sairasteli Ruotsissa ollessaan. Tuona aikana Rauman pormestarin tehtäviä 
hoiti smälantilaissyntyinen Juhana Spornberg, joka oli ollut Rauman tullinhoitajana 

parikymmentävuotta ja myös raatimiehenä. Binmanin jälkeen hän pyrki Rauman 
pormestariksi ja saikin aluksi porvarien äänet puolelleen. Lopulta häntä ei kuitenkaan 
valittu Rauman pormestariksi, vaan kannatus kääntyi Kustaa Sidbergin puoleen tämän 

virka-ansioiden johdosta. Binman kuoli Ruotsissa vuonna 1721.

Binman omisti Ruudun eli Ruutin talon nro 2. 

1713-1716
Erik Fridén, väliaikainen pormestari

Pormestarin ja useiden raatimiesten lähdettyä Ruotsiin, Rauma jäi ilman hallitusta. 
Venäläiset nimittivät kaupunkiin pormestariksi ja verokantajaksi Friitalan kylästä 

Ulvilasta kotoisin olevan ylioppilas Erik Fridén. Hän hoiti tehtäväänsä vuosien 1713-1716. 
Tuskastuttuaan asemaansa hän siirtyi triviaalikoulun opettajaksi. 

1717
Mikko Tibiander 

Vuoden 1717 ajan pormestarin tointa hoiti venäläisten nimittämä Mikko Tibiander. 
Tibiander oli entinen nurkkaräätäli, josta sittemmin oli tullut talonomistaja ja laillinen 

käsityöläismestari.



1718-
Zacharias Krook

Zacharias Krook oli entinen raatimies. Hän oli Margareta Tawastin vävy.

1722-1754
Gustav Sidberg (s. 1689 k. 1761)

 Gustav eli Kustaa Sidberg oli kotoisin Varsinais-Suomesta. Ennen Raumalle 
pormestariksi tuloaan hän oli toiminut lääninkanslian kirjurina 1704-1712 ja ajoittain myös 
lääninsihteerinä Vuonna 1712 hänet oli nimitetty Upplannin jalkaväkirykmentin auditööriksi 

eli sotatuomariksi. Tuo virka lakkautettiin vuonna 1719. Tämän jälkeen hän oli ehdolla 
usean kaupungin pormestariksi, mutta ei tullut valituksi.

Sidberg otti Isonvihan aikana autioituneen Rautilan talon haltuunsa ja rakensi sen kuntoon. 
Sidbergillä ei ollut perhettä. 

 Vuonna 1688 valmistunut vanha raatihuone oli huonossa kunnossa ja niin kylmä, 
että raastuvanistuntoja pidettiin ensin Pungilan talossa ja sittemmin Sidbergin luona 

Rautilassa.

 Porvariston ja pormestarin välit kiristyivät mm. taloudenhoitoon liittyvistä 
kysymyksistä niin, että vuonna 1745 Sidberg pidätettiin virantoimituksesta. Sijaiseksi 

määrättiin Haminan kaupungin raatimies Gottfrid Juhana Weckström. Lopullisesti Sidberg 
erotettiin tehtävästä kuitenkin vasta vuonna 1754.  

 Sidberg oli Rauman valtiopäiväedustajana 1723 ja 1726-1727.

1745-1748
Gottfrid Juhana Weckström (k. 1775), väliaikainen pormestari

 
 Weckström oli syntyjään Vehkalahdesta. Hän oli vuonna 1710 muuttanut Viipuriin. 

Sieltä hän siirtyi sodan melskeissä varallisuutensa menetettyään Turkuun. Turusta hän 
muutti Haminaan ja toimi kaupungin rahastonhoitajan 1730-luvun alussa ja vuodesta 1735 
lähtien raatimiehenä. Pikkuvihan aikana Haminan pormestari oli lähtenyt Ruotsiin pakoon 
ja Weckström hoiti hänen tehtäväänsä. Vihollisen vallattua Haminan, oli hänenkin täytynyt 

lähteä Tukholmaan. Jo toistamiseen hän menetti kaiken omaisuutensa. 

