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@rrebdgsflstdodt
$ukululkrlat
Tete kirjoittaessa on hieno keveinen toul(ol(uun aamu luonnon rynnistaessakohti kesaii. Tete lukiessanneon
talGna toivottavasti upea kesa "suvun" parissa.
Tuoreena puheenjohtajana olen iloinen l(evaisesteVaasan-retkestaia monesta sukututkimusseuravuodesta
tata ennen,
Olen tamperelainen tuotantojohtaia, iol(a elaa vaimonsa lGnssa hyvaa aikaa ellikkeellii. On tilaisuus seurata
aian ilmioita ia olla olemassa b/fterien ja lapsenlasten liihellii.
Seuraavastatoimintakaudestamme tulee h)ryin mielenkiintoinen ja monimuotoinen sukututldmulGen
tyostemisen lGnnalta. Saamme tietoa ja ajan tasalla olevaa sukututkimulGen opetusta runsaasti.Tietoa voimme saadaOrpanan ia luentoiltojen lisAksiseuranomista koulutustilaisuulGistajavoimme osallistuasul(ututldmuskursseille lGnsalaisopistoissa,yliopistolla sekii atl( ja sukututkimus -tyyppisille luennoille ja kursseille mm.
MulGnetisse ia Metsossa.
Vail&a sukututkimus on h) ,/in trenclikesta, niin emme saa unohtaa perusteellisen tutkijakoulutulGen kaikenlGttavaa merkitysta, toisaalta jesenist6mme uusiutumisen ja ilahduttavan lisAentymisen lGutta seuramme saa
uusia haasteita, jotka otamme ilolla ia al(tiviteetilla vastaan.
Tiistai-iltojemme anti on tietenkin edelleen toimintamme runko, jonka tasoa pyrimme vaalimaan ja parantamaan.
Oma nekemykseni ja toiveeni on iloisen odottava, ette sukututldmus, sukulaisuus,sukuseuraisuusja perinteiden vaaliminen tulisivat yhe useamman harrastulGeksi.
Toivon meille lGikille nautittavaa toimintalGuttal

Anttl L.!ih<le
puheenjohtaja
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$nuru, ballilusuusiului

9/ usi p ubeenjobluju, uasi relkienj r;rjesldjr)
Maaliskuun2004vuosikokouksessaseuran j:isenetvalitsivatitselleenuuden puheenjohtajan.
vuoclesta2001
Seuraamme
tarmokkaastiluotsannut puheenjohtaja
EinoKoskinenjerteytyiomastap)D/nnost:Ein tehtaviist:ian. Kokousvalitsi uuclelGi
puheenjohtajalsiAntti Lehteen,iol(a on
aiemmintoiminutseuranhallituksessa.
My6s seuranretl(i8ansiol(kaasti
ieriestanyt retkivastaavaErkkiSivi ietteyryi tehtav:istaien.
Henentilalleen kol(ousvalitsi
SirCnin.
Jukka
Muissa tehtAvissa iatkavat eclelleen
Marjata Rintala(sihteeri).NinaJarvensivu
(rahastonhoitaja)T
, iina Miettinen
(esitelmevastaava
ja varapuheenjohtaja)ja
JohannaKurela(jull€isujentoimitta.ia).
Jesenistdldittaa Eino Koskistaja Erkld
Siviii kuluneistavuosistaia toivottaa onnea ja menestystauuclellepuheenjohtajalle,retkivastaavalle
seGimuille hallituksenjasenille!

Tampereenseuclunsukututkimusseu@nhallitus, joka valiftiin tehtavaanse
maaliskuussa2OO4.Ec[esseretkivastaavaJukl<aSiren Qas.)ja puheenjohtaja Anfti Lahcle, keskirivissaesitelmevastaavaTiina Miettinen ja sihtee
Marjatta Nntala, Takarivissefthastonhoitaja NinaJ:iNensivu ja julkaisujen
toimiftaja JohannaKurela. Kuva: Mau Vtienenen.
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Wullins esiltuiglgg

SukututldmulGeni
keskitb0/lehesyksinomaanLuopioistenLemmett9anBock-sul(uun.
LisailGi
tyon puitteissatutkin lukuisiahauholaisiaperheite ia sukuia.
Olen tamperelainentuotantojohtaja,iokaeHavaimon- Yriten myos saada kasaantietoia Kannaksenkarjalan
sakanssahW:iAaikaae[ikkeelH.On tilaisuusseurataaian Miettisten vaiheista,mutta siihen en ehdi tarDeeksi
ilmidit:i ja olla olemassaomien t)dterienia lapsenlasten s) /entya.
Itihellii.Sukututkimustaolen harrastanutnoin lGhclelGan
KuulunTampereenseudun sukututldmusseuran
livuotta.Tampereens€udunsukututkimusseuran
hallitul(sess.lolen aiemmintoiminutkaudella2001-2002.Toi- saksi Miettisten sukuseuraan.Historian ia sukututkimuksenohella haffastanmyos puutarhanhoitoa
min tuolloin seuranesitelmevastaavana.
ja kuulunSuomenRuususeuraan.
Suvussanion muitakinsukututkiioita.HeicliinkansOlen toiminut seuranohielmavastaavana
vuodesta
saanolen selvittanytja l(oonnutjullGisul(siisopappani
on hankkiajtiseniltoihimme
AndersSommartultin(Antti Haapalinnan)
esi- ja jalki- 2OO3alkaen.Tehtevaineni
polvia.Sommarfelt-suvun
esitelmoitsii6it5.
Minulle saatulla ehkokoontumisesta
olen pite- mielenkiintoisia
n)t esitelm:inseurammeliisenillass.rhelmikuussa20O4. clottamaanh) /ie esitelmaiaiheita.Tavoitteenanion saaclaesitelmienpitajiksisekAsukututkimuksen
harrastajia
etta historianasiantuntijoita.Toivoisin,ette useampi
seurammejAsenuslGltautuisi
esitelmainpitaiieksi.
Tllna Mlettlnen
varapuheenlohtala, eshelmevastaava

Anttl Lihde
puhcenlohtah

Mariatta Rlntala
Olen syntypereltenipaliasjalkainen
tamperelainen,
slhteerl
vaildc en omaa ainuttalGansukujuurtaTampereelle.
ja
lsenisukuon asunutKarjalankannaksen
Valkjarvelle
Olen liittynyt Tampereenseudun sukututkimusViipurinalueella.Aitini suku taason pysytellldvuosisatojatiukasti Kanta-Hemeesse.
Olen siis taustaltani seuraanio 2l vuottasitten.1.1.1983.Vuosina1983_
puoleksikarjalainenja puoleksihemeleinen.Muiclen 1990 avustinseuraakirioittamallaiulkaisuienartikkejuuri ldy€ly.
leita puhtaaksi.Hallitukseniesenolen ollut vuodesta
heimojeneclustajiaei sul(upuustani
2OOOia samallatoiminut seuransihteerina.
K o u l u t u k s e l t a noi l e n f i l o s o f i a nl i s e n s i a a t t ji a
Olen kotoisinTampereenAla-PispalanHongantorammatiltani historiantutkija.Telle hetkella kirjoitan
lapsenHauhon pitejinhistorian 2. osaa seka kerailensiina pasta.Minulla on kaksiqfterte ja kahcleksan
- yhcleksAs
qryskuussa.
lasta
synqry
samallaaineistoaveitdskirjaani,
koskee
aviotonta
ioka
synb/qD/ttaKanta-Hemeesse
1TOOjuvulla.ItsenikohSukunion lahtoisinTampereenseudulta.Aitini suku
clallatoteutuuvanhasanonta:"suutarinlapsillaei ole
tienoilla,ja varkenkie".Pengontydksenivanhoiaasialdrjoja
arkistoissa on pysynytViliakkalan-HAmeenkyron
mutta en ehdi paneutuasiella iuuri koskaanomien sinkineidinaidinsukuon kulkenuttalostataloon,joisesivanhemDieni
etsintean.
Orpana2/2OO4

ta viimeisimmAt ovat Leppakoski, Selensld, Uppa ja
Nil&i. Aidinisani oli m)D/tyhuutolaiselGi,ja henen sukujuurensaovat vahan enemman hajallaan.Hanen is:iansa kAytettiin kuulemani mukaan Viljakkalassa lasten
pelottelijana, nimeltaAn Iso-Sehva
Isini suku on Vesilahcleltaja sen ymparist6sta,
Suoniemelta, TottijarveltA ja Tyrvaalta. He ovat enimmakseen olleet piil(oja ja renkeja, joiclen seuraaminen
on hankalaavarsinl<inVesilahclella,missa kirl(onkirjoja
on tulipaloienvuolGituhoutunut. L:ihisuvunnimet ovat
Nummi, Kolkl<ala,Friman ia Antila

filatelia, luonnonl(asvit, matlGilu ja aiemmin myds lentaminen.
Isanisani suku on vahvasti hamalaiste talonpoilGissukua,ioskin sielta loybD/ my6s uusimaalaisiaseka
suomen- etta ruotsinkielisie talonpoil(ais- ja pappissukuja ja varsinaissuomalaisiaja satal(untalaisiapappisja ralssisukuja. Mukana on etelapohjalaisia talonpoikaissukuiakin.Erassukuhaaraiuontaa TanslGan.Tamen
sukuhaaran puitteissa tutldn seuraavia pit:ijia: SaiAl<smtild,
Akaa, Urlala, Kalvola, Hattula, Joldoinen,Loimaa, Nurmijarvi, Vihti, Inkoo, Degerby, Siuntio, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Lemu, Masku, Paimlo, Piil&i6, Pdytya,
Pori. Nalikila. Lapua. Nurmo ja H;irmA.

Nlna fiirvenslvu
rahastonholtata
Aidinpuoleiset sukujuureni menevet Lappiin ja Vienan Karjalaan; iseni puolelta olen kotoisin Savitaipaleelta,Turusta,Kiteelta,Savonlinnasta,Varkaudesta ja Helsingiste. Olen l(olmannen polven stadilainen,
mutta olen asunut jo lGuan Pirl&alassamieheni ja l(olmen teini-ikeisen lapsemme lGnssa.
Oman sukuni liseksi tutldn Mouhijarvelie lehioisin
olevan mieheni Mikon sukua. Hanen juurensa ovat
Mouhijerven lisaksi Ruoveclelle,Teiskossaja PohjoisKarjalassaJoensuun tienoilla.
Tampereen seudun sukututldmusseuran rahastonhoitajana olen toiminut vuodesta 20O3 ltihtien. Sukututkimusta en ole tana kesanAehtinut harrastaa,silH avasin elokuussaompelimoliild(eenPirl&alanl(eskustassa.

fukka Slr6n

Iseneitini esivanhemmat loytyvat Satakunnasta,
PirlGnmaalta, Ruotsista ja ltaliasta. He ovat talonpoikia, torppareita, sotilaita ja saatylaisia seuraavista
pitejista: Mouhijarvi, Tyrviii, Pirkkala, Vesilahti, LempAele, Suoniemi, Karkku, Kiikka, Suodenniemi, Lavia,
KokemAld ja Hameenkyrd.
Aictineitini sukuiuuret ovat lehinne talonpoilGisia,
myos sotilaita on runsaasd.palkollisia.pappeia, porvareita ja saatyleisiekinlo)tj0/. On myos pirlGnmaalaisia,
peijeihamelaisie, satakuntalaisia,varsinaissuomalaisia,
ruotsinldelisiepohjalaisia sekli riildnruotsalaisiasul(uja.
Erikoisesti Kangasala on h) /in esille, myos Pelkine,
Orivesi, Kuhmalahti, Hartola, Pori, Mynemeki, Lemu,
LolGlahti, Vehmaa ja Korsnais.
Aidinisani suku on Paijanteen ja Kangasalan velimaastosta: Kangasala, Orivesi, Palkane, Sahalahti,
Kuhmalahti ja Kuhmoinen. He ovat lahinna talonpoikaista vakea, mutta heissa on my6s torppareita, sotilaita ja palkollisia.

retklvastaava
Olen puolitoista vuotta sitten jaAnyt elakkeelle
toimittuani Finnairillaja erilaisissavientitehtavissa Suomen paperi- ja muoviteollisuuden palvelulGessa.
Tyotehtevieni vuolsi olen asunut mm. Ranslcssa ia
Norjassa.Nykyeen asun puolisoni lGnssa Kangasalla.
Sukututkimul(sen ja historiantutl(imisen liseksi
harrastulGianl ovat yhclistystoiminta, penkkiurheilu,

fohanna Kurela
iulkalsulentolnlttala
Sul(ututl(imusta olen harrastanut noin seitseman
vuoden ajan. Vuonna 1998 minut valittiin seuran hallitukseen.Alul6i toimin ohjelmavastaavana,mutta pian
minulle luovutettiin terkee tehtave seuran iullGisujen
toimiUajana.Toimitustyo sopiildn minulle erinomaises-
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ti, silh olenkoulutukseltani
suomenldelenmaisteri.MihIsiinaitinieli Aili-mummin suku on Sata-Himeestii.
d)m hwin tehtiiv:iss:inipilkunvartijanaja kielenviilaajana. T,iistahaarastap:iiisen mm. skotlantilaiseenesi-isiiiini,
jota en malta olla mainitsemattajoka kerta, kun kerron
Sukuaniajattelenaina nelihaaraisenaisovanhempieni tutkimuksistani.lsenisAnilaska edustaa samoin
mukaan.Aidineitini eli mamin sukuon DaAosinSatakun- sukuiuurtenieksoottisempaa
puolta.Hen oli 193Glunasta, mutta mukana on annos eteHpohjalaisuuttakin. vullaSuomenkansalaisuuden
saanutvienankarialainen.
Tiille sukuhaaralleon ominaista lukuisat pappiss:iadyn jonkaesivanhemmissa
ja muussasuvussaon tunnettuj5senet,mm. IohanWegelius.Aidini*ini eli Eepi-papan ja kalevalaisen
perinteentaitajia,tietaiieja runoilijoita.
sukuon Hameesta,K)menlaaksostaia Keski-Suomesta.
Heiden joukossaanon mm. esiaitini, ioka ei koskaan
Viime kuukausina
olen sukututkimuksissani
keskittyoppinut lukemaaneikii siis p.iessytripillekeenja saanut n)dyksinomaanoman iiilkeliiisenitutkimiseen.Poikani
naimalupaa,Lastensaamista
ei lukutaidottomuuskuiten- Leo V:ianenen syntyi marraskuussa2003, ja hanes*i
kaanestenvt:hansaiviisi aviotonta lasta.
riittaiejoka paivaksiuutta ihmeteltaviie ia ihailtavaa.

Tampereenkesiiyltopistossa kursi:

Sukututkfa ia Suomen historlan lihteet
A l k a : 2 9 . 9 . , 6 . 1 O1. ,3 . 1 Oi .a 2 0 . l O . Z O Ok4l o 1 7 . O O - 1 9 . 1 5
Kouluttala: FL,historiantutkiia'IiinaMiettinen
Kohderyhn& Sukututkijat,historianharrastaiat

Tavofte
Kurssintavoitteenaon ymmartae mihin tarkoitukseen ja mite varten syntyivAt omana aikanaan ne
lahdeaineistot,,oita
sukututkijatia historiantutkijat
tene
paivanakeyftevet.Kurssillakannustetaan
sukututkiiaa
katsomaantuttutakinlahteitauuctestanakokulmasta.

sis.iltyy.Tehdaian
pieniaharjoituksiaryhmisse.Kaisitelliien kurssilaistenomiin sukututkimuksiinliitq^/ia ongelmia ja mietitaensamallakeinoiamiten kukinvoisi
loytaiakaclonneitaesivanhempiaan.

