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@rrebdgs flstdodt
$ukululkrlat

Tete kirjoittaessa on hieno keveinen toul(ol(uun aamu luonnon rynnistaessa kohti kesaii. Tete lukiessanne on

talGna toivottavasti upea kesa "suvun" parissa.

Tuoreena puheenjohtajana olen iloinen l(evaiseste Vaasan-retkesta ia 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.

Seuraavasta toimintakaudestamme tulee h)ryin mielenkiintoinen ja monimuotoinen sukututldmulGen

tyostemisen lGnnalta. Saamme tietoa ja ajan tasalla olevaa sukututkimulGen opetusta runsaasti. Tietoa voim-

me saada Orpanan ia luentoiltojen lisAksi seuran omista koulutustilaisuulGista javoimme osallistua sul(ututldmus-

kursseille 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 kaiken-

lGttavaa 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 paranta-

maan.

Oma nekemykseni ja toiveeni on iloisen odottava, ette sukututldmus, sukulaisuus, sukuseuraisuus ja perintei-

den vaaliminen tulisivat yhe useamman harrastulGeksi.

Toivon meille lGikille nautittavaa toimintalGuttal

Anttl L.!ih<le
puheenjohtaja
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$nuru, ballilus uusiului

9/ us i p u b e e nj o b luj u, u as i re lk i e n j r; rj es ldj r)

Maaliskuun 2004vuosikokouksessaseu-
ran j:isenet valitsivat itselleen uuden pu-
heenjohtajan. Seuraamme vuoclesta 2001
tarmokkaasti luotsannut puheenjohtaja
Eino Koskinen jerteytyi omasta p)D/nnos-
t:Ein tehtaviist:ian. Kokous valitsi uuclelGi
puheenjohtajalsi Antti Lehteen, iol(a on
aiemmin toiminut seuran hallituksessa.

My6s seuran retl(i8 ansiol(kaasti ieries-
tanyt retkivastaava Erkki Sivi ietteyryi teh-
tav:istaien. Henen tilalleen kol(ous valitsi

Jukka SirCnin.

Muissa tehtAvissa iatkavat eclelleen
Marjata Rintala (sihteeri). NinaJarvensivu
(rahastonhoi ta ja) ,  T i ina Miet t inen
(esitelmevastaava ja varapuheenjohtaja) ja

Johanna Kurela (jull€isujen toimitta.ia).

Jesenistd ldittaa Eino Koskista ja Erkld
Siviii kuluneista vuosista ia toivottaa on-
nea ja menestysta uuclelle puheenjohta-
jalle, retkivastaavalle seGi muille hallituk-
sen jasenille!

4

Tampereen seuclun sukututkimusseu@n hallitus, joka valiftiin tehtavaanse
maaliskuussa 2OO4. Ec[esse retkivastaava Jukl<a Siren Qas.) ja puheenjoh-
taja Anfti Lahcle, keskirivissa esitelmevastaava Tiina Miettinen ja sihtee
Marjatta Nntala, Takarivisse fthastonhoitaja Nina J:iNensivu ja julkaisujen
toimiftaja Johanna Kurela. Kuva: Mau Vtienenen.
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Anttl Lihde
puhcenlohtah

Olen tamperelainen tuotantojohtaja, ioka eHa vaimon-
sa kanssa hW:iA aikaa e[ikkeelH. On tilaisuus seurata aian
ilmidit:i ja olla olemassa omien t)dterien ia lapsenlasten
Itihellii. Sukututkimusta olen harrastanut noin lGhclelGan
vuotta. Tampereen s€udun sukututkimusseuran hallitul(-
sess.l olen aiemmin toiminut kaudella 2001-2002. Toi-
min tuolloin seuran esitelmevastaavana.

Suvussani on muitakin sukututkiioita. Heicliin kans-
saan olen selvittanyt ja l(oonnut jullGisul(si isopappani
Anders Sommartultin (Antti Haapalinnan) esi- ja jalki-
polvia. Sommarfelt-suvun kokoontumisesta olen pite-
n)t esitelm:in seuramme liisenillass.r helmikuussa 20O4.

Tllna Mlettlnen
varapuheenlohtala, eshelmevastaava

Olen syntyperelteni paliasjalkainen tamperelainen,
vaildc en omaa ainuttalGan sukujuurta Tampereelle.
lseni suku on asunut Karjalankannaksen Valkjarvelle ja
Viipurin alueella. Aitini suku taas on pysytellld vuosi-
satoja tiukasti Kanta-Hemeesse. Olen siis taustaltani
puoleksi karjalainen ja puoleksi hemeleinen. Muiclen
heimojen eclustajia ei sul(upuustani juuri ldy€ly.

Wullins esiltuiglgg

SukututldmulGeni keskitb0/ lehes yksinomaan Luo-
pioisten Lemmett9an Bock-sul(uun. LisailGi tyon puit-
teissa tutkin lukuisia hauholaisia perheite ia sukuia.
Yriten myos saada kasaan tietoia Kannaksenkarjalan
Miettisten vaiheista, mutta siihen en ehdi tarDeeksi
s) /entya.

Kuulun Tampereen seudun sukututldmusseuran li-
saksi Miettisten sukuseuraan. Historian ia suku-
tutkimuksen ohella haffastan myos puutarhanhoitoa
ja kuulun Suomen Ruususeuraan.

Olen toiminut seuran ohielmavastaavana vuodesta
2OO3 alkaen. Tehtevaineni on hankkia jtiseniltoihimme
mielenkiintoisia esitelmoitsii6it5. Minulle saa tulla eh-
clottamaan h) /ie esitelmaiaiheita. Tavoitteenani on saa-
cla esitelmien pitajiksi sekA sukututkimuksen harrastajia
etta historian asiantuntijoita. Toivoisin, ette useampi
seuramme jAsen uslGltautuisi esitelmainpitaiieksi.

Mariatta Rlntala
slhteerl

Olen liittynyt Tampereen seudun sukututkimus-
seuraan io 2l vuotta sitten. 1.1.1983. Vuosina 1983_
1990 avustin seuraa kirioittamalla iulkaisuien artikke-
leita puhtaaksi. Hallituksen iesen olen ollut vuodesta
2OOO ia samalla toiminut seuran sihteerina.