 Raumalla asuessaan Weckströmillä oli kymmenhenkinen perhe. Toimeentulo oli 
niukkaa, sillä säännönmukainen palkka oli vain 100 hopeataalaria vuodessa. Lisäksi myös 

pormestari Sidbergin juonittelu kyllästytti Weckströmiä. Joulukuussa 1747 Weckström 
toivoi vapautusta pormestarinviran hoidosta. Raumalta lähdettyään hän toimi Loviisan 

kaupungin oikeusraatimiehenä. Vanhuutensa hän vietti Ruotsissa

 Weckströmin lähdettyä pormestari sai luvan palata hoitamaan tehtävää, mutta 
osa kaupungin vanhimmista ja maistraatin jäsenistä kieltäytyi tekemästä yhteistyötä 

sellaisen miehen kanssa, joka oli nimittänyt kaupungin johtavia kauppiaita ja porvareita 



vihamiehikseen. Elokuussa 1748 hovioikeus määräsi hovioikeudenauskultantti Juhan Eekin 
Rauman väliaikaiseksi pormestariksi. Vuonna 1750 maaherra taivutti pormestari Sidbergin 
luovuttamaan virkansa Eekille. Hän kuitenkin edelleen pyrki vaikeuttamaan seuraajansa 

toimia, kunnes vuonna 1754 hovioikeus tuomitsi hänet lopullisesti pois viralta.

 Weckström oli Rauman edustajana 1746-1747 toimien samalla myös Porin 
edustajana. Toisinaan Porin edustaja edusti myös Raumaa.

1749-1762
Johan Eek (s. 1724 k. 1794)

 Johan Eek toimi Rauman väliaikaisena pormestarina vuodesta 1748 ja vuodesta 
1755 vakinaisena pormestarina. Juhana Eek oli kotoisin Turusta, jossa hänen isänsä 

toimi raatimiehenä. Eek tuli ylioppilaaksi vuonna 1740 Turun akatemiaan opiskelemaan 
lakitiedettä. Hovioikeudenauskultantiksi päästyään hänellä oli edessään menestyksekäs 

ura, joka alkoi Rauman varapormestarina. 

 Eek asui torin varrella sijaitsevassa Pusalan talossa. Hän avioitui Lahden 
kartanon omistajan Niilo Jerlströmin tyttären Anna Sofian kanssa. Heillä oli kaksi poika. 

Vanhimmasta pojasta Juhana Fredrikistä tuli Runebergin lauluissaan ylistämä sotasankari. 

 Eekin aika Raumalla oli rakentavan työn aikaa. Hän ohjasi kaupunginhallituksen 
oikeille raiteilleen, huolehti kaupungin varoista ja oli kiinnostunut elinkeinojen 

parantamisesta. Hän koetti esimerkiksi selvittää mitä uusia käsityönhaaroja kaupungissa 
voitaisiin aloittaa ja puutarhanviljelyksen hyväksi ehdotettuja viljelyskokeita hän hoiti osin 

itsekin. Tätä varten kaupunki varasi hänelle puutarhamaata. 

Eek toimi valtiopäiväedustajana 1760-1762. Valtiopävillä ollessaan pormestarin tointa 
hoisivat nimipormestari Henrik Sonk ja raatimies Juhana Stengrund.

 Vuonna 1762 Eek määrättiin Ylä-Satakunnan kihlakunnan tuomariksi ja hän muutti 
Tyrväälle. Vuonna 1771 hänet nimitettiin Turun hovioikeuden asessoriksi ja vuonna 1773 

hovioikeudenneuvokseksi.