HInta
70 euroa
Stseft6
KurssillaselvitiiSn,miksi lehdeaineistotSuomessa
ovatsellaisiakuinovat.Tarkastellaan
mm. kirkonkirioia,
leenin-ja vouclintileja,
maakirjoja,henkildrjoja,
tuomio- Sftovat motltautumtset I 5.9.2OO4mennesse
ldrjoja,SuomenasutulGenyleisluetteloa.Selvitetaen
mike oli niiclenkayttdtarkoitusomanaaikanaan.KeyTampereen kesAylloplsto
puh. (O3)ZZ3 8433
d:ienlepi SuomenvAestohistoriaaI5OO-lSooluvuilla suvun ja perheennakdkulmasta.Katsellaanmillaikesayliopisto@uta.
fi
www.uta.fi/kesayliopisto
silta asiakiriatn4/ttevat ia mite kaikkeatietoa niihin
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Wemioslti Wirkurmaalle

Monet sukututldiat, lolden eslvanhemmatkuuIulvat suomalalseen maalalsvfrestddn,ovat tothtneet sllhen. ettii eslvanhemmatalnakln I 7(X)Ja l8d)-lwullla asulyad$ma a palkkakunnalh
ehki koko lkiinsd tal lllkkulvat la muuttlvat
palkasta totseen hyvln suppealla alueella, eslmerktksl saman klhlakunnan plhlssi. Sllloln
te Ah sattut kultenkln, ettii kaupunklln la
ammattlopplln tai muuten uuslln oloihln hakeutunut maaseudun nuorl plilityl alvan totseen maakuntaanla lopa tolselle klellalueelle.
Niiln klivl | 7W-luvun lopulla kemldliilselle esllsi'llenl Mlchel Eklun.nlle, lonka Jiilkeliilsli
l8d)- la l9(N-lwutlh asul Tampercen seudullr,
Ja Vaasassahn. Se0raavassa esfteteAn henen
mleskantalset lelklpolvensa | 8OO-Iuvun lop puun asd. Hihtetstii el erlkseen vlltatr syntynelclen, vlhWen la kuollelden luetteloihln.

leeninjalkavekirykmentin
Vesilahdenkomppanian
Vakl(alanruotuunn:o 48 ja saisotilasnimenTrygg,iota
henestesiiteliihtienkeytettiinmy6sVesilahclen
kirkonl(irjoissa.Oli armeijanrullien mulGan5 jall(aa5 tuumaa(n. 164cm) pitke.OsallistuiKustaansotaan( 1788KuoliTornlonlahel90) ja Suomensotaan( 18O8-O9).
le Vojakkalansairaalassa
2.1.18O9'
PuolisoTurussa4.1O.1774piika Krlstllna lohanlntytlr Lovelta,s. rippildrioienmukaan1744.ToclennekoisestiPaimionLoven lryl:ista(ei ole merldttysen
l(ohclallePaimionrippikirjaan).Kuoli Vesilahclella
t.t 1.182:6.2
Lapset:

If Ma a Ellsabeth,s. Paimiossa
8.8.1779.K. lapsena?3
ll Anna Chfstlna, s. Hemeenlinnassa
14.1l.l7az.
Iaulu I
K. laosena?a
ll EvaSophla,s. Hameenlinnassa
14.11.1782,k. sielI M l c h e l E k l u n d s . K e m i o s s t i9 . 9 . 1 7 5 8 , v h t l a t z . t z . 1 7 8 2 . 5
KuggsbcilenrusthollinrakuunaLdk Eklund ia henen
ll Ma[a Stlna,s. Tottijarvella3.7.1785. K. lapsena?6
2. vaimonsa Llsa Mattslntytir (I"lllberg). Palveli
ll Ulrlka, s. Tottijarvella3.7.1786.K. lapsena?7
ja
renkin:iMainiemen l(artanonAlatalossa1773
ll fsak, s. TottijArvella
17.ll.l7a7, k. Vesilahdella
'1774.
Dalkarbyssli
Muutti 1775l(emiostaDragsqarcliin 1798.3
ja sieltAkeselle1776 Turkuun,jossakirjoittautuivauff Kusta., s. Vesilahdella
7.1.1793.Taulu2.
n u n - i a p y o r a n t e k i j o i d e na m m a t t i k u n t a a ns e n
Taulu 2 (taulusta l)
oltermannin,mesta Sanclbergin
oppipojaksi.Valmisti
syksylle178Okis.illinaytteenaian
reen ia kirjoitettiin ulos
Il Kustaa Mlkonpolka Eklund s. Vesilahdella
ammattikunnasta
kisiillinii9.12.178O.Muutti Turusta
ja haki siellii 1781 porvarisoikeuksia, 7.1.1793.Muutti 1801 Tampereelleia meni siellA
Hemeenlinnaan
muttei saanuthankituksiniiden vaatimaa mestarin- vaununtekijeWahlstrominoppipoiaksi.Vervaytyi
kirjaa.Muutti 1783Tottijarvelle,jossatoimi vaunujen- 3.2.1813kuucleksivuoclelGiSuomen 1. jiiiikhriryktekijeneja asui ainakin 1787-89TottiiervenseterilGr mentin Turun patalioonanTampereenkomppaniaan,
tanossa,VesilahclenLaukon sivul(artanossa.
Muutti jossa palveli numerollarto. Oli armeijan rullien mujossa
palkattiinsotamieheksiPorin kaan5 ialkaa7 tuumaa(n. 167cm) pitka.Erosiarmei1789Vesilahclelle,
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jastajo 26.6.1818.Asui Lempeelesse
LastustenlGrtanossa 1814, ViljakkalanKarhenkylasse1817 ja Hemeenlq/rdsseLaitilan sotilasvirkatalollekuuluneessa
Rajalantorpassa1819-22.Muutti 1822 Y6jarven kirkonkyleen.Asuinpail*o,envaihdoksetlienevatjohtuneet siita, ette hen teki vaunujaja muita ajopelejaeri
puolillaYe-Satakuntaaasuneilletilaajille,esim. vaunut Myllymeen EljaalanisennalleHameenkyrdsse
1821.K. Voiarvella26.5.1849.e
PuolisoYoiarvella19.4.1813SaaraLeenaYrl6ntytlir,
s. Y6jarvellAl2.l O.1784,vht jahtivoutiYrioJuhonpoika
Bi6rnja BeataluhonbftArK. Vojervelle1.12.1860.

1866.Asuialuksivanhempiensa
luonaia 1870-luvun
alussa renkini veliense Kustaa Aadolf El(lundin
tolpassa.K. naimattomanaPirkkalassa
8.9. 1871.'I
N fuho Aarfolf,s. Vdiervella7.lZ.l847.Ta:ulu
5.
l V V l l h e l m , s . Y l o j e r v e l l e1 2 .11. 1 8 4 9 ,k . s i e l l a
10.3.1850.
lV Matllda, s. Pirkkalassa
26.2.1854,k. siellasyyskuussa1856.

Taulu 4 (taulusta 3)

Iv Kaade Kustaa Eklund s. Ylojiirvellii2.1 1.1838.
Muutti 1855 Pirkl€lastaTampereelle,jossatyoskenLADSEI:
teli Finlaysoninpuuvillatehtaassa
vuoteen 1860 asti.
Muutti l860 Piftkalaan.TorpparinaHyhh,rnMattilan
lll KustaaAadolf, s. Lemfti.iliia*i I 4. 12. 18 I 4. Taulu3. talollekuuluneessa
torpassa,iotahenenmukaansa
aletIll Helenafreddka, s. Viliakkalassa
7.lO.l8l7.
t i i n n i m i t t a a E k l u n c l i nt o r p a k s i . K . P i r k l ( a l a s s a
lll Kustaava Karolllna, s. Hemeenkyrdssa 31.5.1886.r'
31.10.1821.
PuolisoPirkkalassa
10.11.1869EevaStllna Matlnl l l l o h a n n a , s . Y l o j A r v e l l aI . 8 . 1 8 2 5 , k . s i e l l i i t!/tir, s. Vojervelle5.1.1848,vht lampuotiMattiluhonpoilGSiukola(my6hemminPirkkalan
26.t.1437.
Hyhlgn Hennerin
tilan lampuoti)ja LeenaAntintytar.

Iaulu 3 (taulusta 2)
Lapset,s. Pirkkalassa:
lll Kustaa Aadolf Eklund, s. Lempaalessa
ja sielI 4. 12.18 14. Muutti 1833 YojerveltaTampereelle
ja
te 1835talGisinYoj5rvelle.Muutti 1835Viljakkalaan
1836sielteTeiskoon,lossapuusepiinopissa
Kahanpiiiin
kylesseVi-RantalassanikkariMatti Linclroosinluona
1836-38.Muutti 1838Hariuunja sieltaVdjarvelle,jossa toimi puuseppenakirkonkyliiss:i.
Muutti 1851 perheineen Pirkkalaan,iossa vil|eli lampuotina(vuokraviljelijana)kauppiasOtto Thuneberginomistamaa
Kohmantilaa Tohlopissavuoteen 1858. Asui sen iell(eenitsellisenaHyhl!/ssa.K. Pirldelassa
25.5.1867.|0
PuolisoTeiskossa11.9.1838Hedvlg luhontytiir, s.
Teiskossa
22.9. 1815, vhtTeriilahclenPaksulantalonve\Dl
luho Yrj6npoika ia Maria Yriontyter. K. PirklGlassa
24.4.18/o8.

V KaarleDaavkl30.12.1870.Asui rippildrjan
mukaankotonaanviele 1899.13
V KustaaEemllZO.ll.187Z.a
V Lyy<flaZo.ll.l872. Muutti pois kotoa 1893 ia
meni piiaksiMattilaan,jossaasui rippildrjanmul€an
vieli 1899.'s
'15.2.
V luho Alfred
1879.Muutti 1894Tampereeljossa
peaisi
le,
makkarantekiian
oppilaaksi.Asui sielle
viela 1897.'6
V Martta losefllna 28. I O.1842.Muutti Tampereelle 1899.17
V llda Paulllna4.l1.1885,k. Pirkkalassa
16.12.1885.

LaDset:

Taulu 5 (taulusta 3)

lV fuho Aadolf Eklund s. Y6iervelle 7.1?-1A47.
Muutti 1864Tampereelle,jossatyoskentelitinlaysolV Kaarle Kustaa.s. Yloiervella2.1 1.1838.Taulu4. nin puuvillatehtaassa.
MyohemminpuusepinoppipoilV Adolflna, s. Vdjarvelle23.1O.184O.
ka ja kisilli. Nimi merkittyTampereenkirkonkirjoihin
lV Aksell, s. Yldiervelle5.2.1845.Muutti 1857Tam- muodossalohan Alfrecl Eklund ja syntymeaiaksi
jostamuutti Pirl&alaan 7.12.1454.Omisti jonkin aikaatalonTampereella.
pereelleja sielteMessukylii,iin,
Orpan^ ZlZOO4

Muutti 1894 Akaaseen ia sielta 1896 Vaasaan.'8
Puolisot: l. lohanna Vllhelmllna Lammi, s.
Mouhijarvella7.7.1844, vht TiaisentorppariMatti Lammi ia Anna Matintytar. K. Tampereella 16.6. 1880. re
2. Leskl lda Marla Kallenbdlir Llndstriim (vihitty
Akaassa 14. 5. 1894), s. liimsiissii 23. 1Z. 1857 .zo

T)ttArien vaiheita ei t:issajalkipolvituikimuksessa ole
seurattu. mutta mainittal(oon. etta esiAitini Kustaava
Karoliina Ekluncl (taulu 2) oli naimisissa Messukylen
pitajansuutarin Freclril(Dahlgrenin lGnssa. Dahlgrenin
suvun vaiheita Tampereen seudulla olen selostanut
Tampereen seudun sukututl(iioiclen vuosikirjassa
19901.

Lapset, s. Tampereella:
V l.luho Alfred 20.6.187O.Taulu6.
V l. Kaarle Kustaa 20.12.1874. Muutti 189OSuoniemelle, jossa meni suutari Abraham Veisasen oppipojaksi Ruolahteen. Palasi I 893 Tampereelle.'zl
V l. Vlhtorl Edvard 2O.12.1878.Sorvarinoppipoikana Tampereella. Muutti 1896 Vaasaan.zz

Taulu 6 (taulusta 5)
V fuho Alfred Eklund s. Tampereella 20.6.1A70.
Paasi siellA sorvarin oppipojalGi ja ldsiilliksi. Muutti
1895 Vaasaan.23
PuolisoTampereella 20.5.1893 Olga Mada Wigren,
s. TamDereella17.6.1A73.
Lapsia:
Vl luho Ludvlg s. 3O.9.1893 Tampereella ja l<.siellii
2 3 . 11. 1 8 9 3 .
Kemiolaisen ral(uunan Erik Eklunclinarmeijassa saama sotilasnimi,jota hanen talonpoilGisetvanhempansa
eivat vielA kayttaneet, muuttui siis seuraavassasul(upolvessa periyq.vaksi sukunimeksi, ionka henen poikansaMichel otti kayttdon lahtiess:ian Turkuun vaununtekijan oppiin. Porin laanin jallGvekiryl(mentin Vesilahden komppanian ldrjurille se ei s)D/stetai toisesta
kelvannut, vaildG yl(si ja toinen ruotusotamies kayttildn armeijassa omaa periyb^,/ea sukunimeaan, vaan
Michel sai armeijassanimen TD/gg, jota hanesta sitten
Vesilahdenkirkonl(irioissaldnkeytettiin. Hanen poil(ansa Kustaapalasi seke iselta ia isoisalta perittyyn sukunimeen ette isansa ammattiin, ja suurin osa kolmen
seuraavankinsukupolven miehista hakeutui kesityoammatteihin: puusepilsi, sorvareil(si,suutarilGi ja
makkarantekiiaksi.
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Terhl Nalllnmaa-Luoto

1 Terhi Nallinmaa-Luoto: Sotamies Tryggin arvoitus
ia Eklunclitvaununtekii6inA. TeolGessaPertsa,ystavakirja PerttiVuoriselle3.6-2@2, Helsinki2002, s. 181183 ja siina viitatut lahteet.
2 Vesilahclenrippikirja 1823-31:295.
3 Ei ole merkit! Vesilahclenrippikirjoihin.
4 Ei ole merkitty Vesilahclen rippildrioihin kuten ei
myoskaan kaksoissisarensa.Jompikumpi heista kuoli
Hameenlinnassal 4. l 1.l7AZ.
5 Ks. viite 4.
6 Ks. viite 3.
7 Ks. viite 3.
8 Vesifahclentippikirja 1795-99:249.
9 Nallinmaa-Luoto 2002 s. 181 ia siina viitatut lehIECI.

ja l8M-52:146;
1OVdjervenrippildrjat
1832-38:153
TeiskonTurunja Porlnlaaniinkuuluneenosanrippildrja
1835-41:7Q; Pirkkalan(Nol(ian)rippikirjat 184854:280,1855-61:2A9ja 329 ja l 2-69t323
11 Pirkkalan(Noldan)rippildrjat1855-61:289,1 Z69:323ia 1871-80:5O.
1Z Pirld€lan(Noldan)rippildria1855-61:289;Tampereen muuttaneidenluettelo 1841-57:225; fampeja 361 ja l 0-66lll.824:
reenrippildriat1855-59:3216
Pirld<alan/Nokian
rippildriat1862-69:323, I 87 1-8O:50
ia 188O-91:64.
13 Pirkkalan(Nokian)rippikirja 189 1-99: 1O1.
14 Ks.viite 11.
(Noldan)rippildrja1891-99:95 ja 101.
15 PirldGlan
16 I/.s.viite 11jaTampereenrippikirja1888-97l:363.
'1.
17 Ks.viite 1
18 Tampereenrippildrjat186O-66lll:824, 1878-87
l:466 ia 188-97 I:353; Akaan ldrld(oherranviraston

OrpanaZ/ZOO4

tieclonanto2002.
22 Tampereen rippikirja 1888-97 I:353; Vaasan
19 Tampereen
rippikiria1878-87I:466.
muuttaneiclen luettelo 1896.
20 Akaanrippikiria 1888-97:458.
23 Tampereen rippikiriat 1878-87 l:466 ja 846 ja
Z1Tampereen
rippikirja1888-97I:353;Suoniemen 1888-97 l:361: Vaasan muuttaneiden luettelo 1895;
rippikirja1884-93:93.
Vaasan rippildrja I 886-95: 163.