Koulutuksel tani  o len f i losof ian l isensiaat t i  ja
ammatiltani historiantutkija. Telle hetkella kirjoitan Olen kotoisin Tampereen Ala-Pispalan Hongan tor-
Hauhon pitejinhistorian 2. osaa seka kerailen siina pasta. Minulla on kaksi qfterte ja kahcleksan lapsen-
samalla aineistoa veitdskirjaani, ioka koskee aviotonta lasta - yhcleksAs synqry qryskuussa.
synb/qD/tta Kanta-Hemeesse 1 TOOjuvulla. Itseni koh-
clalla toteutuu vanha sanonta: "suutarin lapsilla ei ole Sukuni on lahtoisin Tampereen seudulta. Aitini suku
kenkie". Pengon tydkseni vanhoia asialdrjoja arkistoissa on pysynyt Viliakkalan-HAmeenkyron tienoilla, ja var-
mutta en ehdi paneutua siella iuuri koskaan omien sinkin eidinaidin suku on kulkenut talosta taloon, jois-

esivanhemDieni etsintean.
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ta viimeisimmAt ovat Leppakoski, Selensld, Uppa ja

Nil&i. Aidinisani oli m)D/ty huutolaiselGi, ja henen suku-
juurensa ovat vahan enemman hajallaan. Hanen is:ian-
sa kAytettiin kuulemani mukaan Viljakkalassa lasten
pelottelijana, nimeltaAn Iso-Sehva

Isini suku on Vesilahclelta ja sen ymparist6sta,

Suoniemelta, TottijarveltA ja Tyrvaalta. He ovat enim-
makseen olleet piil(oja ja renkeja, joiclen seuraaminen
on hankalaa varsinl<in Vesilahclella, missa kirl(onkirjoja
on tulipaloien vuolGituhoutunut. L:ihisuvun nimet ovat
Nummi, Kolkl<ala, Friman ia Antila

Nlna fiirvenslvu
rahastonholtata

Aidinpuoleiset sukujuureni menevet Lappiin ja Vie-
nan Karjalaan; iseni puolelta olen kotoisin Savi-
taipaleelta, Turusta, Kiteelta, Savonlinnasta, Varkaudes-
ta ja Helsingiste. Olen l(olmannen polven stadilainen,
mutta olen asunut jo lGuan Pirl&alassa mieheni ja l(ol-
men teini-ikeisen lapsemme lGnssa.

Oman sukuni liseksi tutldn Mouhijarvelie lehioisin

olevan mieheni Mikon sukua. Hanen juurensa ovat
Mouhijerven lisaksi Ruoveclelle, Teiskossa ja Pohjois-
Karjalassa Joensuun tienoilla.

Tampereen seudun sukututldmusseuran rahaston-
hoitajana olen toiminut vuodesta 20O3 ltihtien. Suku-
tutkimusta en ole tana kesanA ehtinut harrastaa, silH ava-
sin elokuussa ompelimoliild(een Pirl&alan l(eskustassa.

fukka Slr6n
retklvastaava

Olen puolitoista vuotta sitten jaAnyt elakkeelle
toimittuani Finnairilla ja erilaisissa vientitehtavissa Suo-
men paperi- ja muoviteoll isuuden palvelulGessa.

Tyotehtevieni vuolsi olen asunut mm. Ranslcssa ia
Norjassa. Nykyeen asun puolisoni lGnssa Kangasalla.

Sukututkimul(sen ja historiantutl(imisen liseksi

harrastulGianl ovat yhclistystoiminta, penkkiurheilu,

filatelia, luonnonl(asvit, matlGilu ja aiemmin myds len-

taminen.

Isanisani suku on vahvasti hamalaiste talonpoi-
lGissukua, ioskin sielta loybD/ my6s uusimaalaisia seka

suomen- etta ruotsinkielisie talonpoil(ais- ja pappis-

sukuja ja varsinaissuomalaisia ja satal(untalaisia pappis-
ja ralssisukuja. Mukana on etelapohjalaisia talonpoi-
kaissukuiakin. Eras sukuhaara iuontaa TanslGan. Tamen
sukuhaaran puitteissa tutldn seuraavia pit:ijia: SaiAl<smtild,
Akaa, Urlala, Kalvola, Hattula, Joldoinen, Loimaa, Nur-
mijarvi, Vihti, Inkoo, Degerby, Siuntio, Marttila, Kaari-

na, Lieto, Turku, Lemu, Masku, Paimlo, Piil&i6, Pdytya,

Pori. Nalikila. Lapua. Nurmo ja H;irmA.

Iseneitini esivanhemmat loytyvat Satakunnasta,
PirlGnmaalta, Ruotsista ja ltaliasta. He ovat talonpoi-
kia, torppareita, sotilaita ja saatylaisia seuraavista
pitejista: Mouhijarvi, Tyrviii, Pirkkala, Vesilahti, Lem-
pAele, Suoniemi, Karkku, Kiikka, Suodenniemi, Lavia,
KokemAld ja Hameenkyrd.

Aictineitini sukuiuuret ovat lehinne talonpoilGisia,
myos sotilaita on runsaasd. palkollisia. pappeia, porva-

reita ja saatyleisiekin lo)tj0/. On myos pirlGnmaalaisia,
peijeihamelaisie, satakuntalaisia, varsinaissuomalaisia,
ruotsinldelisie pohjalaisia sekli riildnruotsalaisia sul(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 veli-
maastosta: Kangasala, Orivesi, Palkane, Sahalahti,
Kuhmalahti ja Kuhmoinen. He ovat lahinna talonpoi-
kaista vakea, mutta heissa on my6s torppareita, soti-
laita ja palkollisia.

fohanna Kurela
iulkalsulen tolnlttala

Sul(ututl(imusta olen harrastanut noin seitseman
vuoden ajan. Vuonna 1998 minut valittiin seuran hal-
litukseen. Alul6i toimin ohjelmavastaavana, mutta pian

minulle luovutettiin terkee tehtave seuran iullGisujen
toimiUajana. Toimitustyo sopiildn minulle erinomaises-
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ti, silh olen koulutukseltani suomen ldelen maisteri. Mih-
d)m hwin tehtiiv:iss:ini pilkunvartijana ja kielenviilaajana.