1762-1781
Henrik Agricola (s. 1726 k. 1781)

 
 Henrik Agricola valittiin vaaleilla Rauman pormestariksi 19. maaliskuuta 

1763. Sanotaan, että hän oli Rauman pormestariksi poikkeuksellisen varakas mutta 
säästäväinen. Hän hoiti tunnollisesti virkaansa ja saavutti porvariston luottamuksen ja 
kunnioituksen. Hänen pormestarikautensa aikana alettiin rakentaa nykyistä raatihuone 

rakennusta vuonna 1776.

Vihdin kappalaisen Georg Agricolan ja tämän puolison Maria Malmin poika Henrik oli tullut 
ylioppilaaksi Turussa 1744. Pormestarin tointa ennen hän oli toiminut Turun hovioikeuden 

auskultanttina, Turun hovioikeuden ylim. viskaalina ja varanotaarina. Ennen valintaa 
Rauman kaupungin pormestariksi ja haki myös Uudenkaupungin pormestarin virkaa 

vuonna 1761 siinä onnistumatta.



 
Henrik Agricola oli pidetty ja arvostettu pormestari ja hän edusti Raumaa valtiopäivillä 

vuosina 1769-1770 ja 1771-1772. Raumalla hän omisti Vähä Tolvaisen talon.
 

Agricola hoiti Rauman pormestarin tehtävää kuolemaansa asti. Viimeisinä vuosinaan 
hän oli kuitenkin kivunloinen ja joutui aika-ajoin olemaan virkavapaalla. Silloin hän vietti 
aikaansa Urjalassa maatiloillaan sukulaistensa parissa. Agricola oli naimaton. Hän kuoli 

Nuutajärven säterissä vuonna 1781.

1781-1819
Johan Emanuel Norrmén (s. 1746 k. 1819)

Johan Emanuel Norrmén toimi Rauman pormestarina pitkään yhteensä 38 vuotta aina 
kuolemaansa asti. Hänen pormestarikaudellaan Suomi siirtyi Ruotsin vallan alta osaksi 

Venäjän suurruhtinaskuntaa. Johan Norrmén kuului vanhaan raumalaiseen porvarisukuun 
ja eteenkin hänen pormestarikautensa loppuaikaan kuului vahvasti seuraelämä ja Rauman 

seurapiirit. Pormestari Norrmén oli pidetty henkilö ja pormestari ja hän edusti Rauman 
kaupunkia valtiopäivillä vuosina 1786, 1789 ja 1792.

 
Johan Norrménin vanhemmat olivat raumalainen kauppias ja raatimies Juhana Nurmeen 
(myöh. Normén) sekä Maria Melander. Pormestari Norrménin isä omisti Pinnalan talon, 

joka oli Rauman ensimmäinen kivitalo.

Johan pääsi ylioppilaaksi Turussa vuonna 1762. Ennen Rauman pormestarin tehtävää hän 
työskenteli hovioikeudenauskultanttien tehtävissä ja Turun ylimääräisenä raatimiehenä.  

Norrmén avioitui vuonna 1775 Urjalassa syntyneen luutnantin tyttären Maria Elisabet 
(Maisa Liisa) Tammelanderin (1751-1830) kanssa. Pormestari Norrmén omisti 

raatihuoneen lähellä sijainneen Maalarin talon.
 

1700-luvun lopulla ja vuosisadan vaihteessa Raumalle asettui asumaan useampi ylhäinen 
sotilasperhe, joista muodostui Raumalle myöhäiskustavilainen seurapiiri, joka vietti 

hohdokasta seuraelämää. Kohtelias ja sulava käytös, kirjalliset ja taiteelliset harrastukset, 
valoisa olemus ja siro, hiottu keskustelutaito kuului näiden seurapiirien käytösnormeihin. 

Seurapiirit ja seuraelämä oli vilkasta pormestarin perheessä, joka näkyi erityisesti 
perhejuhlissa, kuten häissä, joita vietettiin komeissa puitteissa. 