Hemeenkytiisse Myllymeen Eljaalan talossa I 8OO-luvulla
teetetyt keesit eli ajelu@ttaat,jotka J. V. Eliala lahjoitti
Kansallismuseoon1933. Lahjoittajan aNelun mukaanpaikkakunnallaaikoinaanasunut taitavapuuseppe Eklund oli
mahclollisestikeesientekije.Arvetu n\itea piEven paikkansa,sille Hemeenkyftin kastettuienluettelon mukaan nikka
Eklundille (KustaaMikonpoil<aEklun.l, taulu 2) syntyi Myllymeessetyter KustaavaKarcliina31.10.1421. Va6inaisesti
Eklundin pethe oli kitioilla Hameenkyrcn Laitilaan
kuuIun eessaRai alan to rpassa.

Kah.lenistuttavissakeeseisseon Ru.loitetut puupyddt, ftuta-akselija pysry c-jouset. Ko n pohjassa,istuimen alla ja
selkenoiassa
on tavantilaa.Selklnoiaia istuinon pehmustettu nahalla.Aisatja pyddt on maalattuki*kaan vihrciksi,
ia pydrisse on mustat koristeiuovat. Ko on siseltemustaja
ulkosivuilta tummanruskea.UIkosivuissaon keltaisetkoristejuovat, kyljisse vaakunakehyksetja sermissa keltainen
kasviomamentti. Peftlaudassaon prcnssikoristeitaja messinkiset kedensijat,joiden kannatovat ihmiskasvojenmuotoiset. Ke;isien varusteisiin kuuluu myiis nahkapeite, joka
on vuoftttu pellavakankaalla ja keltakuvioisella

9o *n*oriam
Seurantietoon on tullut, ette seuraavatiesenemmeovat siirtyneetaiastaikuisuuteen:
EeroLaamanen
EinoLehtonen
Irma Wiklund
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Wgllapat on kummaelunimil

@rkobunniild enemmdnkin?
l8 )-luvun jiilHpuolella la eritylsestl (9OO-Iuvun alussa ovat monet vanhemmat antaneet
kehdosx potHskelevalle plenokalselleen hyvtnkln merkillisle etunlmlfl. Enee efuAt Pekat fti
lussft, Mallat la Lllsat ole katkllle kelvanneet.

jarjestelm:issayhteensii nelje. Heistayksi on synrynyr
ennenvuotta 1899,yksi vuosina 190O-1919ia kaksi
vuosina t 960-1979.

Nimipalvelunavulla voi selvittaAmyos suosituimpia etunimia,yleisimpiasukunimiA
sel(asen,montaSukututkijaasaattaaaskarruttaa,onko iokin erikoi- ko tietyn sukunimenhaltijaavaest6tietolerjestelmessa
nennimi ollut outoudestaanhuolimattayleinen.Mon- on. Tietokantaapeivitetaian
s:iAnnollisesti,
ia se kattaa
tako Akveliinaa,Staavaa,Olympiaclaa,Tessua,Esraa, elevienja kuolleiclennimet.
Moonia, Hegesippustatai CiceroaSuomessaon? Ovatko nemanimet olleet jonaldnaikanaerityisensuositAkveliina
30 (naisia)
tuia? Entaonko esimerl(iksiErmeimiehen vai naisen
(mies)
Cicero
I
nimi?
(ioista3 miestA,l nainen)
Ermei
4
Esra
49 (joista23 mieste,26 naista)
Vastauksen
voi lqdae Veestdrekisterikeskuksen
nimipalvelustaosoitteestawww.vaestorekisterikeskus.fi. Hegesippus
17 (miehia)
(nainen)
1
Nimipalvelustasaa tietaa vaestotietojerjestelmaan Mooni
(naisia)
Olympiacla
tallennettujennimien lul(umeerieSuomessa.Palvelu
4
(miehia)
Sokrates
on maksuton.
4
(naisia)
Staava
3
(naisia)
Tessu
2
Kun nimipalvelunhakuruutuunkirjoittaaetsimlinsa
nimen- esimerkiksiSokrates- saavastaulGeksitiedon siita, etta temen nimisia miehiAon viiestotietolohanna Kurele
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Ludvig XVII, Maclame Royaleja RanskanBoufuonien
kuviteltu histoia geenienkertomana.lokaei silloinpattiss).tpaikalle,voi ostaaTampereenseudunsukututkimusSiinaon mukanakoseurantel(eillaolevanVuosikirian.
ldehtova selvitys
PeklG
Masosen
konaisuudessaan
Bourbonienviimeisistapaivista,vale-Ludvigeista
ia ardna-tutkimul6esta.
voitulGenratlGisseesta

Suvun lihttipalkka selvlsl

Kyrnmenen yhclysvaltalaista afrildGlaisoriien jal kelaiste
on nostanut kanteen kolmea suuryrityste vastaan. l(anne
toimitettiin ne\ A/orkilaiseen tuomioistuimeen. Eriis kanteen nostaiista on Deadria Farmer-Paellman. Henen mulGansa yhtioilla oli oma roolinsa aftikkalaisten orjuuttamisessa.Afrikastahanvietiin useilla laivoilla tuhansia
oriia Ameril&aan. "Meidan esi-isemmelokivat ailGnaan
Mutta. mutta
erittein kauheita kairsimylGiii",sanoo Farmer-Paellman.
Dna-testit ovat yhdistaneet Farmer-Paellmaninsuoraan
StanforclinyliopistonantropologianProfessoriAlec
Sierra Lmnessa asuvaan mende-heimoon. Tiimiin heija
j:isenia
on esittenytepailyn,etta VeneKnightYhclysvalloista
mon
siepattiin, pantiin lGhleisiin kuljetettiin Yhclysvaltoihin .
(Aamulehti 31.3.2OO4)

Vieli kerran Ludvlg XVll
juhlallisin
meKesekuun
8. paivana2004hauclattiin
joka
kuului
noin Pariisissa
alkoholiinseilottysydan,
vanldlassa kuolleelle Luclvig XVII:lle, Ranslcn kuninkaan Luclvig XVI:n ja Maria Antoinetten pojalle. Naihin peiviin astion ollut epaiseNeesefuisikdpild(u prinssi
sittenldn Ranskanvallankumouksen py6rteista vai ei.
Dna-tutkimulsen avulla on kuitenkin toclistettu, etta
itseaen prinssin jAlkelaisiksi vaitteneet henkil6t eivet

jan tsaariperheenkohtaloei ole sittenk:ianratkennut
huolimatta.HAnepAilee,etta naytdna-tutkimuksesta
teisiin vainaiienluistaon livahtanutmul€an tuoretta
perimaainesta
tutkijoista.Tukeaveitteellehanon saaetta tsaaripernut myos Venejelta.Nyt vaaclitaankin,
heenjaann6kseton tutldttavakokonaanuudelleen.
(Iiede 7/2OQ4)
ViimeistentietoienmulGankiistaBourboneistalQan
ei p:iatytahan,sillelis:iadna-testejeaiotaanBourbonmysteerin tiimoilta tehda. TAma,jos mike toclistaa
meille vain sen, etta sukuienarvoitulGeteivet ilmeisesti tule koskaanratkeamaankaikkiaosapuolialrydyttevelliitavalla.

ole Bourboneia.
(llta-Sanomat 4.6.2004)

Elvls on skottlsukua
Tampereen seuclun sukututldjoille Ludvig XVII tuli
tutulGi j:isenillassa23.9.2003, kun fil.hi Pelde Masonen
piti jannitt:ivAn esitelman: Temppelin tomin arvoitus.

AmerikkalaisenlaulajanElvis Presleynsukujuuretjohtavat pieneen Lonmayn lqyliiiinSkotlannissa.Kirjailija
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Allan Morrison on tutldnut asiaa kuusi vuotta. Henen
mukaansaElvison 17Oo-luvullaeliineen seppeAndrew
Presleyn suora ialkelainen. Andrew Presley avioitui
vuonna 1713 Elspeth Legin lGnssaja heidan poilGnsa
Anclrew oli ensimmainen PresleyYhclysvalloissa.Hiin
muutti Pohjois-Carolinaanvuonna 1745.
(Aamulehti 25.3-ZOO4\

iullGistiin lGlsiosainen uusi Manttarin sul(ukirja, jolla
oli painoa yli seitseman l(iloa. Kirjan toimitti dipl.ins.
Eero Manttari. Muita Mentterin sul(uun kuuluvia ovat
mm. Frans Emil Sillanpaiaja Toivo Pel<kanen.
(Kouvolan sanomat 19.1 1.20o1 , M:inttarin sukuy h c l i s t y f < s e nl e h t i N i i n i p u u 2 / 1 9 9 6 , l < s - m y o s
www. l(olumbus.fi/manttari)

Maailman suurin sukuklria?

Tshlngls-kaanln ia Draculan iilkellitstii!

Kainuunia Koillismaanyleisimmista suvuistaon koottu iettimAinen sukukirja, jolla on painoayli kymmenen
l(iloa. Kyse on Seppasten suvusta. Kirjahanld(eenveieje on kirjailija, rantaneuvos Eero SeppAnen. Kirjassa
onyli 4O0Osivua, yli 18 O0Osukutaulul&oa ja 91 50O
henkilonnimea. Parhaillaan tutkitaan onko se maailman suurin yksitteinen sul(uldria.Suvun tunnetuimpia
jasenia ovat mm. kirjailija Kalle Paetdo, europarlamentaaril(ko Esko Seppenen ja taikuri Iiro Seppanen.
Kirja julkistettiin Taivalkoskella.SeuraavalGiEero SepDinen aikoo selvittaa savolaisen Vaisasten suvun.
(Aamufehti 5.4.2OO4\

Netin avulla "tletoa"
Kuten kaildd tiedamme, sul(ututldia voi netiste loytaa yhta ja toista. Englannin kuningatar Elisabet ll polveutuu useammanldn nettisivuston mulGan Tshingis'
lGanista, mongolivalloittajasta, jol(a piti Eurooppaa
lGuhun vallassa l2OOluvulla. Oletettu sukutohto alkaa kuningatar Elisabetin isanaidin isasta Teckin
herttuasta. Samasta sukujohdosta l6ytyy Englannin
kuningattaren esi-isiiksi myds Vlacl II Dracula (n. 14311476) Valakian Voivodi, iol(a on kirjoista ja elokuvista
tutun kreivi Draculan eres esikuva.

Hieman luotettavamman tuntuinen nettisivusto
(osoitteessa
www.genealogy.euveb.cz) kylla tyrmaa
[ormulauutlsla
ajatukset Tshingis-lGanista ns. Bessarabien hallitsijaFormula1 -kuljettajaKimi ruiikkosensukujuuretjoh- suvun - ja myos Vlad II Draculan-lGnta-isana. Sivuston
tavat raiantalGiseenKarjalaanKirvunpitaj:in Mertjarven mulGan Bessarab-suvun lGntaisa oli Thocomerius,
kylenKala-Matintaloon.Kimi on vuonna 1874syn!Valakian voivodi v. 1298-13O0. lotkut nettisivut taas
jalkelainenneljAnnessa
polves- lrytkevat tAman miehen Tshingis-lGanin ialkeleiselGi
neenMatti R:iild(6sen
sa. Kirvu-seuranpuheenjohtaja,Mantsalassaasuva ilman mitaan epailyksiA tai korl(eintaan kysymyskunnallisneuvos
SoiniHemalainenon Matti ruiikkosen merldlla varustettuna.

sisarenjelkeleinen.Reikkdstensul(useuranR;iikkciseflehdenkannessaKimi komeili io vuonna 1998. "Nyt
lol€ on kiinnostunut Euroopan kuningashuoneista,
toivotaansitasuurintavoittoa. Kimi on senansainnut. voi surffata mainitulle sivustolle. Sieltii aul<eaakokoHanon vaatimatonia lahial(as.
Suvunparhaatominai- nainen ldriovanhoja elGoottisia hallitsijasukuia,joiclen
Hameleinen
naurahtaa. keskinaiset sul(ulaisuussuhteeton mvos selvitetw.
suudetloistavatmaailmalla",
rmulamatkaldn.
Kirvu-seuran
suunnitelmissa
on ollut Rf,
(llta-sanomat3.3.2004)

Tshtngts'kaantnsupergeenlt
lo aiemminon ollut selvilla.ettaMika Hakkisensul(uMika polveutuu aitinsa
Tshingis-lGaniavoi etsie esi-isil(seenmyos geeniiuuret ovat Kymenlaaksossa.
leutta laaiastaMAnttarinsuvusta.Suvun lGntaisaon teknologian avulla. Oxforclissa tyOskenteleva geeniKymenlaalGon
SippolanLiikkalassa1600luvulla elii- tutkija Bryan Sykes on julkaissut ldrjan Adam's Curse,
nyt TuomasAabrahaminpoika
Manttari.Vuonna2OO1 jonl€ mukaan maailmassa elee vehintehn 60 miljoo-
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y&omosomin perinyttemiespuonaaTshingis-lGanin
lista ialkeleiste.Mainittu y-kromosomi periyb4yvain
isalte pojalle. Tshingis-kaaniehti 40 vuodessa
heclelmdiftaamonia raiskaamiaannaisia.Han vaati
valloitettujenheimoiennaisettuotavaksiitselleenjoko
raiskausta
vartentai jalkavaimoiksi.
Hanentunnustetut
poikansa
viralliset
eivat iAaneeihirmuteoissapaljoakaanisaianse
huonommiksi.

Sivusto kasitteleepeeosinvakaviayhteiskunnallisia
asioitamutta tekiia on sisallyttiinytsinnemy6s laajan
sukututkimusosuuclen.
Sivuiltaldyq^/et kaikkihanen
yli lO 0OOesivanhempaansa.
Tietoiahen on koonnut
paeosin kirjallisuuclesta.Se, kenellA on sukuiuuria
muutamiin Suomessaldnvaikuttaneisiinruotsalaisiin
aatelissukuihin,
voi sivustostatehda aivan uskomattomia l6).t6je.Itsekinonnistuinloytemiienhamalaisen
renkipoianesi-isiksiBysantinkeisarit,Eg/ptin faaraot
AjatustakromosominmahdollisestaperrytJ.misesta ja viel5pa itse ylijumala Zeuskin paljastui mainitun
tukeehavainto,etta komosomi rengin esi-isaksi!"Sukulinjat"etenev5tsivustoillatoiuuriTshingis-kaanilta
ldytyi kolmasosaltaAEanistaninja Pakistaninraioilla clellakinhenkil6henkil6ltii.
asuvaltahazara-heimoniaseniste.Heimo veittee
polveutuvansaTshingis-kaanista.
Tutkijat ottivat eri
SivustonaiArellenauru maittaaia ail(al(uluumukapuoliltaAasiaaneytteiteia ldysivet8 prosentiltatutki- vasti.Valtavasukuaineisto
on kerattyhuumorimielesse.
tuistasamany-kromosomin.ProfessoriBryanSykesin lacob Holdtin mukaanhenteon ohiannututeliaisuus,
mukaanTshingis-kaani
oli luultavastikaikkienaikojen kuinkapitkellesukujuuriaan
voi olemassaolevientiemenestyksekkSinmiespuolistenielkelSistensiitteje. toien perusteellaselvittiia."Mitape muuta ke)tanndn
Sykes iohtaa kaupallista Oxforcl Ancestors -yritystS, hy6tya sukututkimuksellaon paitsi tuottaa hieman
joka analysoiihmistendna-molekyylejeja jaliitt ie hei- huvia", toteaaHolclt.
danmaantieteelliste
alkuperaanse.
Englantilaismiehille
tarjotaanmahclollisuuttatestata,ovatko he perineet
JacobHolcltinsivusto kertoo tavallaanmy6s siita, miTshingiksen"supery-geenin".
ten tiLkeifsseasemassasukututkimuson aikoinaanollut
(Aamulehti16.6.2004\
ja aateEuroopankeskiaikaisissa
kuningashuoneissa
pdnktettiin "sopMlla"sukulissuvuissa.
Vailantavoittelua
Onkohan niin, etta sadan vuoden kuluttua suku- luurillapyhimyksiin,
muinaisiin
sankadkuninkaihin
taijopa
jumaliin.
geeniteloologiaa
perinteiskayttevet
suiuvasti
muunneltiin,
tutldjat
Sukukronil(oita
viierennettiinja
ten tutkimuskeinojensa
rinnalla?
sepiteltiin ainatary€en mulGan.