Sukuani ajattelen aina nelihaaraisena isovanhempieni
mukaan. Aidineitini eli mamin suku on DaAosin Satakun-
nasta, mutta mukana on annos eteHpohjalaisuuttakin.
Tiille sukuhaaralle on ominaista lukuisat pappiss:iadyn
j5senet, mm. Iohan Wegelius. Aidini*ini eli Eepi-papan
suku on Hameesta, K)menlaaksosta ia Keski-Suomesta.
Heiden joukossaan on mm. esiaitini, ioka ei koskaan
oppinut lukemaan eikii siis p.iessyt ripillekeen ja saanut
naimalupaa, Lastensaamista ei lukutaidottomuus kuiten-
kaan estenvt: han sai viisi aviotonta lasta.

Isiinaitini eli Aili-mummin suku on Sata-Himeestii.
T,iista haarasta p:iiisen mm. skotlantilaiseen esi-isiiiini,
jota en malta olla mainitsematta joka kerta, kun kerron
tutkimuksistani. lsenisAni laska edustaa samoin
sukuiuurteni eksoottisempaa puolta. Hen oli 193Glu-
vulla Suomen kansalaisuuden saanut vienankarialainen.
jonka esivanhemmissa ja muussa suvussa on tunnettu-
ja kalevalaisen perinteen taitajia, tietaiie ja runoilijoita.

Viime kuukausina olen sukututkimuksissani keskitty-
n)d yksinomaan oman iiilkeliiiseni tutkimiseen. Poikani
Leo V:ianenen syntyi marraskuussa 2003, ja hanes*i
riittaie joka paivaksi uutta ihmeteltaviie ia ihailtavaa.

Tampereen kesiiyltopistossa kursi:
Sukututkfa ia Suomen historlan lihteet

Alka:29.9. ,6 .1O.,  13.1O. ia  20. lO.ZOO4 k lo 17.OO-19.15

Kouluttala: FL, historiantutkiia'Iiina Miettinen

Kohderyhn& Sukututkijat, historian harrastaiat

Tavofte
Kurssin tavoitteena on ymmartae mihin tarkoituk-

seen ja mite varten syntyivAt omana aikanaan ne
lahdeaineistot,,oita sukututkijat ia historiantutkijat tene
paivana keyftevet. Kurssilla kannustetaan sukututkiiaa
katsomaan tuttutakin lahteita uuctesta nakokulmasta.

Stseft6
Kurssilla selvitiiSn, miksi lehdeaineistot Suomessa

ovat sellaisia kuin ovat. Tarkastellaan mm. kirkonkirioia,
leenin- ja vouclintileja, maakirjoja, henkildrjoja, tuomio-
ldrjoja, Suomen asutulGen yleisluetteloa. Selvitetaen
mike oli niiclen kayttdtarkoitus omana aikanaan. Key-
d:ien lepi Suomen vAestohistoriaa I5OO-l Sooluvuil-
la suvun ja perheen nakdkulmasta. Katsellaan millai-
silta asiakiriat n4/ttevat ia mite kaikkea tietoa niihin

sis.iltyy. Tehdaian pienia harjoituksia ryhmisse. Kaisitel-
liien kurssilaisten omiin sukututkimuksiin liitq^/ia on-
gelmia ja mietitaen samalla keinoia miten kukin voisi
loytaia kaclonneita esivanhempiaan.

HInta
70 euroa

Sftovat motltautumtset I 5.9.2OO4 mennesse

Tampereen kesAylloplsto
puh. (O3) ZZ3 8433
kesayliopisto@uta. fi
www.uta.fi /kesayliopisto

Orpana 2/2004



Wem i os lti Wirkurmaa lle

Monet sukututldiat, lolden eslvanhemmat kuu-
Iulvat suomalalseen maalalsvfrestddn, ovat tot-
htneet sllhen. ettii eslvanhemmat alnakln I 7(X)-
Ja l8d)-lwullla asulyad $ma a palkkakunnalh
ehki koko lkiinsd tal lllkkulvat la muuttlvat
palkasta totseen hyvln suppealla alueella, esl-
merktksl saman klhlakunnan plhlssi. Sllloln
te Ah sattut kultenkln, ettii kaupunklln la
ammattlopplln tai muuten uuslln oloihln ha-
keutunut maaseudun nuorl plilityl alvan tot-
seen maakuntaan la lopa tolselle klellalueelle.
Niiln klivl | 7W-luvun lopulla kemldliilselle esl-
lsi'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 synty-
nelclen, vlhWen la kuollelden luetteloihln.

Iaulu I

I  Mlchel  Eklund s.  Kemiosst i  9 .9.1758,  vht
Kuggsbcilen rusthollin rakuuna Ldk Eklund ia henen
2. vaimonsa Llsa Mattslntytir (I"lllberg). Palveli
renkin:i Mainiemen l(artanon Alatalossa 1773 ja
Dalkarbyssli '1774. Muutti 1775 l(emiosta Dragsqarcliin
ja sieltA keselle 1776 Turkuun, jossa kirjoittautui vau-
nun-  ia  pyorantek i jo iden ammatt ikuntaan sen
oltermannin, mesta Sanclbergin oppipojaksi. Valmisti
syksylle 1 78O kis.illinaytteenaian reen ia kirjoitettiin ulos
ammattikunnasta kisiillinii 9.1 2.1 78O. Muutti Turusta
Hemeenlinnaan ja haki siellii 1781 porvarisoikeuksia,
muttei saanut hankituksi niiden vaatimaa mestarin-
kirjaa. Muutti 1 783 Tottijarvelle, jossa toimi vaunujen-
tekijene ja asui ainakin 1787-89 Tottiierven seterilGr
tanossa, Vesilahclen Laukon sivul(artanossa. Muutti
1789 Vesilahclelle, jossa palkattiin sotamieheksi Porin

leenin jalkavekirykmentin Vesilahden komppanian
Vakl(alan ruotuun n:o 48 ja sai sotilasnimen Trygg, iota
heneste siite liihtien keytettiin my6s Vesilahclen kirkon-
l(irjoissa. Oli armeijan rullien mulGan 5 jall(aa 5 tuu-
maa (n. 164 cm) pitke. Osallistui Kustaan sotaan ( 1 788-
90) ja Suomen sotaan ( 18O8-O9). Kuoli Tornlon lahel-
le Vojakkalan sairaalassa 2.1.18O9 '

Puoliso Turussa 4.1O.1774 piika Krlstllna loha-
nlntytlr Lovelta, s. rippildrioien mukaan 1744. Toclen-
nekoisesti Paimion Loven lryl:ista (ei ole merldtty sen
l(ohclalle Paimion rippikirjaan). Kuoli Vesilahclella
t . t  1 .182:6.2

Lapset:

If Ma a Ellsabeth, s. Paimiossa 8.8.1779. K. lap-
sena?3

ll Anna Chfstlna, s. Hemeenlinnassa 14.1l.l7az.
K. laosena?a

ll Eva Sophla, s. Hameenlinnassa 14.1 1.1782, k. siel-
l a  t z . t z . 1 7 8 2 . 5

ll Ma[a Stlna, s. Tottijarvella 3.7.1 785. K. lapsena?6
ll Ulrlka, s. Tottijarvella 3.7.1786. K. lapsena?7
ll fsak, s. TottijArvella 17.ll.l7a7, k. Vesilahdella

1798.3
ff Kusta., s. Vesilahdella 7.1.1793.Taulu2.