Pidetty pormestari ajautui pormestariutensa loppuvaiheessa porvariston kanssa riitaan 
palkkaeduista sekä ikävään selkkaukseen Ruotsin sotilasviranomaisten kanssa vuonna 

1808. Norrménista oli tehty ilmianto venäläisystävyydestä ja tämän vuoksi hänet vangittiin 
ja vietiin Ruotsiin. Norrmén vapautettiin syytteistä, ja hän pääsi uudelleen johtamaan 

Rauman raastuvanistuntoa vasta heinäkuussa 1809. Samoihin aikoihin pormestari 
Norrmén sairasteli ja hän joutui ottamaan syksyllä parin kuukauden sairausloman. Hänen 
terveytensä oli tästäkin eteenpäin vaihteleva ja hän joutui usein olemaan sairauslomalla.   

Norrmén kuoli halvaukseen Raumalla vuonna 1819, syntymäpäivänään



1820-1859
Carl Grönholm, Carlsson (s. 1784 k. 1864) 

Carl Grönholm toimi Rauman pormestarina 1820-1859 ja jo sitä ennen 
vt. pormestarina vuosina 1814 ja 1819. Hänen isänsä oli Kokemäen 

Vitikkalan rusthollari ja valtiopäivämies Karl Johansson ja 
äitinsä Eva Kristina Vikberg. Hän tuli ylioppilaaksi vuonna 1801 

ja suoritti tuomarintutkinnon vuonna 1808. Hän oli Turun 
hovioikeuden auskultantti vuodesta 1808, Turun hovioikeuden 

ylim. notaari 1810, varatuomari 1817. Hän sai kollegiasessorin 
arvonimen vuonna 1835. 

Grönholm avioitui vuonna 1810 Porin koulun kollegan Carl 
Gustaf Utterin lesken Kristina Magdalena Avellanin (1783-

1864) kanssa. Kristina Madalenan vanhemmat olivat Kokemäen 
kirkkoherra Gust. Avellan ja Lovisa Fredrika Brander. Keväällä 
1821 Grönholmin perhe muutti Porista Raumalle ja he asettuivat 
asumaan Torikadun varrella olevaan Baltzarin taloon. Hän yhdisti 

taloonsa naapuritontit Pungilan ja Apulin. Vuonna 1826 valmistui 
hänen Pungila-Balzarin tontille rakennuttamansa asuinhuoneet. 

Grönholmilla oli lisäksi maatiloja Uudenkirkon pitäjässä.

Grönholm piti tärkeänä liikeneuvojen ja maanviljelyksen sekä raittiuden edistämistä. 
Hän toimi myös aktiivisesti Rauman kylpylaitoksen hyväksi. Turun katedraalikoulun siirto 

syksyllä 1827 Raumalle oli myös hänen ansiotaan. Myöhemmin kuitenkin syntyi riita 
palkkauksesta. Pitkän riidan aikana pormestarin terveyskin murtui. Vuosina 1840-1847 hän 

oli virkavapaalla ottaakseen vesiterveyshoitoa. Suuren riidan voitettuaan hän oli virassa 
vain kaksi vuotta. Hän erosi tehtävästä 1859. Grönholm kuoli Raumalla vuonna 1864.

1859-1863
Sebastian von Knorring (s. 1815 k. 1903)

Vapaaherra Sebastian von Knorring oli syntyjään Vehmaalta. Hänen isänsä oli kapteeni, 
vapaaherra Johan Fredrik von Knorring ja äitinsä Katariina Loviisa Wittfoot. Von Knorring 
tuli ylioppilaaksi vuonna 1832 ja hän suoritti tuomarintutkinnon vuonna 1837. Hän toimi 
ensin Turun ja sitten Viipurin hovioikeuden auskultanttina. Varatuomarin arvon hän sai 

vuonna 1840, vuonna 1852 hän tuli kihlakunnantuomariksi ja 1853 Viipun läänin maanjako-
oikeuden sihteeriksi. 