Zeuksen la Ramsesll:n lSlkelilsli
Huvittava ia hauslG on tanskalaisen Jacob Holcltin
sivusto osoitteessa www.american-Dictures.com,

Koonnut lllna MI€ttlnen
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Wdbaus Wirkurmaanpildjien lilanleeseen
Lokakuussa 2(Nj Tampereen seudun enslmmebten tyalltstetlylen HlsKl-tallentafien
vuoden mlttalnen urakka alkol olla pfiiltfiksessi/in
ta uuslen teHJalden etshte alkol. Tampereen
ty6volmatolmlston kautta mlnuun ottl yhteytti
patln vllkon alkana nellitolsta henkllii,ii, lotka
Ialkkl tapasln plkkuryhmlni
Metson kahvllassa. Mukananl oll niylteltii Mustlen kt$olen
kastettulen, vlhtttylen, kuollelclen la muuttanelden luettelolsta sekii Exel-pohfista, lollle
ttedot stlrreteen.
Kerrottuanl
tydste h
Iuelfitamme yhdessi nitytteltt kakst haHlaa arvlol, ettel selvW sI ruotsl nklel lsl st:i, k;istalal Ia kl/oltetutsta Ekstelsti, la yksl kertol, ettet
tuntenut latnkaan Exel -ohlelmaa.
jelkeenryhtyatyoYksitoistapaatti ensitapaamisen
hdn.Yhdentallentajanh).vevenelenkielentaito johti
siihen,ette han alkoi korjataTurunorto€lolGisen
seurakunnanio tehtyje tallenteita ikiilin kuin opisl(elumateriaalinaja on hoitanut lokakuun ialkeen tyosuhteensaitse SSS:nkanssa.Marras-joulukuussa
minullatydnohjaajana
olisiis kymmenenuuttatallentajaa.
Samaan
aikaantarkistinkuuclenlopettaneentallentajan
viimeisietoite.
laoin uusille tekii6ille lyhenne-, henldlonnimi- ja
paikannimiluetteloitaja otin ensimmeisettallenteet
tarkistettavikseni
vain viikon ty6n ielkeen.Koskaniisseoli aikamoistakoriaamista,jerjestinpikatapaamisia
tai annoin tydn tekijelletakaisinkirioittamieniohjeidenkanssa.lietojensiioittaminen
Exel-pohiansoluihin
ja ylip.ietiienExel-ohjelmankeytt6 oli useimmilleongelmallista.Puhelinon ollut ahkerassakeyttts*i, ia
yhteisissekuukausittaisissa
tapaamisissaVanhankirolemmeyhcless5lukeneet
iastonMekelenkabinetissa
uusiasivuiaennentydhon ryhtymista.

l6

Viime talvenatallennustyolehti ldiyntiintakellellen
ia hitaasti, mutta kuitenkin varmasti. Kolme tyollistettye on lopettanut tyonse puolen vuoclenj:ilkeen, mutta
toista puolivuotiskauttaan jatkaa seitsemanoppirahat
maksanutta, n)d jo melko virheet6nte tyota tekev:ie
tallentaiaa.
Puolentoistavuoclentallennustydnaikanaovat Tampereenseuduntydllisteb saaneetvalmiiksiomanalueemme seurakunnista
seuraavattieclostot.Ne on siis
jo l,iihetettySSS:1enettiin siirtimista varten.

Vlhltyt
Erlii,iirvi
Harlu
Hausiervi
Kangasala
Keuruu
Kiikka
Kuhmalahti
Luopioinen
Ruovesi

I 751-53 (titio
1747-1841
1758-80
|TZZ-184O
1785-1819(tilit; kastetutia
vihityt)
1772 (tilit, yksi sivu)
1799-18O4(tilit)
1€15-44
1808-23(tilit)

Syntyneet
Hiimeenlq/r6
Kiil&a

1809-11
l8O9- 1811

Kuolleet/haudatut
Akaa
Ereiervi
Harju
Hattula
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1688-1860
175O-52(tilit); 1752-1t36O
l750-1a41
1688-1731 (tilit)

Hauho
HausjArvi
Hiimeenkyro
JanaklGla
Kangasala
Keuruu
KiildG
Kuhmalahti

Lempaele
Orivesi
Pirkkala
Sahalahti
Sahalahti
Tampere
Teisko
Tottijervi
Urjala
Vanaja

1690-92ia 1711-25
1748-73
1639-1717(ritir)
1643-1749(titir)
t 7 l +zz (titir), l 7z2- 1454
1 7 8 5 1- 8 1 2( t i r i t )
1697 (tilit, ylsi sivu)
| 7ZO-66 ftitit), | 799 - | 8,O4
(hautarahat)
1661-'t714(titit)
1619-1695(tilit);1695-1832,
1845-50
1680-1861
1786-1800(tilit)
I- 16/t8-1850
1785-94 (tilit); 1795-1467
- 85O
1 7 0 O( t i r i t )1; 7 0 1 1
1769-95 (tirit)
1718-1850
1662-1738(titit)

Muuttaneet
Harju
Hattula
Hemeenlinna
JanaldGla
Lemp:ielA
Pirldcla (Nokia)
Sahalahti
Vanaja
V6jarvi

tazS-41
1806-1830
1804-24
1750-70, 1AO5-45
1749-74,t8tl-47
1833-60
1736-1437
1737-62
1az3-43

tt\

Parhaillaantyostetaan seuraavia luetteloita: Karld(u,
syntyneet 1672-1855 ja Kangasala, syntyneet 182144.
Edella mainittujen piteiien lisaksi Tampereen
tydllistettyien silmissd on lciynyt luetteloita pereti 99
seurakunnasta. Maantieteellisesti olemme liil&uneet
Ahvenanmaalta Joensuuhunja Espoosta Enonteldolle.
Jotkut luettelot ovat saattaneet olla muutaman kymmenen sivun mittaisia "riisteie", mutta esim. Mustasaaren, S:iamingin ja Kalannin (Uuclenkirkon) kuolleiclen luettelot ia Korsholman syntyneiden luettelot ovat
antaneet tyote monelleldn tallentajalle samaanailGan.
Tydn kohteena ovat parhaillaan Ahvenanmaan seurakuntien kuolleiclen luettelot 18OO-luvunlopulta 195Oluvulle seke erilaisia luetteloita Joldoisten,Kauhajoen,
Kauhavan, Nastolan, Oulun, Rantasalmen,Ristiinania
Tukholman suomalaisesta seurakunnasta.
SSS:n nettisivuilla (osoitteessa www.genealogia.fi)
on tietoia koko maan tallennusty6sta. Edelleenkin
enemmisto tallentajistaon vapaaehtoisiasukututldjoita
ja tyollistetyt tekevat vain osan tallennustyosta. Yhdesse saadaan yhteiseen lciyttodn varmasti kaikkia
sul(ututldioita auttavaa materiaalia.
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kaameasalaisuus
fito Waupin emcinncin

Mlkiilt tekeillli olevan sukujohclon tu*imus ei
neyte tuol,tavan tulosta vaan ponntstukslsta
huollmatta alkaa Junnatapaika aan, on hyvi
ajotssa pysihtyii kysymysten kysymyksen
eteent olenko valmis edelleen panostamaan
volmavaroJanl ongelman ratkalsemlseksl la
samalla ottamaan sen rlskln, ettii yhii valn
haaskaan alkaanl?

lso-Kaupln mlnlii
Lehtol(ohtana oli se, ette is:ini aiciineidin isenis5n :iidin
Anna Sophlan eliimenvaiheet olivat selvilla sii€i lahtien,
kun hAnet naitiin Nilddlen Iso-Kauppiin 10. kes:il(uuta
1805. Mit:ien tietoa ei ollut henen ailGisemmista vaiheistaan-syntymaiailG told oli tiedossa. Iso-Knupin emiintana Eraijervenrippikirjoissa hainen syntymaajalGeen on
ilmoitettu Z. huhtil(uuta 1788 ja syntymapitajakseensamassa tietolehteessa Eriijarvi. EraUarven,sen paremmin
kuin lehipitejienkiiin, syntyneiden luetteloista hente ei
l(uitenkaan nayftainyt lqA^,/ain.
Vihittyjen luettelon mukaan "pig Anna Sophia Joh.
dr" oli saman kyliin, Nikkiliin, g/ttdja. Vuosien 18O409 rippikirjassa han ei kuitenlGan esiinny ennen kuin
lso-Kaupin nuorena emantana. Eclellisestiivuosien
1798- 18O3 rippildrtasta ei puolestaan loydy ainoatakaan henkilda, jolG ristiriiclatta sopisi olemaan IsoKaupin tuleva emanta. Ko. asialdrjassahuomioni ldinnittyi silii seuraaviin henkildihin, jotl(a on lueteltu
allel(kain Nikl(ilen Iso-Kaupin talon toisessa
puolildGassa (ensimmeinen henki16yliviivattu);

+nffieryryin

Seuraavassahaluan kertoa Er:UarvenHaap.uiemen eli
Nikkilan kylan Iso-Kaupissa pian 200 vuotta sitten
emann6ineen Anna Sofia JuhonryttAren (t:ist:i eteenp:iin
jatainhenldl6nimet tarkoitulGellalotoistamatta) sukujuurien
jaljittamisest:i, jol(a osoittautui erikoisen takl(uiselGi
puuhaksi.Onnel<sien ennen aikojaan lyonyt hanskoF naulaan, silH t:im:in sulelin an selvittelyst:i muodostuildn toclellinen seildGilu, josta ei cirarnatiiklGa puuttunut.

18

Magclalena
Adolph
Anna Sophia
Johan oAchta

1790
1794.

YhctellakaAnluetelluista henkiloista ei ole ehtoollismerldntoja, ja vain lGhclen viimeisen syntymavuosi
on ilmoitettu.
Koska asiaa ei oltu mitenk:ian ilmaistu, saattoi l(orl(eintaan ounastella, ettA nama viisi muodostaisivat
perheen: aitija nelja lasta. Erajarvensyntyneiclen luet-
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telosta vielape loytyi vuoclelta 1794 muuten sopiva
Johan,mutta siina haneneitinsaesiteltiinnain: "Solcl.
enk. Anna LenaOlobclr", siis sotamiehenleskiAnna
Lena Olo6dotter. lelkeekaentallaisestaperheestaei
loytynyt Er:Uarven
vanhemmistarippildrjoista.
Kysymyskuului: voisiko tama Anna Sophia eri
synbmavuoclesta
huolimattaollaetsimanihenldl6?Oli
miten oli, alkoi naytt:iayha todennakdisemmalte,
etta
Er4arvenrippildrjanpainvastaisesta
veitteestehuolimatta esiaitiniAnna Sophiaei olisil(aansyntynyt Eraiervelle.Mutta missasitten?
Tllapiilnen

rlemu

Asialei hautumaanuseiksikuulGusilGi,
ia olin jo luovuttamassa,kunnesholGasin,ette Eraiarvellemuuttaneiclennk. muuttokirjojaon seilynyt- ja se on poik- nainkinvanhoiltaajoilta.Muuttoldrjahan
keul(sellista
ovat asialdria,ionkalaatiimuuttaianlahtoseural(unnan
pappi,ja se paatyylopultamuuttajantuloseurakunnan
arldstoon.

Kunvertasimuuttokirjanhenkil6itaedelleesiteltyyn
Erauarven
rippildriastal6yctettyynviiclenhengenryhmaian,oli vastaavuusmita ilmeisin.Tosineidin sukunimi nayttaamatl€lla hiemanmuuttaneenmuotoaan.
ja toisen tyttaren
Myds Anna Sophiansyntymaiaika
etunimi hiemaneroavat.
Edessaniollut lapikaymatdnmuuri naytti vihcloin
murtuneen!Mutta, kuten pian huomataan,tata riemua ei lGuankestanyt...

Taas selnli vastassa
Perhe Idytyi kylla helposti Saarijervenkirl(onkirioista
tlyrinlahcten kyliiste. Kyle oli silloista suur-Saarijervee,
mutta sittemmin paikkakunnan hallinnolliset rajat ovat
l(ovasti muuttuneet. Ensin vuodesta 1867 kylS tuli
kuulumaan Konginl€nl€aseen. Kun nimiftein Viitasaaren alainen KonginkanlGan kappeliseurakunta muoclostettiin mainittuna vuonna, tuli siihen Viitasaaresta
Konginkankaan ja Kalaniemen seka Saarijarvesta
ty/rinlahclen kylat. Vuonna 1993 Konginkanl€an kunnan lyhyt historia viimein paiattyi, kun l(unta liitettiin
Aiinekosken kaupunldin. Pyyrinlahti sijaitsee Konginkankaan kirkon seuclun eteliipuolella.

Tilasinmil(rofilmitja ryhdyin selaamaanErejervelle
muuttaneidenmuuttoldrjojajarjestelmallisesti.
Jakas!
pappilassa
Yhtiilddeedessanioli Saarijarven
varapastori
23. syyskuuta1793antamamuuttoAnna Sophian oikea syntymaaikakin viimein selvisi.
JohanCaloniulGen
ldria,iossanaytti olevanjotain tuttua, josldnmyds jo- Saarijarven syntyneiden luettelon mulean h:in syntyi
tain vierasta.Muuttoldriantelsti kokonaisuudessaan todellisuuciessa l. ioulukuuta 1789 Pyyrinlahden
on Seuraava:
Liimattalassa. Saman pitajan kirkonldrjat antavat hanen
SolclatenJohan Biorkqvistsiinka Maria Helena
Olobdotter f6dd er 1756.
Som nu iemte sina tvenne barn, af hvillG sonen
Aclolphar fodctar 1787 9/ lO. DotlernlohannaMagclalenaAr 1787. och Anna Sophiaer 1789.Samtinhyses
PiganAnna CatharinaOloEclotter,hvarsfodelseir ei
fins i dennaforsamlingsCommunionbol(, hvilclGf6r
ett er sedan flyttadt harifrentill Er:ijirvi Capellgelct,
hafuaunclerderasharvaroobehinciradenyttiat De clyra
nAclemedlen,iro ock sA mycket vitterligit vara l(an
lecligatill agtenslcp, som hermed intyges Saariiervi
clen23 September1793
lohan Calonius
vice pastor ibm.

isiisteen seuraavia tietoja: sotamies lohan Biiirkqvtst,
syntynyt 1740, kuoli l(uumesairaana Liimattalassa
2.5.1791. Perhe asui sotilastorpassaan,mutta torpan
tarkempi sijainti ei ole tiedossani- nahtavesti Liimattalan
talon vaiheilla. Aidin nimi Saarijervenldrjoissaon Marla Lena (myds Maria Helena) Olofsdotter, syntyn)d
1756. Henen l(ohctallaanon huomautus: " 1793 till Erlijarvi". Lapsiaoli tavan mulGan paljon, ja he hajautuivat
ailGnaanympari maakuntia, kolme nuorinta siis leskeksi jA:ineen aitinsa mukana Erauarvelle- syyste, josta ei
ole aavistustalean.
Ia taas n4/tti nousevan seine vastaan; perhe on merldtty tulleen Saarijarvelle1773. Mutta mista, site eivei
ldrkonldriat tietenlcian kerro. Kaildd yritylGet - ja niita
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oli paljon - tuon ajankohclan lSpeisemiseksi nelttivet
taas kariutwan yksi toisensa ialkeen. Ei auttanut perheen vanhempien lastenym. lupaaviltavaikuttaneiden
henkildicien periissa "iuokseminen" pitai:istA toiseen.
Siine tuli koluttua Viitasaarta, Karstulaa,Rantasalmea,
Joroista...Tuloksenaaina vesipera!
Asian teld hankalammalGise, ettA lohan Bjdrkqvistin
patronyymi (isan etunimeste muoclostettu nimi) oli
edelleen hakusessa.Lastensyntym:iaikoien perusteella
saattoi kaiken lisaksi eDeille. ettei Maria Lena ollutkaan Johaninensimmeinen ia ainut puoliso. Eli entist5
kimurantimDaal