Taulu 2 (taulusta l)

Il Kustaa Mlkonpolka Eklund s. Vesilahdella
7.1.1793. Muutti 1801 Tampereelle ia meni siellA
vaununtekije Wahlstromin oppipoiaksi. Vervaytyi
3.2.1813 kuucleksi vuoclelGi Suomen 1. ji i i ikhriryk-
mentin Turun patalioonan Tampereen komppaniaan,
jossa palveli numerolla rto. Oli armeijan rullien mu-
kaan 5 ialkaa 7 tuumaa (n. 167 cm) pitka. Erosiarmei-
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jasta jo 26.6.1818. Asui Lempeelesse Lastusten lGrta-
nossa 1814, Viljakkalan Karhenkylasse 181 7 ja He-
meenlq/rdsse Laitilan sotilasvirkatalolle kuuluneessa
Rajalan torpassa 1819-22. Muutti 1822 Y6jarven kir-
konkyleen. Asuinpail*o,en vaihdokset lienevat johtu-
neet siita, ette hen teki vaunuja ja muita ajopeleja eri
puolilla Ye-Satakuntaa asuneille tilaajille, esim. vau-
nut Myllymeen Eljaalan isennalle Hameenkyrdsse
1821. K. Voiarvella 26.5.1849.e

Puoliso Yoiarvella 19.4.1813 Saara Leena Yrl6ntytlir,
s. Y6jarvellA l2.l O.1784, vht jahtivoutiYrio Juhonpoika
Bi6rn ja Beata luhonbftAr K. Vojervelle 1.12.1860.

LADSEI:

lll Kustaa Aadolf, s. Lemfti.iliia*i I 4. 1 2. 1 8 I 4. Taulu 3.
Ill Helena freddka, s. Viliakkalassa 7.lO.l8l7.
l l l  Kustaava Karo l l lna,  s .  Hemeenkyrdssa

3 1 . 1 0 . 1 8 2 1 .
l l l  lohanna,  s .  Y lo jArvel la  I  .8 .  1825,  k .  s ie l l i i

26. t .1437.

Iaulu 3 (taulusta 2)

l l l  Kustaa Aadol f  Ek lund,  s .  Lempaalessa
I 4. 1 2. 1 8 1 4. Muutti 1 833 Yojervelta Tampereelle ja siel-
te 1835 talGisin Yoj5rvelle. Muutti 1835 Viljakkalaan ja
1836 sielte Teiskoon, lossa puusepiinopissa Kahanpiiiin
kylesse Vi-Rantalassa nikkari Matti Linclroosin luona
1836-38. Muutti 1838 Hariuun ja sielta Vdjarvelle, jos-
sa toimi puuseppena kirkonkyliiss:i. Muutti 1851 per-
heineen Pirkkalaan, iossa vil|eli lampuotina (vuokra-
viljelijana) kauppias Otto Thunebergin omistamaa
Kohman tilaa Tohlopissa vuoteen 1858. Asui sen iel-
l(een itsellisena Hyhl!/ssa. K. Pirldelassa 25.5. 1 867. | 0

Puoliso Teiskossa 11.9.1838 Hedvlg luhontytiir, s.
Teiskossa 22.9. 181 5, vhtTeriilahclen Paksulan talon ve\Dl

luho Yrj6npoika ia Maria Yriontyter. K. PirklGlassa
24.4.18/o8.

LaDset:

lV Kaarle Kustaa. s. Yloiervella 2.1 1 .1838. Taulu 4.
lV Adolflna, s. Vdjarvelle 23.1O.184O.
lV Aksell, s. Yldiervelle 5.2.1845. Muutti 1857 Tam-

pereelle ja sielte Messukylii,iin, josta muutti Pirl&alaan

1866. Asui aluksi vanhempiensa luona ia 1870-luvun
alussa renkini veliense Kustaa Aadolf El(lundin
tolpassa. K. naimattomana Pirkkalassa 8.9. 1871.' I

N fuho Aarfolf, s. Vdiervella 7.lZ.l847.Ta:ulu 5.
lV Vl lhe lm,  s .  Y lo jervel le  12.  1 1 .1849,  k .  s ie l la

10.3.1850.
lV Matllda, s. Pirkkalassa 26.2.1854, k. siella syys-

kuussa 1856.

Taulu 4 (taulusta 3)

Iv Kaade Kustaa Eklund s. Ylojiirvellii 2.1 1.1838.
Muutti 1855 Pirkl€lasta Tampereelle, jossa tyosken-
teli Finlaysonin puuvillatehtaassa vuoteen 1860 asti.
Muutti l860 Piftkalaan. Torpparina Hyhh,rn Mattilan
talolle kuuluneessa torpassa, iota henen mukaansa alet-
t i in  n imi t taa Ekluncl in  torpaksi .  K.  Pi rk l (a lassa
31.5.1886.r '

Puoliso Pirkkalassa 10.1 1.1869 Eeva Stllna Matln-
t!/tir, s. Vojervelle 5.1.1848, vht lampuoti Mattiluhon-
poilG Siukola (my6hemmin Pirkkalan Hyhlgn Hennerin
tilan lampuoti) ja Leena Antintytar.