Raumalla von Konrring viipyi pormestarina vain vuodet 1859-1863. Raumalta hän lähti 
Raaseporin läntisen tuomiokunnan tuomariksi ja toimi myöhemmin samassa virassa myös 

Mäntsälässä ja Jääskessä.

Sebastian von Knorringin vaimo oli kapteeni Henrik Johan Finckenbergin ja vapaaherratar 
Vivika Otteliana Stackelbergin tytär Fredrika Otteliana Finckenberg (1815-1891)

1864-1868



August Nybergh, myöh. af Nyborg (s. 1852 k. 1927)

August Nybergh oli syntynyt Ruotsissa. Hänen vanhempansa olivat ruotsalainen näyttelijä Carl 
August Allén ja Annette Sofia Magito. Vanhemmat jättivät Augustin kaksivuotiaana Turkuun, 

jossa kauppias Gabriel Edvard Nybergh otti tämän kasvatikseen. Nyberghin kuoltua tämän les-
ken Anna Levanderin kanssa avioitunut kunnallisneuvos Reinhold Daniel Nystedt otti Augustin 

kasvatikseen. 

August Nybergh suoritti ylioppilastutkinnon vuonna 1852. Hän suoritti tuomarintutkinnon 
vuonna 1855 ja samana vuonna hänet otettiin Turun hovioikeuden auskultantiksi ja ylim. 

notaariksi. Nyberghistä tuli varatuomari vuonna 1858, Turun hovioikeuden kanslisti 1861 ja 
vuonna 1864 hänet ylennettiin resistaattoriksi.

Vuonna 1864 August Nybergh nimitettiin Rauman pormestariksi. Raumalta löytyi myös 
puoliso. Vuonna 1865 hän avioitui Carl Adolf Paqvalinin ja Agata Ilvanin tyttären Johanna 

Amalia Paqvalinin (1844-1926) kanssa. 

Raumalta Nybergh lähti vuonna 1868 Suomen pankin notaariksi. Myöhemmin hän toimi 
prokuraattorintoimituskunnan sihteerinä, kouluylihallituksen ylitirehtöörin apulaisena 
ja Viipurin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksena. Senaattiin hänet kutsuttiin vuonna 

1880 oikeusosaston senaattoriksi. Tämän lisäksi hän toimi vuosien varrella senaatissa 
talousosaston ja oikeustoimituskunnan päällikön ja oikeusosaston varapuheenjohtajan 

tehtävissä. Vuonna 1896 hänet aateloitiin nimellä af Nyborg. 

Af Nyborg kuului niihin, jotka vuonna 1899 äänestivät helmikuun manifestin puolesta ja 
kannatti venäjänkielimanifestin julkaisemista. Hän erosi senaatista vuonna 1902.

1869-1887
Frans August Törnroth (s. 1842 k. 1911)

Frans August Törnroth oli kotoisin Turusta. Hänen isänsä oli 
kultaseppä Henrik Johan Törnroth ja äiti Amalia Helenius. 

Hän valmistui ylioppilaaksi vuonna 1862 ja suoritti 
tuomarintutkinnon vuonna 1865. Hänestä tuli varatuomari 

vuonna 1867. Vuonna 1869 hänet nimittettiin Rauman 
pormestariksi vuonna 1869. 

Törnrothin puoliso Elsiabeth Wilhelmiina Wikander (1845-
1904) oli kotoisin Raahesta.

Vuonna 1877-78 Törnroth edusti Rauman kaupunkia 
valtiopäivillä. Hänen aikanaan Raumalla toimeenpantiin 

muun muassa kunnallishallinnon uudistus 1875-1876. Hän 
edisti myöskin asemakaavan uudistusta ja koulujen saamista 

kaupunkiin.