Ylliittlivli kiiinne
Tilanneoli teme, kun satuinkaymaianHelsingissaja
siellaKansallisarkistossa.
Ia siellak6starppasilVirlGilija kantoi eteeni hyllyssepolyttyneet Ruotsi-Suomen
ruotuiakoisenarmeiian alkupereisetpAakatselmusrullat.Etsimisenjelkeenlohan Bj6rkqvistl6ytyi niista
kahdeltarullalta.Johaninpatronyymi ei keynyt ilmi
viela nAistakaAn
lahteiste,mutta muuta kyllekin:
fJryrinlahclen
kyl:issAlohan palveliHemeenjalkavekirykmentinRautalamminkomppanianruoclussan:o 31
(flyrinlahti). HAn ilmiselvestijoutui muiclenmukana
KustaaIII:nsotaan,sillehenentoctettiinolevanrivisse,
kunjoul&o-osastolGtsastettiinvaltakunnanrajakyl,:issd laalassakeskelletalvea 1789. Silloin hanelle oli
palvelusvuosia
takanaanjo 16. Armeijan rullissahan
oli sitten kuolemaansaasti. ioka olisi tiiman lahteen
mukaantapahtunutjo20.4.1791.lohan
oli 5 ialkaa6
tuumaa pitki. Mutta mik:i hammentavinta:Iohanin
(f6clelseort)
syntym5paikaksi
on rullassamerkit\r lJusimaa!"Sisso!Mihin tessaviele joudutaankaan...?"

jestaan useallavuodella. Seikkailulcl-kortistossaei
kuitenkaanjaiin)d turhaksi,sille se iohti lopulta lepimurtoon. Olin tutkimassatehen kortistoon liittj^/ee
e r , i i s t ei o h t o l a n k a a- s i t t e m m i n j e l l e e n k e r r a n
vesipereksiosoittautunutta-, kun tormiisinsattumaljoka ei suoraanliittynyt sille
ta todelliseenaarteeseen,
hetkellatutldmaani:23.5.1773 Loviisassavihitty Johan Berquistia Maria HelenaBackfeltl
Osoittautui,ette siinetodellakinoli AnnaSophianisa
ja eiti, lotka sittemmin- kuten io tieclammekin- vaikuttivat Saariiarvelle.Saman tien vahvistui oikeaksi
epailynisiite,efte avioliittooli lohanilletoinen.Ensimmainenavioliitto(vih. 1I .5.1761)EbbaMattsdottein
kanssadiAttyivaimon kuolemaankestetty:Din1I vuotta.
Ia miki tarkeintA,poistuierastutldmustasangenpaljon
hankaloittanut
tieclonpuute,kunvihdoinpaliastuimy6s
Johaninpatronyymi:lansson,selveLaurinpoilG.

Eksotllkkaa
Ente mite tasta esi-isestammemuuta on kerrottavaa? EnnenmuuttoaanSaarliervellelohan asui alun
toistakymmentevuotta Loviisankaupungissa.llmeimerkitysJohaninammatinvalinnalle
senratkaiseva
siellataisiollaeraiella
kivalteri(alempipoliisi,vanginvartija)
Wilhelm Lenhardtilla,ionl€ e€lesottamuksia
han ioutui heti kaupunkiinsaavuttuaanlaheltAseuraamaan.
Telloinhan oli vastarenki. renki lohan Larsson.Mutta
kohta temanjalkeenhiinen nimensi varustettiinasiakirjoissaammattinimikkeellii"fengkneckt",ja lisenimeksi ilmestyi Bergqulst: "f&ngknecktJohan
Bergquist".

- suorartnkii,iinnettjmevankinihtiPaitsfTangkneckt"
Iohaninammattinimikeesiinw myosmuodoss.r"stockhrrs
UusiylHttAvaka;innetiesi velittom:isti site, ettei en,iiA fengkneckt".lohaniaia Mariaavihkinyt Flppi puolestaan
hy6c\dtAnytpoukkoilla Paiianteenlatvavesienvarsilla. luonnehtivihittaiviasanastasanaanseuraavasti:
Tyokenttasiirtyi toisaallerse olisi nyt kol(o Uuclenmaan
Brudgummen et sbts knekt her wid stockhuset,och
lii:ini- kailddsen pitejet la kaupungit,koslGsen tarkem- Brudenhar tjent hari staden,eli 'sulhanenon linnanja morsianon palvellut
paavinkkia paikkakunnastaei vielSkiiiinollut olemassa. nihti taallahirsirakennuksessa
"wid"
taissekaupungissa'.Sana
ei selittenesulhasen
urakka neytti siis eclelleenkinliihinnii neulan asunnonsijaintia- sekinkylle neytteisisopivan,kuten
etsimiselt:iheinesuovasta.
Icl-kortistostakaanei tun- tulemmehuomaamaan-vaan missi henoli tydsse(ei
tunutolevanapua,ja s)4/kinsiihenselvisiialkeenpain: velttematta aina siselle); puhuuhan sama lausuma
henkildittenisyntym:iaikoienlAhtdtiedotheittivatier- morsiamenty6- eike asuinpaikasta.

zo
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OsasuurennosCab el NikanclefinteokseenLovisastaclshistoria I (s.24-25) siselryvestALoviisankaupunginkarttapiiroksesta
vuodelta 1753. "Stockhus"osoitettu piirrokseenlisety a nuolella. B = Kyrck TotgeL Pohjoinen on oikealla.
'(hist.)
Nihclille taas on sanaldriassaseuraavaselitys:
sotamies, varsinkin jalkamies; valtaherran aseellinen
palvelusmies'. Eksoottista, perati elcoottista!
Mutta mika oikeastaan oli "stockhus", johon aikakiriat lohanin nimen selvAsti yhclistavat? Suoraan
suomennettuna se olisi ylGinkertaisesti hirsirakennus.
Mutta on selvaa, etta mika tahansa hirresta kyhAtty
kdmmana se eivoinut olla. EsimerkiksiGabriel Nikancler tuo rakennulGen esille teolGessaan Lovisa stacls
historia I ainal(inlGhclessatelGtikohdassa.Sivuilla 302-

3O3 han kertoo eraastAkuolemaantuomitusta, jota oli
istutettu l(o. rakennulGessa(stockhuset) odottamassa
tuomion taytanto6npanoa. lo pari sivua aikaisemmin
han mainitsee "stockhusvaktmAstaren" Plomqvistin,
jolla oli taipumus ilmiantaa ihmisia jopa pild(urild(eista. llmeisesti samaa historiallistahenl(iloetarkoittaa llkka Mantyla kertoessaan, kuinlG Loviisassa tuomittiin
vuonna 1753 l<aksi ilmeisen pysyva:i salalGpaldGa
pitanytta. Toinen heistA oli kaupungin vanl(ilan vahtimestari, iol(a oli harioittanut viinanmyyntia kaupungin tyrmesse! Edella olevat esimerldt tukevat Anneli
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Veniiihii

Makela-Alitalonia llkka Alitalon toimittamaa Sukututkjan sanatja nimet -sanastoa,joka antaa"stockhus"sanalleseuraavatmerki$&set:'hirsilinna,vankila'.

lohanin lisenimeneLoviisankirioissaesiinbD/paitsi
Berquistia Be€quist my6s Bjdrkquist,Bidrkquist.ia
Maammeitera,ansuoiaksioltiin Loviisaanparastai- Biorckquist.
T:issalieneeselitysnimenmy6hempiiankin
l(aarakentamassa
linnoituksiasekemaalleette merel- horiuvuuteen:nimi n4/ttaAhakeneenmuotoaanalusta
le (Svartholm).
Ehkehirsilinnatoimi mydslinnoituksilla liihtien. Nylqykieleenmuleutettuna nimi oli milloin Bergraatavientyovankienseilytyspaikkana;
linnoitustyos*i qvist, milloin Bjdrkqvist- ruotusotilaanaSaarijarvelH
tiedetaen keytetyn my6s vankityovoimaa. Eriien sa- kuitenkinpoikkeuksettaBjorkqvisr.
nakirjanmukaan "fAngknekt"tarkoittaavanhastaan
vanginvartijaa.Voisikot:ista siis tulla muuhun tuloklohanin sukuiuuristaminulla ei t:ine p5ivain:ikiiinole
seenkuin etta lohan oli hirsilinnalcikutsutunraken- mittiiin tietoa. On vain loytynyt tlht:ien pappilassa23.
nuksenvanginvartija?Taivihittyien luetteloamul(ail- helmikuuta1761 kirioitettumuuttokiria,jol(a to€listaa
len "linnannihtitiiallAhirsilinnassa.
hiinen l:ihteneen io eclellisenavuonna Loviisaantesfi
Venej*in silloin kuuluneestapiteiiiste.SamaasiakirlatoKatukuva
distaa hAnen osanneen lukea kiriasta Lutherin
katekismustaiokseenkinpuhtaastiia ulkoaselitykset(kan
perspektiivintuon ajanLoviisanka- l:isaD. Luth. Catechesuti bok taimmeligenrent och utan
Mielenkiintoisen
tukuvaanantaaNikanclerinteokseensiseltyvakartta- till mecl uttydning). Mutta myos se kay ilmi, ette tlht:iA
- mielenl{intoistal
piirros,joka kuvaaLoviisanlGupunkiavuonna 1753, oli hanellevain lepikulkupaikka
mutta johon on lisetty myohemminkin rakennetut
Motllvlen aruallua
tontit ainavuoteen 1762 asti.
Siite lityR4',mm. "Stockhus" silloisen Kirkkotorin
(KyrkTorget;
l€rtallakiiain B)laidalta.Muutamanlg|mmenenmetrin peassesiita,sen etelapuolella,on pienempi rakennus,jonl€ asujalci on l€rttaan merldtty
"waktknekt"- aivan epailemattalinnannihdintai
linnannihtienasunto. Rippikiriaantaisiymmartaa
linnannihteiaolleen kerrallaankolmisen kappaletta,
joistakaikkeintodennek6isimminainakinlohan asettui taloksi ko. ral<ennukseen.
Oman Gsitykseni mukaansesijoittuisinyl<yisessii
asemakaavassa
siihenpikku kortteliin,lota ajoittavatSepenkula,
Degerbynkuja,
ja Lyhytkuja- aivankorttelinluoteiseen,
Mestarinkuia
tylpp:iankulmaukseen.

JohaninsiirtyminenmahtavanKymijoenyli saattaa
hwinkin siselteemotiiveia,joita ei heti tule ajatelleeksi. Vajaapari vuosikymmentaaikaisemminVenajaoli
ry6ntenyt lensiraiansaKymijokeen,jolloin vanha
tlhteen piteje oli pirstoutunut:sen ydinalueetolivat
':ianeetVenajenpuolelle.Oliko siissiirtyminen"Ruotsin" puolellevain pakenemistavanhaankotimaahan?
Oliko se pelon aiheuttamaa?Toisaaltavaikuttamassa
imu.KaupunolivarmastimyosLoviisanluonnollinen
kia oli iuuri alettu ral(entaaja siteoltiin jo l(ovaavauhtia linnoittamassa;
tyovoimantarve oli sen mukainen.

Kuten olemme nehneet, JohaninelamassAvuosi
1773 muoclostuikeanteentekevAksi:
han avioitui uuKartassanak)4/ myds lahettyville oleva Kymen- destaan,muutti SuomenlahdenrannikoltakauasSaakartanonja Savonl:ianinmaaherranresidenssi.
Pian.lo- rijerven salomailletiettdmien taipaleiclentaalce ia
joutuvan
hankuitenldnsai nehdatamanD/tingin
mui- vaihtoi ammattia.Mutta mika oikeastaanaiheuttiakclenviskaalienvirka-asunnoksi.
Resiclenssi
oli entisen kineisenlehdonLoviisankaupungista?
Degerbynratsutilanpiirakennus,jonkaympiirillekaupunkiaoli alettu rakentaavastavehenaikasitten, I 74O5M saattoivat tietenkin olla hwinkin henkilokohtailwun loDulla.T,iimevuonna 1662rakennetturakennus set, muttaasiaansaattoivaikuttaamydssuuremmanluoon s:iilynytmeidenpeiviimmeja silaitseeSepiinkujan kankonjunktuurit.Poliittisestiaiankohtaoli mitii myrshyiyhtesin:hattuienia myssyjenviilisenvoimainl(oitolGen
varrella.Siinetoimii nvkvaanravintola.

zz
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na kiistakapulana oli suhtautuminen Suomessa kaynnissa oleviin linnoitustdihin.Puolueiclenviilisen kahinoinnin
paiatti lopulta Kustaa lll:n suorittama va.llankumous elokuussa I 772. loitakin viikkola tuon i:ilkeen kuoli Augustin
Ehrensvird, ionl<aiohdolla linnoitustdite oli suoritettu.
Jo puolueiclen viiliset kiistat olivat keskeytt:ineet linnoitustyot Loviisassa viihen velie. Kenties lohaniltaldn tydt yksinkertaisesti loppuivat.
Mutta juuri tuohon aikaan oli vaikuttamassa my6s
uhkatekiie, joka saattoi ajaa Johanin liikkeelle: rutto.
Ruttotartunta uhkasi tunkeutua maahamme Venaielte.
jonka raia kulki vain l5 kilometrin etaisyyclella Loviisasta, Kymijoen Ahvenkoskessa. Kaikille Venajalte tuleville teille asetettiin sotilasvartiot. Joskuormavaunut
eivAt kiiskysta pysahtyneet, oli vahcleilla ohjeena ampua ensin hevonen, ia ios seGan ei auttanut, viimein
ajuri. Rajanylitysoli sallittu vain Ahvenkoskella, jonne
oli iarjestetty jonkinlainen lGranteenilaitos.Kuoleman-

toisesta kuusi lis:ia. la muistamme, ette Maria Lena
sai Eriijarvellaviela yhden aviottoman (oechta) pojan.
Vaikka lohan ja Maria Lena Bergqvistin v;irikkiiiclen
elemenvaiheiden ulkoiset puitteet ovat lo pitkailleselvitetty, on viela avoimiakin kysymyksia.Emme esimerldksi tiede heidan iiidinldelteen: suomi vai ruotsi? Varhaisempienasuinpaild(oienperusteellajelkimmainenkin
lienee mahclollista- siine myos osasyy, ettei etunimia
tAssejutussa ole suomalaistettu. My6s lohanin alkupere on tuntematon. Maria Lena puolestaan katoaa
tietymattdmiin Er:Uervelte 18OO{uvun taitteessa.
Era;issAsuhteessa he ovat joka tapauksess.l poikkeuksia. TiettAv:isti he ovat ain&lt esivanhemmistani, iotka
varmuuclella edes lyhyen aikaa ovat asuneet kaupungissa, t:issA tapauksessa puolentoistatuhannen asuld€an
Loviisassa.