Lapset, s. Pirkkalassa:

V Kaarle Daavkl 30.12.1870. Asui rippildrjan mu-
kaan kotonaan viele 1899.13

V Kustaa Eemll ZO.ll.187Z.a
V Lyy<fla Zo.ll.l872. Muutti pois kotoa 1893 ia

meni piiaksi Mattilaan, jossa asui rippildrjan mul€an
vieli 1899.'s

V luho Alfred '15.2. 1879. Muutti 1894 Tampereel-
le, jossa peaisi makkarantekiian oppilaaksi. Asui sielle
viela 1897.'6

V Martta losefllna 28. I O.1842. Muutti Tampereel-
le 1899.17

V llda Paulllna4.l 1.1885, k. Pirkkalassa 16.12.1885.

Taulu 5 (taulusta 3)

lV fuho Aadolf Eklund s. Y6iervelle 7.1?-1A47.
Muutti 1864 Tampereelle, jossa tyoskenteli tinlayso-
nin puuvillatehtaassa. Myohemmin puusepin oppipoi-
ka ja kisilli. Nimi merkitty Tampereen kirkonkirjoihin
muodossa lohan Alfrecl Eklund ja syntymeaiaksi
7.12.1454. Omisti jonkin aikaa talon Tampereella.
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Muutti 1894 Akaaseen ia sielta 1896 Vaasaan.'8
Puo l iso t :  l .  lohanna V l lhe lml lna  Lammi ,  s .

Mouhijarvella 7.7.1844, vht Tiaisen torppariMatti Lam-
mi ia Anna Matintytar. K. Tampereella 16.6. 1880. re

2. Leskl lda Marla Kallenbdlir Llndstriim (vihitty

Akaassa 1 4. 5. 1 894), s. liimsiissii 23. 1 Z. 1 857 .zo

Lapset, s. Tampereella:

V l. luho Alfred 20.6.187O. Taulu 6.
V l. Kaarle Kustaa 20.12.1874. Muutti 189O Suo-

niemelle, jossa meni suutari Abraham Veisasen oppi-
pojaksi Ruolahteen. Palasi I 893 Tampereelle.'zl

V l. Vlhtorl Edvard 2O.12.1878. Sorvarin oppipoi-
kana 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

Puoliso Tampereella 20.5.1893 Olga Mada Wigren,
s. TamDereella 17.6.1A73.

Lapsia:

Vl luho Ludvlg s. 3O.9.1893 Tampereella ja l<. siellii
23 .1  1  .1893.

Kemiolaisen ral(uunan Erik Eklunclin armeijassa saa-
ma sotilasnimi, jota hanen talonpoilGiset vanhempansa
eivat vielA kayttaneet, muuttui siis seuraavassa sul(u-
polvessa periyq.vaksi sukunimeksi, ionka henen poi-

kansa Michel otti kayttdon lahtiess:ian Turkuun vaunun-
tekijan oppiin. Porin laanin jallGvekiryl(mentin Vesi-
lahden komppanian ldrjurille se ei s)D/ste tai toisesta
kelvannut, vaildG yl(si ja toinen ruotusotamies kaytti-
ldn armeijassa omaa periyb^,/ea sukunimeaan, vaan
Michel sai armeijassa nimen TD/gg, jota hanesta sitten
Vesilahden kirkonl(irioissaldn keytettiin. Hanen poil(an-

sa Kustaa palasi seke iselta ia isoisalta perittyyn suku-
nimeen ette isansa ammattiin, ja suurin osa kolmen
seuraavankin sukupolven miehista hakeutui kesityo-
ammatteihin: puusepilsi, sorvareil(si, suutarilGi ja

makkarantekiiaksi.

T)ttArien vaiheita ei t:issa jalkipolvituikimuksessa 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(i ioiclen vuosikirjassa
19901.

Terhl Nalllnmaa-Luoto

1 Terhi Nallinmaa-Luoto: Sotamies Tryggin arvoitus

ia Eklunclit vaununtekii6inA. TeolGessa Pertsa, ystava-

kirja Pertti Vuoriselle 3.6-2@2, Helsinki 2002, s. 181-
183 ja siina viitatut lahteet.

2 Vesilahclen rippikirja 1823-31 :295.
3 Ei ole merkit! Vesilahclen rippikirjoihin.
4 Ei ole merkitty Vesilahclen rippildrioihin kuten ei

myoskaan kaksoissisarensa. Jompikumpi heista kuoli
Hameenlinnassa l 4. l 1. l7AZ.

5 Ks. viite 4.
6 Ks. viite 3.
7 Ks. viite 3.
8 Vesifahclen tippikirja 1795-99:249.
9 Nallinmaa-Luoto 2002 s. 181 ia siina viitatut leh-

IECI.

1O Vdjerven rippildrjat 1832-38:153 ja l8M-52:146;
Teiskon Turun ja Porln laaniin kuuluneen osan rippildrja
1835-41 :7Q; Pirkkalan (Nol(ian) rippikirjat 1848-
54:280, 1855-61 :2A9 ja 329 ja l 2-69t323

1 1 Pirkkalan (Noldan) rippildrjat 1855-61:289,1 Z-
69:323 ia 1871-80:5O.

1Z Pirld€lan (Noldan) rippildria 1855-61:289; Tam-
pereen muuttaneiden luettelo 1841-57 :225; fampe-
reen rippildriat 1855-59:3216 ja 361 ja l 0-66lll.824:
Pirld<alan/Nokian rippildriat 1862-69 :323, I 87 1 -8O:50

ia 188O-91:64.
1 3 Pirkkalan (Nokian) rippikirja 1 89 1 -99: 1 O 1.
14 Ks. viite 1 1.
15 PirldGlan (Noldan) rippildrja 1891-99: 95 ja 101 .
16 I/.s. viite 1 1 jaTampereen rippikirja 1888-97 l:363.
17 Ks. viite 1 '1.

18 Tampereen rippildrjat 186O-66 lll:824, 1878-87
l:466 ia 188-97 I:353; Akaan ldrld(oherranviraston
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tieclonanto 2002.
19 Tampereen rippikiria 1878-87 I:466.
20 Akaan rippikiria 1888-97:458.
Z1 Tampereen rippikirja 1888-97 I:353; Suoniemen

rippikirja 1 884-93:93.

22 Tampereen rippikirja 1888-97 I:353; Vaasan
muuttaneiclen luettelo 1 896.

23 Tampereen rippikiriat 1878-87 l:466 ja 846 ja

1888-97 l:361: Vaasan muuttaneiden luettelo 1895;
Vaasan rippildrja I 886-95: 1 63.