Vuonna 1887 Törnroth tuomittiin menettämään pormestarin 
virkansa venäläiseen pappismieheen kohdistuneen juominkipilan 



vuoksi. Hän muutti Tampereelle, jossa hän hoiti asianajotointa.

1887-1905
Kasimir Uno Montin (s. 1856 k. 1932)

 Uudessakaarlepyyssä syntynyt Kasimir Unto Montin oli Uudenkaarlepyyn ja 
sittemmin Porin kaupungin pormestari Abraham Wilhelm Montin ja Wilhelmina 

Lindebäckin poika. Montin suoritti ylioppilastutkinnon vuonna 1877 ja yleisen 
oikeustutkinnon vuonna 1883. Valmistuttuaan hänet otettiin samana vuonna Turun 

hovioikeuden auskultantiksi ja vuonna 1885 hänestä tuli varatuomari.
 Kesäkuussa 1887 hänet nimitettiin Raumalle oikeusneuvosmieheksi ja 

raastuvanoikeuden notaariksi. Saman vuoden joulukuussa hänet nimitettiin Rauman 
pormestariksi.

 Vuonna 1905 Montin lähti Raumalta Mäntsälän tuomiokunnan tuomariksi. Sieltä hän 
vuonna 1910 sai siirron Sortavalan tuomiokuntaan.

 
Kasimir Uno Montinin puoliso oli vuodesta 1887 Kankaanpään rovastin Matias Wilhelm 

Hanneliuksen ja Anna Emelie Sofie Uhrvederin tytär Anna Maria Hannelius (1865-1929).

1906-1915
Väinö Ossian Anthoni (s. 1868 k. 1933)

Raumalla syntynyt Väinö Ossian Anthoni oli Rauman kirkkoherran Berndt Johan Anthonin 
ja Henrika Eleonora Östmanin poika. 

Anthoni kirjoitti ylioppilaaksi Hämeenlinnan normaalilyseosta 
vuonna 1887 ja opiskeli tämän jälkeen oikeustiedettä Helsingin 
yliopistossa. Anthoni sai varatuomarin arvon 1894 ja toimi 
sen jälkeen nimismiehenä Artjärvellä ja Myrskylässä sekä 
Korpilahdella. 

Anthoni valittiin vuonna 1905 Rauman raastuvanoikeuden 
oikeusneuvokseksi ja seuraavana vuonna hänet nimitettiin 
Rauman pormestariksi. Raumalta hän lähti vuonna 1915 
ja toimi tämän jälkeen tuomarina Ruoveden ja Tammelan 
tuomiokunnissa. Vuonna 1926 Anthonille myönnettiin laamannin 
arvonimi.

Anthonin puoliso oli Laelia Sahlberg (1876-1940) Heillä oli seitsemän lasta.

1915- 1922(?)
Arvo Ossian Ruuth (s. 1877 k. 1929)

Hän toimi ensin vt. pormestarina vuodesta 1915 ja vakinaisena vuodesta 1917 alkaen. 
Ennen nimitystään pormestariksi hän toimi Raumalla oikeusraatimiehenä vuosina 1910-

1917 osittain saman aikaisesti vt. pormestari viran aikana.



Arvo Ruuthin vanhemmat olivat puustellintarkastaja Henrik Ruuth ja Hanna Holmstén. Hän 
pääsi ylioppilaaksi yksityistodistuksella Helsingin suomalaisesta normaalilyseosta 1896 ja 
suoritti Helsingin yliopistossa yleisen oikeustutkinnon 1903. Ruuth sai varatuomarin arvon 

1906. Ruuth toimi Kuopion poliisilaitoksella sihteerinä vuosina 1906–1910, jonka jälkeen 
hän siirtyi Raumalle.

Ruuth oli naimisissa vuodesta 1907 Ingrid Piispasen kanssa.

Ruuth oli Rauman viimeinen pormestari.

Koostanut museoamanuenssi Noora Jokinen
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