Sotllaan b Ar

rangaistulGenuhalla oli l(uitenldn kaikkia kielletty l(oskemasta raian ylittenytte tai kuormaa.
Vaikkei lohan itse olisikaan ioutunut komennetuksi
ruttovartioon, oli tauclin kammottava maine varmaan riitteve sD/ pyrkimykselle hakeutua mahclollisimman etaiAlle rajakaupungista.Mutta miksi aina Saarijarvelleasti?
Tesseyhteyclessa huomasin er:ian mielenkiintoisen
seilGn, jonlG on vail(ea usl(oa olevan pelkkaa sattumaa. Loviisan l(appalaiselGija samalla tykkiveen
saarnaaiaksinimittiiin tuli 1768 Henrik Calonius. Onl(o
iotain tuttua? Saamani tiedon mukaan alussa mainittu
JohanCalonius,joka kirjoitti Maria Lenalle muuttokirian
SaariiarvelteEraiervelle,oli Henrik Caloniuksenveli! ja
viela: veliesten isAoli kirkkoherrana Saarijiirvellii! Saariiarvi oli Henrikillekin perin tuttu pitaia jo lapsuuden
ajoilta; my6s hin oli sielllt aikaisemmin toimittanut
pappisvirkoja. Myohemmin, vuonna 1779, Henril( jopa
nimitettiin isense jelkeen Saarijerven kirkkoherralGi,
mutta lopulta hen palasitalGisin Loviisaan.-Tulikohan
Johanpereti houl(utelluksiSaariiarvelle,vai kulkil(o sana
muuten vain virkapostin mukana?

.Jo Erejarven lso-Kaupin emennAn Anna Sophia
Johansclotterin vanhempien i.iliittiiminen oli seikkailu siniinse. Mutta traaginen tapaus, josta t:iss:i sukukunnassa
aikoinaan ehkii vaiettiin, on viele kertomatta. Tafiuksen
muisto sukupolvelta toiselle kenottuna suullisena Frimiitietona on jo aikoja sitten suvussaniheipynyt unohduksiin, mutta tAma ei estan)rt minua ereine Iokakuisena
lauantaina - lil(i 233 vuotta tapaulGen jelkeen paaisemaista
asian jAljille. Mista siis on kysymys?
Palataan takaisin Loviisaan ja Anna Sophian eitiin
Maria Lena Olo6dotteriin, joka toistaiseksi on sivuutettu viihella maininnalla.Viele bftt6ihmisena ollessaan
hen majaili viimeksi seppe Hillbomin lesken luona.
Vuonna 1753 rakennettu asumus nek)Dr Nikanderin
karttapiirroksessalehelle Loviisan lahclen perukkaa,ja
suunnitelman mukaan se oli iAeva maalinnoituksen
ereen raveliinin alle - telte osin suunnitelma ei tosin
l(oslGan toteutunut. Kaupunkiin Maria Lena, joka osasi lukea vain heikosti (enfalcligt), oli tullut palveluspiiaksi vasta vehen aikaisemmin. Muuttoldria on peivetry Myrslq/len pappilassa 10. syyskuuta 1771.

Avolmla kysymyksii
Ensimmeiseste
avioliitostalohanillaoli lapsiakolme,

Maria Lena oli sotilaan tytar. lsn oli Olof E csson
Backfelt, Uudenmaan jalkavekirykmentin henki-
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komppaniansotamies(ruotu n:o 31 Backbole).Hanen sotilasnimensaselvestildnoli vaannoslqlan nimeste:viimeistaan176o-luvunalussaperheenasuinpaikaksivakiintui Olofin viran myote Myrskylen
Bacloole(Pakila).

Saadakseni asiaan edes iotain lisevalaistusta olen sittemmin selannutPorvoon kiir4ien tuomiokirjoja- tuloksetta. On tol( tiedossa, etta murhasta, taposta, torkdistA
omaisuusrikoksesta ja hapealliseksi katsotusta
siveellis)0/srikolcesta seurasi siihen aikaan kuolemanrangaistus, mike aina oli jAtettava hovioil(euden vahEdellisella
perhen:\ttaA majailleen vistettavaksi. Mutta liihesrulkoon varmaa on myos se,
vuosillymmenella
vuoroinMyrslryliissa,
vuoroinAskolassa.
Olof oli silloin ettii loputlista hovioikeuden paiAtost:it:iss:i asiassaon enaa
vastavarasotamiesja ktytti nimee G inqvlst. Tytteris- turhaetsia: se katosi tuhl<anataivaalleTurunpalossa 1827.
ta Maril Lena syntyi AskolanStigsbolesse
Oiil.ia),ja Ainoastaanlopputuloksentiec{:imme- isoeitini:iidinisen
hanensynqmaaj-akseen
on tarl(entunut28.A.1753.Ai- isanaidin:iidinaiti joutui laskemaanp:iens:ipolh/lle...

kaisemmattiedot hAnenldnsyntymAajastaan
ovat osoittautuneetsiisvirheellisiksi.
Syntyneidenluettelossahiinenetunimens:ion muodossa"Maia Lena",joten henta ehk:itodellisuuclessa
kutsuttiinMaiia Leenal6i.

Olof Bacldelt itse eli varsin iaHdeksi. ioten hanella
ehti olla Lisa Nilsdotterin ialkeen viela kaksi avioliittoa.
Se oli site aikaa.

Hiliainen lukiia
Ente Maria Lenan aiti? Hen oli Llsa Nllsdotter, iolG
oli vihitty Olof EricssoninlGnssa28.12.1750.
Name tieclot Maria Lenan isastaja aidista paliastuivat yhclen peivan ail€na istuessaniKansallisarldstossa.
Tekstissemainittujenseurakuntienldrkonkirjat.
Kun mainitsin viereisella mikrofilminlukulaitteella
(Militaria-saria).
Paakatselmusrullat
puurtavalle rouvalle sen paivan loydoisteni, joihin pitAxel Bergholm:SukukirjaI (sukuCalonius).
k:illinen etsintani oli tahdannyt, aavisteli han tuntoiani
lll<kaMAnlrlA: Suomalaisenjuoppouclenjuuret.
"Tallaisesta
todetessaan nain:
saavutuksesta saa aina Viinanpolttovapaudenaikana.SKS1985,s. 190.
hwan mielenl" Ny6kk:isin, mutta jatin kertomatta rouCabrielNilcncler:LovisastadshistoriaI ( 1745-18O8).
valle sen, minka juuri olin omin silmin nehnyt
1930.
Myrskyllin kuolleiden la hauclattujen luettelosta.
Matl<allaSuomessa.Kust.ValitutPalat1989.
Mainitun asialdrian mulGan Lisa Nilsclotter kuoli
Myrskyliin Backbolessi 28. tammil(uuta 1761. Asiakiriassaseuraasitten kuolemaa tarkentava erillinen tieclonanto, jol(a saa lukijan hillaiseksr:

Markku Kalllollnna

Halshuggen och e behle brand for bamamord, eli
'mestattu ja poltettu
roviolla lapsenmurhasta'l
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@obiur*uan pddkaupunglssa

Weodlretki@aasaan24.4.2004
Tampereen seuclun sukututklmusseuran Vaasan-matkalle ldhdeltlln llolsen oclottzvln mleIln, kuten alna retklllemme. Siiiitledotus lupast valhtelevaa kevitsiiitli JuurI Vaasan seudulIe. Nllnpi Keskustodn ydkylmlistii aamusta
alna matkan vanella sataneeseen lumeen valhtell si'ii rannlkolle menteesse. Busslnatkatlullehan se oll hyvii, slll ralkas kevitllma
pllvltalvaankln alla antol hlenot niil<rlmiitmeilIe himiilitstlle lakeukslen poftllla.
retErkkiSiviotti heti alustaallGeniariestamansa
ken ohiat ldisiinseja kertoilialkumatkan kuntien ja lGupunkien kehystieclot.Votarvi, Hameenkyr6, Ikaalinen,
Parkanoja taukopaikkanaJalasjarvi,jossa "Juustoportti"
l€hvi- ia tuliaispaikkana.
lalasiarvi, Kurikankyle, Koskenkorva, Laihia ja Vaasa; nama menomatlGn pitaiet ia lGupungit tulivat
"komioitten" lakeusnekymien liseksi tutuil(si Seija
Pessin hauskasti, omakohtaisesti ia asiantuntevasti
kerrottujen juttujen my6ta.
Vaasanmaalenta-arkistossa Sep:inlrylantie z:ssa meite
oclotti iloinen ja lemminhenkinen vastaanotto. Arkistonjohtaja Arja Rantanen apunaan Sari Vahaimaki toivotti
seuramme tervetulleelGi tutustumaan etelepohjalaisen
arkistolaitoksen saloihin. Matkalaiset iaettiin viisaasti
kahteen ryhmaen, ioista ensimmaista veti Arja Rantanen ja iohon itseldn kuuluin. Useimmat meista ovat
kokeneet a dstokayntejA, joista tama oli varmasti aivan ykkosluokan iuttu. KalGi tuntia on lyhyt aika tallaisen laitol(sen esittel)0/n, mutta paasimme llihes kaikldin holveihin, aina yritys- ja yksityisarkistojamyoden.

putulolcen, iota kelpaaihastellaja jonka Aia Rantanen
kertoi lcst:ivainv:ihintaanseuraavatsatavuotta. Pohianmaaltalaihdettiinjoukolla "UudelleMantereelle".Taimain
jossaeraiAt
totesimmesiirtolaisarkistossa,
meisialoysivetkin
omiensalaihtdiakwien kera.

Aluksi naimme, kuinka taitavasti konservaattorit saavat
io haioamassa olevasta matedaalista aikaan hienon lop-

Kaikldnakem:immearkistotolivat hienossakunnossa ja h)ry5ssajarjestyksessii.Hyviin arkistoinnin takaa

(vas.)ja SafiVehemeki
johA <istonjoht4aA4a Rantanen
clattivatsukututkijatVaasan
maakunta-arkiston
holveihin.
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esilteleesukututqallenahkaselkalAfustonjohtajaRAntanen
sE asiakirJatldokla.

Sukututkija
ElmarBadermann
tekemessii
l6)/t<ije.

vat 22 ty6ntekii:iA. Kunnioitusta heratteva leveitten ne. My6s hallin seinelHollut Viipudn valokwanayttely
nahkaselkiisten perukiioien osasto oli my6s nAhte- kuuluivaihtwiin osiin.
Urys. Tullessammekarttoien, rakennuspiirustusten,
pohiapiirrosten, as€makaava-ja hautausmaakarttojen
Kokoonnuttuammelopuksi luentosalllnlotkut meistA
ja
ym. pariinnaimmetaaskonservoinninihmeita esil- ldysivatvieH viime hetkentieto.ia,iolta Innollatutkittiin.
le leviGttyie hienoia piiffoksia.
Kaikkihwe loppuu aikanaan,ia saimmehWlH mielin
l\lyq|aiin tuotettu valtava aslakl4amaArakoetetaan palata arkeen ia lounastamaan.
hallitaia s€uloa,koskakaikkeaei volda s:iih/tt:iii. Kaikkiaankokoelmlssaon noin 6000 hyllymetria. Asiakiriol(ertoalelu kaupungllla
la ia kirialllsuuttaon arkistossanoin 120Ohyllymetria.
Ivaakunta-a*iston vanhin asiakl4aon vuodelta 1407
dwa kauppakiria Nona Vallegrundin lqliiaftstossa.
Arkiston vanhin suomenkielinenasiakirlaon vuodelta
(Vfien1689 ja se koskeemaakiistaaVeh:issailq,/r6ssa
yhteneiset
Iqyr6nkirkonarkisto).Vanhimmat
asiakirjasariatalkavat160o-luvunlopultatai isonvihanjakeen
la uusimmat arkistossas:iib/tett:ivet asiakiriatovat viime vuosilta. Seurakuntienia valtion asiakirioiaon
rullafilmellE 2200 kpl ia mikokortteina yli 57800 kpl.
Arkiston er5Aneneyttelyideana on sis:iiintuloaulan
vitdini, jossa on alna jokin kiinnostavaasiakiriatai esi-
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Lounaanialkeen lehdimme Vaasankaupungintalon
edeste tutustumaan Vaasaan. Oppaanamme toimi
kaupunginopa.sSirkkaHletikko. Bussimmekierteli noin
t 1/2 tuntia eri aikakauslenVaasaa.Saimmeeritt:iin hyvtin kuvan Vaasanperustamisestaaina tahiin peiveiin
asti, yksityiskohttakaanunohtamatta.
P:iellimmas€ksi iei mieleen persoonalllnen Pohianmaan pliiikaupunki, ,oka on perustettu kunlngasKaarle lx:n toimesta Mustasaarenvanhalle kauppa- ja
satamapaikalle
vuonna 16O6.VaasankohclallaMerenvain 43 merlmaillaRuotsiin.
kurkkuon kapeimmillaan,
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Antd LAhdeiltalypsyn aikaan.
Arlddtehti Carl Axel Setterbergin kadenjalki nakly l(ol<o
lGupungin omaleimaisissapiirteissa.Vaasatuntuu olevan luontevasti l(alGil(ielinenseutul(unnan l(esl(us.
570OOasukl<aankaupungissa 7Z 0/opuhuu aiclinl(ielenaan suomea, 26 a/aruotsia ia Z a/omuita l(ielia.

Lahtiessemme paluumatl(alle jai Vaasastaperinteet
ia nyl(yaianhuomioonottava iclyllinenia rauhallinen
l<uva.Tampereelle palasimme reittia Vaasa, Laihia,
Tervasjol(i,lsol<yro,Ylistaro, Seiniijoki, (Rengonkylii)ja
Jalasjarvi."juustoportille" saavuimme iltalypsyn ailGan.

I(ahvittelun ja tuliaisostostenjAll(eensuuntasimme
ja
Naimme paljon eri ail(alGusienral(ennul(sia muis- kohti Tamperetta. Voipuneena mutta ilmeisen qlitytomerld(eja. Esimerl(il(sitorin Jaaldripatsas,jol(a symvaisini tulimme keviitillas:akotiin
boloi 1918 Suomen sodan ailea, jolloin vaasalaisista
tuli hetkel(si maamme pAakaupungin asul(l(aita.

Teksti ia kuvat Antti Liihde
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puumerkilouodefta
1766
Eailikkalan iscinlien

lsolako P keneen Laltlkkalassa

vis ryhmiikyle hajosi ja talot sijoittuivat molemmin
puolin Kyllonjokea. Kylii oli Piilkhneen vekiril&ain
'lEoOJuvulla;
taloja siella oli kaikkiaan 22.

PelGneenLaitild€lankylaHauhonvastaisellaraialla
kisitti alun allGenlGksierillistataloryhmaa.Toisessa
Y(si monista Laitild€lan isojakoon liitbrvista asialdrryhmiissiioli 13 taloa sullottunapienellealueelle,ja
joista
peltojental€na sijaitsitoinenyhdeksantalonrykelme.
on vuodelta 1786. Asiakirjan kiinnostavuutta lisea lopussa oleva luettelo llr/len isanniste ja heiden

Pelkeneen
Laitikl€lassaisojakooli maanjako-oikeu- puumerkkinsa. Se on mielenkiintoinen l€tsaus yhclesden kesiteltavana
aina l T60luvulta 1840-luvulleasti. sa kylaissasamaan aikaan esiin!ruistti erilaisista puuTessaisossaiakokunnassa
aiheuttivatongelmiaerityi- merkeista.
sesti Joensuunralssitilat, iotlG vaativat erikoisiarjestelyia.Vasta 1850-1852 saatiinlehessata vuotta
vireilleollut jako lopultaldnvahvistettua.lsoiaossatiifllna Mlettlnen

Isojaon seuhuksena Laitikkalan ryhmekYen muoclostaneet talot sijaitsevat nykyiiAn haja aan peltoaukeilla. Kuvassa Ptilkiineen
Laitikkalan Heikkia kese e 1995. Kuva: Saila NissilA-tuusola.
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pALKiNEEN LATTTKKALANIsANrrnN puuvrERKrr woNNA 1786
MATTI PIHLMAN

HEIKKI HEIKINPOIKA XOKXOLA

HEIKINPOIKA TANILA

ie
TISAK IISAKINPOIKA TANILA

IISAKINPOIKA TANILA

JUHOf,RXINPOIXAUOTILA

PI
HtrIKKI JA KALLE
SAMUELINPOIKA

ARVINPOTKA LAURILA

L'-1
MATINPOIKALAURILA

TINPOIKA

tf,
tJUHONPOIXAMIKKOLA

MATTI JUHONPOIKA
f

MIKKOLA

I
I

-1,

HEIKKTERKINPOIKA
HELMIKXALA

MATTI MA

JUHOMATINPOIKAAHTILA

IF
MATTI ANTINPOIKA SARJALA
RUOTSALAINEN

lt
II

ll

MATTI JUHONPOIKA

ERKKI JUHONPOIKAKATAJA

8
JUHONPOIKA

MARTTI ERKINPOIKA

o

Ldhde:IsojakoPalkiineenLaitikkalan,Kffvrnt{ldn ja Vuolijoen lflissd 7.8.1786.Pirkanmaanmaanmittauskonttori-

orpana 2/2004

29

&undi, laisleluToTo

kt-lsiilftint OIof BengfssonSchwattilla oll kolme polkaa: Bengt,lohan la Anclerc. Kaikki polat palvel lvat ruotsalalsessa Skaraborgln
rykmentlssi. Hetdiit aateloftiin I 682 nimellA von
Schwarzenhoff. Heldiin adel I svaakunasean oll
nlmen mukaisesti kolme mustra peetA. Gustaf
Elgenstleman tolmtltanassa klrlassa Den lntroducerade Svenska Adelns Attartavl or mainitaan, efte An.Ierc Schwart osalllstul Lumlln talsEluun vuonna 1676. Tiistii sain kimmokkeen
tutkla lfrhemmln tuota hlstelua.

l€a lGildd Pohjoismaat. - Ei ole ihme, etta TanslG aina
tilaisuuclen tullen pyrki valloittamaan namA menettamense maakunnat takaisin.
Kuningas l(aarle X Kustaa kuoli 1660 vain 37 vuoden ikeisene.Hanen poikansa lGarle XI oli isiinsii kuollessaviisivuotias, ja holhoojahallitus hoiti valtakunnan
asioita. Kuninkaan teytettye 17 vuotta 1672 henestA
tuli hallitsiia.