Hemeenkytiisse Myllymeen Eljaalan talossa I 8OO-luvulla
teetetyt keesit eli ajelu@ttaat, jotka J. V. Eliala lahjoitti
Kansallismuseoon 1933. Lahjoittajan aNelun mukaan paik-
kakunnalla aikoinaan asunut taitava puuseppe Eklund oli
mahclollisesti keesien tekije. Arvetu n\itea piEven paikkan-
sa, sille Hemeenkyftin kastettuien luettelon mukaan nikka
Eklundille (Kustaa Mikonpoil<a Eklun.l, taulu 2) syntyi Mylly-
meesse tyter Kustaava Karcliina 31.10.1421. Va6inaisesti
Eklundin pethe oli kit ioil la Hameenkyrcn Laiti laan
ku u I u n eessa Ra i alan to rpassa.

Kah.lenistuttavissa keeseisse on Ru.loitetut puupyddt, ftu-
ta-akseli ja pysry c-jouset. Ko n pohjassa, istuimen alla ja
selkenoiassa on tavantilaa. Selklnoia ia istuin on pehmus-
tettu nahalla. Aisat ja pyddt on maalattu ki*kaan vihrciksi,
ia pydrisse on mustat koristeiuovat. Ko on siselte musta ja
ul kosivuilta tummanruskea. UI kosivuissa on keltaiset koriste-
juovat, kyljisse vaakunakehykset ja sermissa keltainen
kasviomamentti. Peftlaudassa on prcnssikoristeita ja mes-
sinkiset kedensijat, joiden kannat ovat ihmiskasvojen muo-
toiset. Ke;isien varusteisiin kuuluu myiis nahkapeite, joka
on vuoftttu pellavakankaalla ja keltakuvioisella

Seuran tietoon on tullut, ette seuraavat iesenemme ovat siirtyneet aiasta ikuisuuteen:

9o *n*oriam

Eero Laamanen
Eino Lehtonen
Irma Wiklund
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lWgllapat on kumma elunimil

@rkobun niild enemmdnkin?

l8 )-luvun jiilHpuolella la eritylsestl (9OO-Iu- jarjestelm:issa yhteensii nelje. Heista yksi on synrynyr
vun alussa ovat monet vanhemmat antaneet ennen vuotta 1899, yksi vuosina 190O-1919 ia kaksi
kehdosx potHskelevalle plenokalselleen hy- vuosina t 960-1979.
vtnkln merkillisle etunlmlfl. Enee efuAt Pekat fti
lussft, Mallat la Lllsat ole katkllle kelvanneet. Nimipalvelun avulla voi selvittaA myos suosituim-

pia etunimia, yleisimpia sukunimiA sel(a sen, monta-
Sukututkijaa saattaa askarruttaa, onko iokin erikoi- ko tietyn sukunimen haltijaa vaest6tietolerjestelmessa

nen nimi ollut outoudestaan huolimatta yleinen. Mon- on. Tietokantaa peivitetaian s:iAnnollisesti, ia se kattaa
tako Akveliinaa, Staavaa, Olympiaclaa, Tessua, Esraa, elevien ja kuolleiclen nimet.
Moonia, Hegesippusta tai Ciceroa Suomessa on? Ovat-
ko nema nimet olleet jonaldn aikana erityisen suosit-
tuia? Enta onko esimerl(iksi Ermei miehen vai naisen Akveliina 30 (naisia)
nimi? Cicero I (mies)

Ermei 4 (ioista 3 miestA, l nainen)
Vastauksen voi lqdae Veestdrekisterikeskuksen nimi- Esra 49 (joista 23 mieste, 26 naista)

palvelusta osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi. Hegesippus 17 (miehia)
Nimipalvelusta saa tietaa vaestotietojerjestelmaan Mooni 1 (nainen)
tallennettujen nimien lul(umeerie Suomessa. Palvelu Olympiacla 4 (naisia)
on maksuton. Sokrates 4 (miehia)

Staava 3 (naisia)
Kun nimipalvelun hakuruutuun kirjoittaa etsimlinsa Tessu 2 (naisia)

nimen - esimerkiksi Sokrates - saa vastaulGeksi tie-
don siita, etta temen nimisia miehiA on viiestotieto-

lohanna Kurele
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$ukusilppua

Enbditlostui keodalla ja kesrilki 2004
t  t t t  t  1  , f  ,  t  1 ,po mrrruJa sulcaar De6n uarDta

Suvun lihttipalkka selvlsl

Kyrnmenen yhclysvaltalaista afr ildGlaisoriien jal kelaiste

on nostanut kanteen kolmea suuryrityste vastaan. l(anne

toimitettiin ne\ A/orkilaiseen tuomioistuimeen. Eriis kan-

teen nostaiista on Deadria Farmer-Paellman. Henen mu-

lGansa yhtioilla oli oma roolinsa aftikkalaisten orjuut-

tamisessa. Afrikastahan vietiin useilla laivoilla tuhansia

oriia Ameril&aan. "Meidan esi-isemme lokivat ailGnaan

erittein kauheita kairsimylGiii", sanoo Farmer-Paellman.

Dna-testit ovat yhdistaneet Farmer-Paellmanin suoraan

Sierra Lmnessa asuvaan mende-heimoon. Tiimiin hei-

mon j:isenia siepattiin, pantiin lGhleisiin ja kuljetettiin Yh-

clysvaltoihin .
(Aamulehti 31.3.2OO4)

Vieli kerran Ludvlg XVll

Kesekuun 8. paivana 2004 hauclattiin juhlallisin me-
noin Pariisissa alkoholiin seilotty sydan, joka kuului
vanldlassa kuolleelle Luclvig XVII:lle, Ranslcn kunin-

kaan Luclvig XVI:n ja Maria Antoinetten pojalle. Nai-

hin peiviin astion ollut epaiseNee sefuisikd pild(u prinssi

sittenldn Ranskan vallankumouksen py6rteista vai ei.

Dna-tutkimulsen avulla on kuitenkin toclistettu, etta

itseaen prinssin jAlkelaisiksi vaitteneet henkil6t eivet

ole Bourboneia.
(llta-Sanomat 4.6.2004)

Tampereen seuclun sukututldjoille Ludvig XVII tuli

tutulGi j:isenillassa 23.9.2003, kun fil.hi Pelde Masonen

piti jannitt:ivAn esitelman: Temppelin tomin arvoitus.