Sotatoimet ennen Lundln talstelua
Lundln talstelun taustaa
Kuningas Kustaa ll Aaclolfin qrtar kuningatar Kfistiina
luopui 1654 kruunustaan serld<unsaffalz-Zweibriickenin
herttuan Kaarlen hyvaksi. T;ima otti hallitsijanimelGeen
KaarleX Kustaa.Henen ailenaan Ruotsinvaltakunta oli
laaiimmillaanulottuen aina Atlantille asti.
Kaarle X Kustaa ylitti armeijansa kanssa jiialrneen
Vehan- ia Ison-Beltin ia piiritti KOdpenhaminan,jolloin
Tanskasuostui Roskilcienrauhassa1658 luovuttamaan
RuotsilleSkAnen, Blekingen, Bohuslanin ja Hallanclin.
Nama Ruotsinetelaisimmat maakunnatolivat aikoinaan
Smalanninmetsaiseutuj'enmuista Ruotsin maakunnista
erist:imia. Sen sijaan helppo yhteys meritse liitti ne Tanskaan. lohon ne Tansl<anvaltion syntyessa noin vuonna
8OOvaltiollisestildnyhdistettiin.
Maakuntien vaest6ldn oli tanslGlaista heimoa. Roskilden rauhaanasti ne olivat kuuluneet Tanskallelukuun
ottamatta lyhytta aikaa 9ooluvun lopulla sekli 13321360. iolloin ne kuuluivat Ruotsiin.SGnen etelarannikon lGupungissaLundissaoli 1 104-'1536 Tansl<anarkldpiispanistuin, jonka hallintopiiriin kuuluivat jonldn ai-
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Kun RuoGi holhoojahallituksen aikana oli joutunut huonon talouclellisen tilanteensa takia ottamaan avustuksia
ja lainoja Ranskalta,tuli se myds riippuvaisuussuhteeseen
Ludvig xlveen. Kun Ranskaaloitti soclan Hollantia vastaan, se painosti Ruotsia aloittamaan sodan Hollannin liittolaista Brandenburgia vastaan. Carl Gustaf Wrangel ratsasti Ruotsin Pommerista 13.0OO miehen kanssa
Branclenburgiin,mutta kairsitappion Fehrbellininluona
18.6. 1675. Tappio sai ailcan sen, ette Hollanti ja ltavallan keisari iulistivat valittomlisti sodan Ruotsille. Tanska
oli asettunut keisarinpuolelle. RuotsinjaTanslGnkesken
k4diin neuvotteluja puolueettomuudesta.
Kaarle XI ldhlautui Tanskan kuninl€an Kristian V:n
sisaren Ulrika Eleonoran lenssa. Tarkoitul€ena oli estee Tanskaa toteuttamasta revanssiaikeitaan Ruotsia
kohtaan. Saatuaantiedon Fehrbellinin taistelun tuloksesta Kristian V antoi vangita Holstein-Cottorpin
herttuan. TAmapakotettiin luopumaan linnoitulGistaan
ja itseneis)4/clesthiin.Tanskan hyokkiiys HolsteinGottorpiin oli samaa kuin sodaniulistus Ruotsille. Virallinen julistus iuli paiv*i sen jalkeen kun virallinen
ldhlausilmoitus oli annettu.
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Ruotsin valta laajlmmillaan. Kuva Herman Lindqvistin

ki4asta Historien om Svefige. Nat Sverige blir Stormakt.

Ruotsillaoli melkoisensuuri laivasto.iohon l(uului
66 eril(okoistaalusta,ioissaoli yli 2200 tyld(ieia yli
1O.O0O
mieste. Kuninl€an meerevksestalaivastol,iihetettiinmerellemyohaiain
syksylla,jolloins)4/smy6l$.t
koettelivat
sita
kovasti.Toukokuussa| 676
ia iaiaesteet
se kohtasiTanskanlaivastonSkanenrannikolla.Lai-

vasto vetiiytyi pohjoiseen, ja varsinainen taistelu keyt|ln ljotanntn vesllta.
Laivaston lippulaiva oli sen ajan maailman suurimpiin kuulunut alus Kronan. Laivaston komentajana oli
valtakunnanamiraali Lorenz Creutz. iolla ei kuitenkaan
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29.6.1676 purjehti yli 30O eril<ol<oista
alusta Ruotsinrannil<olleHelsingborgin etelapuolelle mulGnaan 15.0O0 miestii. Lippulaivan,jolla oli provolctiivinen nimi Tre
Kronor, lGnnella oli kuningas l(ristian V
Taistelu Skanesta oli alkanut.TanslGlaiset
tulivat leveana rintamana pitkin Skanen
rannikl<oa,ia lGnsa, jol(a halusi vapautua
ruotsalaisten ikeesta, otti heiclAtriemuiten
vastaan. Tanskalaiset organisoivat
skanelaisista sissisotilaita, jotka taitavasti
iskivat ruotsalaisten selkaan ja sabotoivat
huoltokulietuksia. Ruotsalaisetly6tiin talGisin l(ailddallapaitsi Malmon linnoitulsesta.
Ruotsin armeijan jaann6l<setvetaytyivat
l(ohti Smalantia. Avuttomana ja
hameantyneene lGarle Xl tuli Viixjoh6n,
ionne han kutsui valtakunnanneuvoslohan
Gyllenstiernan,jolG tall6in oli 41-vuotias.
Hanesta tulikin kuninl<aalleisAhahmo ia
neuvonantaja.Cyllenstierna tuli pAimajaan
elokuussa1676.Kuningasja koko armeiiajohto saivat uuden innostulGen ja lGmppailuhengen.

Cyllenstiernan ehdotul(ses(akuningas
Kuva esifteetaistelun ensimmeisfi vaihetta, iossaruotsalaistenoil<easiipi marssi armeijan mulcna suoraan etelaAn
paluuta talstelukentlille. l(ohti Halmstaclia.Taialla
seuaatansl<alaisten
vasentasiipeAsekeruotsalaisten
oli Norjasta tullut
Kuva Heman Lindqvistin kirjastaHistofien om Sve ge. Stohet och fall.
Ulril( Freclril(Gyldenl6ven johrama noin
4.0OOmiehen tansl(alaisosasto.Tansl(alaiset
ollut merikol(emusta.Ruotsillaoli paperillasuurempi yll:itettiin aamuhameriss.i17.8. 1676, jatunnissa oli taislaivasto l<uintanskalaisilla,mutta viimemainitut olivat
telu ohi. Se oli pieni voitto, mutta se oli Kaarle Xl:n
hartoitelleetenemmAn merisotaa.Taistelustamuodosensimmainen ja psykologisessamielessa aarimmeisen
tui taysi katastrofiRuotsinlaivastolle.Lippulaiva Kronan tarkea. TAllavoitolla estettiin Norjasta tunl(eutuneiclen
rajahti, kun tykin palava lunttu putosi ruutivarastoon.
tanskalaisten yhtyminen Skanen tanslGlaisarmeiian
Laivan mukana hukkui yli 650 miesta, heidiin joul<os- l€nssa.
saan amiraali Creutz. Kaikl(iaan yli 3000 ruotsalaista
lGtosi tassa taistelussa.
Se oli kiiiinnekohta soclassa.Cylclenlove vet:iytyi talGisin Norjaan ja TanslGn armeija asettui talvimaTilanne Ruotsissaoli nyt epatoivoinen. Kun laivasto joitulGeen. Sillavalin organisoitiin ruotsalaistentoimesoli poissa peliste, ei mikaan voinut enaa estAatanska- ta uusia rylmenttejA, ja lolGkuun lopussa l<uningastuli
laisten maihinnousua Ruotsiin.
14.0OOmiehen iohclossaSkAneen.Miehista kolme
neliasosaaoli ratsuvekeA.
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Luntlin taistelu
RuotsalaistentarkoitulGena oli edeta SGnen eteleyhteyteen Malmon saarretun
osiin, missasaattoi paiaista
varuskunnan kanssa.Ruotsinarmeiiayritti kierteeTanskan ioukot ioutumatta taisteluun. TAssavaiheessa
molemmat armeijat siirtyivat Rdnnejoelta Saxjoen
lGutta RAjoelleja lopuksi Ldcldejoelle. Siella armeijat
asettuivat leiriin, ruotsalaiset joen pohjoispuolelle Lilla Harrien kohclalle ja tanslGlaiset joen etelapuolelle
Skelsh6giin. Kun joen yli johtavat sillat oli havitetty,
oli joen ylitys mahdotonta.

Taistelu lainehti edestalGisin. Taistelun tuolsinassa
Tanskanylipiiiillikko Carl von Arentorff haavoittui valGvasti, mika aiheutti levottomuutta tanskalaistenjoukossa. Monet heista mukanaan kuningas Kristian pakenivat pohjoiseen perassaAn ruotsalaisia Kaarle XI
karjessa. He jahtasivat pal<enevia L6dcleioelle asti,
kunnes kuningas onnistuttiin ylipuhumaan ja palaamaan taistelul(entelle. Ruotsalaiset olivat silla aikaa
haviemeisilleen taistelun. Kaarle XI oli kahdessa tunnissa ratsastanut liki parillymmente kilometria, ja hevoset ia miehet lGipasivat lepoa. He lahtivat kuitenkin raivoisaavauhtia l(ohti Lundia.

Kaarle XI oli p:iattanyt tehcta yllatyshyokkeyksen tanskalaisten leiriin. Avul€i tuli pakkanen, jol(a jaadytti
Loclclejoen,niin ettd.4.1 7.167 6 ruotsalaisjoukotpttisivat ylittamAan ioen. Aamulla l(ello 4 noin 8.0OOmiesta
ylitti ioen asettualGeentaisteluryhmityl€een joen toisella puolen. loen ylitys aiheutti kuitenkin niin paljon
aentA,ette tanslGlaisether:isivat, ja liihes 12.OOOmiehen armeija komennettiin ta).teen taisteluvalmiuteen.
Kello oli ialldin lAhemm:is seitsemiin aamulla.
Ruotsalaiset totesivat, ettei yllatyshyokkayksesta
tullut miteen ia paettivei siirtya strategisesti paremmdle pail(alle lehelle Lunctia. Kaarle Xl:n sotajoukl(o
aloitti pilGmarssin kohti Lunclia. Tanskalaisetteldvet
samoin. Tuli ldlpaiuol<sulGhclen armeijan velille.
Pisimmalla edessa lauldGsivat ruotsalaisten oikea ja
tanslGlaisten vasen siipi l(ummankin johtajana kuningas. Kuningas KristianV:n mulGna oli myos hanen veljensa Ceorg. Ratsastajienjaljessatuli jallGvaki juosten
niin nopeasti kuin paasi. Kauimpana oikealla ratsasti
Buclbergin suomalaiset rakuunat, sitten henkivartiiasoturit, sitten Nils Bielken iohtama henkiratsurykmentti ja niiclen jaljessasuomalainen ratsuveki.Tuli
hikinen noin 7 ldlometrinkilpaiuoksuLuncliin.
Ikarle XI voitti. Han oli ensimmAisenatavoitteena olIeen strategisen kukl(ulan luona.Taistelualkoivaittom:isti
ilman ette koko armeija olisi tullut perille ja ehtinyt
D/hmitrye. Ruotsalaisten oikea siipi ja tanslGlaisten vasen siipi iskivat yhieen. Valittom.isti lcatui iould(o ruotsalaisia.ia KaarleXI:n hevonen ammuttiin h:lnen altaan.

'./
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Eriis ryhmii, iolG erityisesti kunnostautui taistelussa
oli eversti Herman von Burghauseninsuomalainen
rakuunarykmentti, niin sanotut Karjalan mustat
rakuunat, ioka aarimmaisena vasemmalla siivelle
urhoollisuuclellaanvaikutti voiton saavuttamiseen.
Burghausenitse oli kotoisin Virosta, ja hanestaoli 1667
tullut Savon ja Karjalan autiotiloilta pestatun ratsuryl(mentin eversti. Rylmentissa oli mulGna h:inen poilGnsa, sukulaiset, ystavat ja naapurit.
Ryl(mentti joutui iallGutettuna eristyksiin.Vivoimaiset tanslGlaisettuhosivat kaytannollisestikatsoen koko
rykmentin. Burghausen itse seka suurin osa hAnen
ioul(oistaan lGatui, ja tanslGlaiset ryostivet heidan
mustat lippunsa.
Ryl(mentti, iol(a viela oli pailGlla ja pelasti tilanteen,
oli Nils Bielken henkirykmentti. Kuningas kertoi myohemmin, etta hanen kruununsasilloin oli kiriaimellisesti Nils Bielken mielGn kariessa.
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Kolmen ailGan iltapaivalla tanslGlaisetvalmistautuivat
viimeiseen iskuun. He olivat n)rt ylivoimaisia ruotsalaisiin niihclen.Heille oli enemman sotilaita ja ennen l(aikkeatykkeie.Sillehetkella KaarleXI palasitalGisinmuutaman eskadroonan (vastaa ialkavAen komppaniaa) lGnssa. TanslGlaisetluulivat, ette kuninlGan mukana tullut
iould(o oli vain etuiouldo todellisille vahvistuksillevarsinkin kun kuningas ja hiinen eskadroonansa ratsasti suoraanvihollista pain ja meni liihilGmppailuun. Kuninkaan
onnistui muutaman ratsastaiankera lydmiian itsensa lapi
tanskalaistenketjun horjuvalle ruotsalaispuolelle,jonka
h:in kol(osi ia iohti uuteen hydl&:iykseen.
Kuninkaan iskulause oli: voitto tai kuolema. Taman
han oli onnistunut myos iskostamaansotilaiclensamieliin. Tanskalaisetluulivat, etta heiden kimppuunsa hy6kiteen kahclelta suunnalta ja pakenivat paniildssa.
Lopputaistelu oli puoli kuuclen aikaan Vallkerran ldrkosta etelaan, jossa TanslGn armeija piiritettiin. Taistelu muuttui massateurastukselGi,iolG kohtasi erityisesti niite 1.300 hollantilaista matruusia, jotlG antautuivat ruotsalaisille, mutta jotl(a armotta lydtiin maahan. Kun tulitauko Duhallettiin.mal€si noin 6.000 tanskalaista ja 3.OOOruotsalaista kaatuneina Lundin pohjoispuolella olevilla pelloilla.
JaiAnn6lcetTanslGn armeijasta vet4/tyivat pimeyclen
suojassaLanclskonan linnoituksen suojiin. 12 tunnin taistelun jalkeen, jol(a oli kiyb/ ilman ruolea miehist6lle ja
hevosille, ei kulGan eneA ialGanut seurata tanslGlaisia.

tuneina. Liittoutuneet menettivet maihinnousupeivene
1944 yhteensa 2.50O mieste kaatuneina.
Lundin taistelun voitto ei viela merkinDrt sodan p:iAttyrnista, mutta se osoitti tahdin Skenen takaisinvaltauksessa. Ruotsin ja Tanskan armeiiat marssivat edestakaisin Pohtois-Skenessaja Blekingessii, ja koko ajan tanslGlaisten organisoimat sissit toimivat selustass.l.Sota pa;ittyi
vasta kolme vuotta mydhemmin 26.9.1679 solmittuun
Lunclin rauhaan, iossa vahvistettiin Ruotsin omistusoil(eus etelaiisiinmaakuntiinsa.