Ludvig XVII, Maclame Royale ja Ranskan Boufuonien
kuviteltu histoia geenien kertomana. loka ei silloin pattis-
s).t paikalle, voi ostaa Tampereen seudun sukututkimus-
seuran tel(eilla olevan Vuosikirian. Siina on mukana ko-
konaisuudessaan PeklG Masosen ldehtova selvitys
Bourbonien viimeisista paivista, vale-Ludvigeista ia ar-
voitulGen ratlGisseesta dna-tutkimul6esta.

Mutta. mutta

Stanforclin yliopiston antropologian Professori Alec
Knight Yhclysvalloista on esittenyt epailyn, etta Vene-
jan tsaariperheen kohtalo ei ole sittenk:ian ratkennut
dna-tutkimuksesta huolimatta. HAn epAilee, etta nayt-
teisiin vainaiien luista on livahtanut mul€an tuoretta
perimaainesta tutkijoista. Tukea veitteelle han on saa-
nut myos Venejelta. Nyt vaaclitaankin, etta tsaariper-
heen jaann6kset on tutldttava kokonaan uudelleen.

(Iiede 7/2OQ4)

Viimeisten tietoien mulGan kiista BourboneistalQan
ei p:iaty tahan, sille lis:ia dna-testeje aiotaan Bourbon-
mysteerin tiimoilta tehda. TAma, jos mike toclistaa
meille vain sen, etta sukuien arvoitulGet eivet ilmei-
sesti tule koskaan ratkeamaan kaikkia osapuolia lry-
dyttevellii tavalla.

Elvls on skottlsukua

Amerikkalaisen laulajan Elvis Presleyn sukujuuret joh-

tavat pieneen Lonmayn lqyliiiin Skotlannissa. Kirjailija
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Allan Morrison on tutldnut asiaa kuusi vuotta. Henen

mukaansa Elvis on 17Oo-luvulla eliineen seppeAndrew
Presleyn suora ialkelainen. Andrew Presley avioitui
vuonna 1713 Elspeth Legin lGnssa ja heidan poilGnsa

Anclrew oli ensimmainen Presley Yhclysvalloissa. Hiin
muutti Pohjois-Carolinaan vuonna 1 745.

(Aamulehti 25.3-ZOO4\

Maailman suurin sukuklria?

Kainuun ia Koillismaan yleisimmista suvuista on koot-
tu iettimAinen sukukirja, jolla on painoayli kymmenen
l(iloa. Kyse on Seppasten suvusta. Kirjahanld(een ve-

ieje on kirjailija, rantaneuvos Eero SeppAnen. Kirjassa

onyli 4O0O sivua, yli 18 O0O sukutaulul&oa ja 91 50O
henkilonnimea. Parhaillaan tutkitaan onko se maail-

man suurin yksitteinen sul(uldria. Suvun tunnetuimpia
jasenia ovat mm. kirjailija Kalle Paetdo, europarla-
mentaaril(ko Esko Seppenen ja taikuri Iiro Seppanen.
Kirja julkistettiin Taivalkoskella. SeuraavalGi Eero Sep-
Dinen aikoo selvittaa savolaisen Vaisasten suvun.

(Aamuf ehti 5.4.2OO4\

[ormulauutlsla

Formula 1 -kuljettaja Kimi ruiikkosen sukujuuret joh-
tavat raiantalGiseen Karjalaan Kirvun pitaj:in Mertjarven
kylen Kala-Matin taloon. Kimi on vuonna 1874 syn!-
neen Matti R:iild(6sen jalkelainen neljAnnessa polves-
sa. Kirvu-seuran puheenjohtaja, Mantsalassa asuva
kunnallisneuvos Soini Hemalainen on Matti ruiikkosen
sisaren jelkeleinen. Reikkdsten sul(useuran R;iikkcisef-
lehden kannessa Kimi komeili io vuonna 1998. "Nyt
toivotaan sita suurinta voittoa. Kimi on sen ansainnut.
Han on vaatimaton ia lahial(as. Suvun parhaat ominai-
suudet loistavat maailmalla", Hameleinen naurahtaa.
Kirvu-seuran suunnitelmissa on ollut Rf, rmulamatkaldn.

(llta-sanomat 3.3.2004)

lo aiemmin on ollut selvilla. ettaMika Hakkisen sul(u-

iuuret ovat Kymenlaaksossa. Mika polveutuu aitinsa
leutta laaiasta MAnttarin suvusta. Suvun lGntaisa on
KymenlaalGon Sippolan Liikkalassa 1 600luvulla elii-
nyt Tuomas Aabrahaminpoika Manttari. Vuonna 2OO1

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 Sillanpaia ja Toivo Pel<kanen.
(Kouvolan sanomat 19.1 1 .20o1 , M:inttarin suku-

yhc l i s ty f<sen leh t i  N i in ipuu 2 /1996,  l<s -  myos

www. l(olumbus.fi /manttari)

Tshlngls-kaanln ia Draculan iilkellitstii!

Netin avulla "tletoa"

Kuten kaildd tiedamme, sul(ututldia voi netiste loy-

taa yhta ja toista. Englannin kuningatar Elisabet ll pol-

veutuu useammanldn nettisivuston mulGan Tshingis'

lGanista, mongolivalloittajasta, jol(a piti Eurooppaa
lGuhun vallassa l2OOluvulla. Oletettu sukutohto al-
kaa kuningatar Elisabetin isanaidin isasta Teckin

herttuasta. Samasta sukujohdosta l6ytyy Englannin

kuningattaren esi-isiiksi myds Vlacl II Dracula (n. 1431-
1476) Valakian Voivodi, iol(a on kirjoista ja elokuvista

tutun kreivi Draculan eres esikuva.

Hieman luotettavamman tuntuinen nettisivusto
(osoitteessa www.genealogy.euveb.cz) kylla tyrmaa

ajatukset Tshingis-lGanista ns. Bessarabien hallitsija-

suvun - ja myos Vlad II Draculan -lGnta-isana. Sivuston

mulGan Bessarab-suvun lGntaisa oli Thocomerius,

Valakian voivodi v. 1298-13O0. lotkut nettisivut taas
lrytkevat tAman miehen Tshingis-lGanin ialkeleiselGi
i lman mitaan epailyksiA tai korl(eintaan kysymys-

merldlla varustettuna.

lol€ on kiinnostunut Euroopan kuningashuoneista,

voi surffata mainitulle sivustolle. Sieltii aul<eaa koko-
nainen ldriovanhoja elGoottisia hallitsijasukuia, joiclen

keskinaiset sul(ulaisuussuhteet on mvos selvitetw.