Ruotsin tolmenplteet
Lundln rauhan iiilkeen
Lundin rauhan jiilkeen lohan Gyllenstiernanimitettiin
Skanen,Bleldngenja Hallandin kenraalikwerno6riksi,ja
EteH-Ruotsissaall(oi voimakas ruotsalaistamislGmpanja.
Tiissa prosessissaRuotsin kirldo nayfteli ratkaisevaaosaa.
Pappeja kiellettiin saarnaamasta tanskaksi ja lGil&i tansIGlaiset kiriat ldellettiin. Kun sota alkoi, oli Sldnessa
18O.00Oasukasta,vuonna 1718vain 132.8OO,viihennysta 26 0/0.L:ihes 9 o/ovaestosta oli paennut TanslGan.
RuotsalaistamisenhelpottamiselGi 1668 perustettu
Lunclin yliopisto ryhtyi tosissaan valmistamaan ruotsinl(ielisie pappeja ja virlGmiehia Etela-Ruotsiin. Karjalastaja Pohjanmaaltahoul(uteltiin suomalaisia muuttamaan Ruotsin etelaosiin.

KuninlGan henldlokohtainen lesnaolo ja hanen oma
panolGensa oli ratlGiseva tekiji, joka kiansi tappion
voitolGi. YOn tullessa Kaarle Xl meni Lunclin piispantaloon, jossa piispatar Winstrup tarjosi illallisen.

Kaarle XI Dani valtakunnan talousasiat kerralla kuntoon toimeenDanemallaison reduktion eli vuoden
1632 ialkeen annettuien Iahioitusmaicien palauttamisen kruunulle. Valtion saamat lisatulot kaytettiin luian
puolustuksen rakentamiseen. Ruotujakolaitos vakiinLundin taistelu oli Pohjolan historian verisin, mite
nutettiin, upseereille saatiin virlGtalot, rajoille rakentulee lGatuneidenosuuteen siihen osallistuneista.Taisse nettiin vahva linnoitusketiu ia sotalaivasto uusittiin.
taistelussalGatui enemm:in miehia kuin Pultavassa17O9,
Osa aatelistosta iatti Ruotsin protestina recluktiolle.
ios otetaan huomioon omien ia vihollisten yhteenlasl(ettu m:iara. Vi puolet Tansl<anarmeijasta tuhoutui. Ruot- Tunnetuin heiste oli valtakunnanneuvos, kenraalisalaistenlGatuneiden osuus oli noin 38 0/otaisteluun osalkuverno6ri Otto Wilhelm Konigsmarcl(. Hen matkusti
listuneista. Pultavassaruotsalaisia leatui 6.9OOmiest:i eli
Venetsiaan, iossa hanesta tuli armeijan peellild(6 Krei35 o/otaistelwahvuudesta. - Vertailun vuolGi mainittakassa turld(ilaisiavastaan keydyss:i sodassa. Ateenan
loon, ette ranslGlaiset menettivat 1815 Waterloossa 34
piiritylcessa Konigs-marckin tykit osuivat Akropoliin
o/olokonaisvoimastaan kuolleina, vankeina ia haavoitlaella olevaan Parthenonin temppeliin, iossa ollut turkJt+
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ldlaisten ruutivarasto r:Uahtiraunioittaenpahastitemppelia.
Den Svenska Historien. Albert Bonniers Forlag Ab,

Kuningasjakoi aatelisarvoja
enemmankuin kulGan Stockhofm. 1966, 197A.
Elgenstierna,Gustaf 1932: Den introcluceradeSvensripustettiinyli 600 uutta
edeltiijans.i.Ritarihuoneeseen
vaal(unaaja kreivienldnmeara nousi 21:sti 43:een. l(a Adelns Attartavlor. Kungl. boktryckeriet P A. NorUudet aateliseteivet kuitenlGansaaneetmitaianlahjoi- stedt & Soner, Stockholm.
Englund, Peter 1988: Poltava. Schmiclts Boktryckeri
tuksia,vaanheistatuli lahinniivirka-aatelia.

Loppusanat
KaarleXl on viihemman tunnettu kuin suuret soturikuninlGat Kustaa ll Aadolf ja KaarleXII, mutta Lunclin
taistelun voittajana hAn valdinnutti Ruotsille sen nylq',/iset luonnolliset rajat. Valtakunnan talouden vakauttajana ja sotalaitolGenuudistaianahan loi perustan Ruotsinvastaisellevaurauclelle. Hiin kuoli vatsasydp.ien 1697
vain 36 vuoclen i:isse.

AB. Helsingborg.
Ericsson, Lars 2OO3:Suurvallan mahti. Kuvia Ruotsin linnoituksista 1654-1719. Schilclts KustannusOy.
Lindqvist, Herman 1995: Historien om Sverige.
Storhet och fall. Norstedts Fdrlag AB, Stockholm.
Lindqvist, Herman 2002: Historien om Sverige. FrAn
isticl till framticl. Norstedts Fdrlag AB, Stocldolm.
Oksanen, Eeva-Liisaja Markku 2OO3:VehlGlahden
knaapit. Karisto Oy:n Kirjapaino, Hameenlinna.
Otavan Iso'fi etosanaldia. Kustannusosal€yhtio Otava,
Keuruu. 1960-1965.

Esi-isaniJohan von Schwartzenhoffin nuorempi veli
Anders selvisi hengisse Lundin taistelusta, mutta kaat u i K a a r f e X I I : n s o t a r e t k e l l a9 . 7 - l 7 O l V a i n a j o e n
ylityl6en yhteydessa syntyneessa taistelussa puolalaissaksilaistenioul&ojen kanssa.

Pekka Slllanp:i,ii
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@ulbkunnansukululkiial%mpereella

la oaftakunnallislen
25 ouolisjub
sukululkimus-pr)
i oien gblegde,ssr)
Maallskuussa koko Suomen sukututk$olden
k&e oll koh<IlstuneenaTampereelle,mls'siivteteltlln XXVII valtakunnalllsla sukututklmustrtiiMiLTllatsuusJuhltfr nmalla Tampereenseudun suku& klmusseuran 2,-vuottsta tatvalta.
XXVIIvaltakunnallisia
sukututkimuspaiivia
vietettiin
yliopistonjuhlavissa
Tampereen
tiloissaZO.-Zl.3.2@4.
jerjestettiinyhteistyossaTampereen
Valtakunnalliset
seudunsukututkimusseuran
ia SuomenSukututldmusseurankanssa.PailGllesaapuikahtenapeiviinayhteenseyli tuhat henkei. Vlikelioli kuitenldnpaljon enemman,silH lGikldeivet kirioittaneetnimeiiainvierasldriaan.
Lauantai-iltapeivenavallitsi suoranainentungos ja
na).ttelyp6)dieneereenpiti suorastaanjonottaa.
Esitelmetyliopistonjuhlasalissa
keraisivat
myds runsaastikuulijoita.ErityisestiprofussoriPertti Haapalan
Tampere-aiheinen
esitelmaveti suurensalinte).teen.
pail&oja
Vapaita
ei iuuri nakyn).t,vaikkasaliinmahtuu
yli 4OOhenkea.Yleisopulastaei ollut tietoa muiclenkaanesitelmienkohdalla.Voi hyvin sanoa,efta kaikki
esitelmetsaivat ainakin 30O kuulilaa.Sunnuntainen
paneelikeskustelu
veti jalleen sdin aairieenmy6ten
Ciyteen.Keskusteluaolisi riittanyt vaikka kuinl€ pitkeksiaikaa,kun yleiso peesiensinvauhtiin.

Valtakunnallisilla sukututkim uspeiville julkistettiin Vuoden
sukukirja 2OO3-kilpailun voittaja. Vuo.len sukukirjaksivalitAin Eeva-LiisaOl<sasen
ia Markku OksasenteosVehkalahden
knaapit. l(uvassa kitjoittajaparin fiseksi Anneli Hollamaa
(vas.),jonka kereemAematefiaalia ja tutkimuksia on teoksessakAytetty hweksi. Kuva: lorma Oinonen.

vilkas puheenporina. Puheet aroista ja myldsta suomalaisista saa todellaldn unohtaa, kun lg/symys on sukututldjoista! Yhteinen harrastus tarjoaa puheenaiheen,
vaildG ei entuudestaan tuntisikaan samassap6ydiissa
Paiviensuosioiohtuivarmastiosittainsiita,ettiiTam- istuvia. Samoin aulassa muodostui keskusteluryhmiii
pere sijaitseekeskeisellepail€lla. LisaksiTampereen neyttelypdytien iiereen ia muuallekin. Monen vieraan
ymparistossemy6s asuupalionsukututldmuksen
har- peive oli pelastettu, kun joltaldn nayttelypdydalte ldyrastajia,mik:i neb0/ seurammeomassaldntoiminnas- tyi ylliiteen omasta suvusta kertova julkaisu.

sa.loka tapauksessa
nain runsasosanottooli silti iloinenylliitys.

Iltajuhla piclettiin Finlaysonin palatsin upeissa tiloissa. Seuran juhlavuoden kunniaksi pail€lle oli kutsuttu
Parasta
valtakunnallisissa
sul(ututldmusplivissa
on se, Tampereen seuclunsukututldmusseurankunnialiisenet,
ette sielletapaaaina tuttuja sek:i lehelteefta kaukaa. joistavaltaosa tulikin paikalle. Ilta kului rattoisasti seuYliopistonravintolanpoydista kaikui aamustailtaan rustelun merkeissa.
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Seuamme voimahahmoja 2s-vuotistaipaleelta: Krsti Vimpa , ktkel Kvimaa (perustajajiben), Seija Jaminki ja Orvo Lipponen (entinen puheenjohtaja). Kuva: loma Oinonen.

Koska kyse oli valtakunnallisista
sul(ututkimus- monin eri tavoin. Seuramme neljennesvuosisatainen
peiviste,niin oman seuramme25-vuotisiuhlaiai hie- taival on told useammanldn juhlan arvoinen.
man vehemmellehuomiolle.Sil(sipyrimmeviela tAlla
ja omilla Sampolansukututldmuspaiville
s)ryskaudella
ensitammikuussajuhlistamaanseuransyn\rmaptiiviiii
Tllna Mlettlnen

,o

@uurelkiiloksellalkoooriellel
9/*uo leifuiei lilaisuuso/isionnislunuL
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merkkikiblduksesla?
@tiltobopeasormus
Kokemflen syyskirliflIEi 1689 kiisfteHln vastahakolsen Hhhparln asha. Morclan, lo kolmen avlomlehen lesk| Anna Cdhadna luhanVer el velfltenyt palloakaan sulhasestaan
?,d.lfsar Arvldlnpotasta, mutta el ollsl slllnut
hlnen avloftua muldenkaan kanssa.
Oikeudenpdytekiriaankirjoitettiinr
" P i t a i a n k i r i u rDi a n i e l L a u r i n p o j a nl e s k i A n n a
Catharina
ilmoitti oikeudelle,ette
luhanb/terPaistilasta
BaltsarArvidinpoika, joka nyt palvelee Kokemaenkartanossa.
antoi tammikuussakaksivuotta sitten hanelle avioliittolupaus-ja kihlaiaislahiaksihopeasormuksenia rintasolien,mihin my6s Baltsarinvanhemmat olivat mydntyneet. Baltsaroli pysynyt lupauksessaannnihinaikoihinasti, mutta nyt hen haluaahylete Annan ja ottaa aviokseenMaria Niilontytteren Annaoli jii;iqtt jo kolmestaaviomlehestebskeksi aal8ar esifti
oikeudelle,etteihiin nuorenamiehenAvoii tulla Annankanssa
Kokemeenkartanosta.
hwin toimeen.

"Baltsarkielsi kopeastiantaneensamainitun hopepanan AnnaCatharinalle
kihlajaisiksi,
vaanainoastaan
til(sioluestaia paloviinasta.Mutta kun varanimismies
HenrikStranclsten
ia lautamiehistovakuuttivathanelle, ettei Annaole pitenytkrouvia,ei henvoinut kieltaiA
Mutta hen esitti, etta Anna, iolla
avioliittolupaustaan.
oli jo ollut kolme mieste,oli io vanha,eikii hiin nuorena miehenavoisitulla henenkanssaanh) ,/intoimeen,
ia aikoosenvuoksi avioituanuoremmankanssa.
'Tahen Anna Catharinavastasi,

ettei palionkaanvelite Baltsarista.
vain. ettAtema ei saisiavioituamuualla niin kauankuin Anna elid. SekiiAnna etta Baltsar
sanoivat,etteivet ole olleet keskeneanlaittomassa
yhteyclessa.BaltsarinvanhemmatArvid Pentinpoika
ilmoittivatkuitenkintahtonsaoleia SofiaMaununtJdar
van, etta poika menisimieluumminAnna Catharinan
kuinMariaNiilonn/tterenkanssanaimisiin.Temamer-
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kittiin muistiin ia avioliittoasia alistettiin korkea-arvoisen kirl*okonsistorion paetettev5ksi."
'l

ilanne seMsi &rltsarin kannalta hyvin. Kihlauk-n puku
onnistui, sillii hainen puolisonaan mainitaan SAY:ssaMaria vuodesta 1691. Baltsar toimi Kokemaenkartanon
viestinviej:ine(utridare)ainakinvuonna 1692, jolloin hiinet mainitaan Lapin kirdilH. Baltsaristatuli is.in*i Arvidin
liilkeen Kokemlien Paistilan H)Min is:inte vuonna 1697.

Kokemaenkerajat23.9.1689,s. 5O4-5O5.
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6.-17.10.2004 kto10.00- 17.00(su16.00)
Vantaanammatillinen
koulutuskeskus
Tennistie1, 0t 370 VANTAA

Tapahtuman
avaa
isd Mitro
Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta

Ndyttelyosastoja
n.60
Luennotlauantaina:
FM TerhiTorkki:Karjalainen
sukutanaan
VTMMatti Heiniemi:Ruolusotilaatsuku:utkimuksen
ongelmana
Yli-intendenttiSirkkuDolle:Valokuvaia sukututkija

Luennotsunnuntaina:
Tj. MarkkuPihlaianiemi:
KaraUapoytakirjal
sukututkiiansilmin
AmanuenssiKlausKaartinen:RikoksetVantaallamuseonnak6kulmasta
Dl KaleviHyytia:Kotisivutsukututkimuksessa

Osastovaraukset
sivuiltamme:
http://personal.inet.fi/perhe/suvuft angenus.htm
tai puh. 040 - 539 3323, 0500 - 400654, 050-546 4663
Tapahtuma-avustajatsivuiltamme tai puh. 040-837 9705
Valvottu vaalesailO,iso ilmainen parkkipaikka, hyvat julkiset liikenneyhteydet
Lisatietoja sivuiltamme :ai puh. 040 - 534 4854
Jarjestajana:Vantaan Seudun Sukututkijat ry

Vapaapaasy

Kahvila-ravintola
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