Tshtngts'kaantn supergeenlt

Tshingis-lGania voi etsie esi-isi l(seen myos geeni-

teknologian avulla. Oxforclissa tyOskenteleva geeni-

tutkija Bryan Sykes on julkaissut ldrjan Adam's Curse,
jonl€ mukaan maailmassa elee vehintehn 60 miljoo-
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naa Tshingis-lGanin y&omosomin perinytte miespuo-
lista ialkeleiste. Mainittu y-kromosomi periyb4y vain
isalte pojalle. Tshingis-kaani ehti 40 vuodessa
heclelmdiftaa monia raiskaamiaan naisia. Han vaati
valloitettujen heimoien naiset tuotavaksi itselleen joko
raiskausta varten tai jalkavaimoiksi. Hanen tunnustetut
viralliset poikansa eivat iAaneei hirmuteoissa paljoa-
kaan isaianse huonommiksi.

Ajatusta kromosomin mahdollisesta perrytJ.misesta

iuuri Tshingis-kaanilta tukee havainto, etta komosomi
ldytyi kolmasosalta AEanistanin ja Pakistanin raioilla
asuvalta hazara-heimon iaseniste. Heimo veittee
polveutuvansa Tshingis-kaanista. Tutkijat ottivat eri
puolilta Aasiaa neytteite ia ldysivet 8 prosentilta tutki-
tuista saman y-kromosomin. Professori Bryan Sykesin
mukaan Tshingis-kaani oli luultavasti kaikkien aikojen
menestyksekkSin miespuolisten ielkelSisten siitteje.
Sykes iohtaa kaupallista Oxforcl Ancestors -yritystS,
joka analysoi ihmisten dna-molekyyleje ja jaliitt ie hei-
dan maantieteelliste alkuperaanse. Englantilaismiehille
tarjotaan mahclollisuutta testata, ovatko he perineet
Tshingiksen "super y-geenin".

(Aamulehti 16.6.2004\

Onkohan niin, etta sadan vuoden kuluttua suku-
tutldjat kayttevet suiuvasti geeniteloologiaa perinteis-
ten tutkimuskeinojensa rinnalla?

Zeuksen la Ramses ll:n lSlkelilsli

Huvittava ia hauslG on tanskalaisen Jacob Holcltin

sivusto osoitteessa www.american-Dictures.com,

Sivusto kasittelee peeosin vakavia yhteiskunnallisia
asioita mutta tekiia on sisallyttiinyt sinne my6s laajan
sukututkimusosuuclen. Sivuilta ldyq^/et kaikki hanen
yli lO 0OO esivanhempaansa. Tietoia hen on koonnut
paeosin kirjallisuuclesta. Se, kenellA on sukuiuuria
muutamiin Suomessaldn vaikuttaneisiin ruotsalaisiin
aatelissukuihin, voi sivustosta tehda aivan uskomat-
tomia l6).t6je. Itsekin onnistuin loytemiien hamalaisen
renkipoian esi-isiksi Bysantin keisarit, Eg/ptin faaraot
ja viel5pa itse ylijumala Zeuskin paljastui mainitun
rengin esi-isaksi! "Sukulinjat" etenev5t sivustoilla to-
clellakin henkil6 henkil6ltii.

Sivuston aiArelle nauru maittaa ia ail(a l(uluu muka-
vasti. Valtava sukuaineisto on keratty huumorimielesse.

lacob Holdtin mukaan hente on ohiannut uteliaisuus,
kuinka pitkelle sukujuuriaan voi olemassa olevien tie-
toien perusteella selvittiia. "Mitape muuta ke)tanndn
hy6tya sukututkimuksella on paitsi tuottaa hieman
huvia", toteaa Holclt.

Jacob Holcltin sivusto kertoo tavallaan my6s siita, mi-
ten tiLkeifsse asemassa sukututkimus on aikoinaan ollut
Euroopan keskiaikaisissa kuningashuoneissa ja aate-
lissuvuissa. Vailantavoittelua pdnktettiin "sopMlla" suku-

luurilla pyhimyksiin, muinaisiin sankadkuninkaihin tai jopa
jumaliin. Sukukronil(oita muunneltiin, viierennettiin ja
sepiteltiin aina tary€en mulGan.

Koonnut lllna MI€ttlnen
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@itkitalbrnus jalkuu

Wdbaus Wirkurmaan pildjien lilanleeseen

Lokakuussa 2(Nj Tampereen seudun enslm- Viime talvena tallennustyo lehti ldiyntiin takellellen
mebten tyalltstetlylen HlsKl-tallentafien vuo- ia hitaasti, mutta kuitenkin varmasti. Kolme tyollistet-
den mlttalnen urakka alkol olla pfiiltfiksessi/in tye on lopettanut tyonse puolen vuoclen j:ilkeen, mutta

ta uuslen teHJalden etshte alkol. Tampereen toista puolivuotiskauttaan jatkaa seitseman oppirahat
ty6volmatolmlston kautta mlnuun ottl yhteytti maksanutta, n)d jo melko virheet6nte tyota tekev:ie
patln vllkon alkana nellitolsta henkllii,ii, lotka tallentaiaa.
Ialkkl tapasln plkkuryhmlni Metson kahvllas-
sa. Mukananl oll niylteltii Mustlen kt$olen Puolentoista vuoclen tallennustydn aikana ovat Tam-
kastettulen, vlhtttylen, kuollelclen la muutta- pereen seudun tydllisteb saaneet valmiiksi oman alu-
nelden luettelolsta sekii Exel-pohfista, lollle eemme seurakunnista seuraavat tieclostot. Ne on siis
ttedot stlrreteen. Kerrottuanl tydste h jo l,iihetetty SSS:1e nettiin siirtimista varten.
Iuelfitamme yhdessi nitytteltt kakst haHlaa ar-
vlol, ettel selvW sI ruotsl nklel lsl st:i, k;istalal -

Ia kl/oltetutsta Ekstelsti, la yksl kertol, ettet Vlhltyt
tuntenut latnkaan Exel -ohlelmaa.

Erlii,i irvi I 751 -53 (titio
Yksitoista paatti ensitapaamisen jelkeen ryhtya tyo- Harlu 1747-1841

hdn. Yhden tallentajan h).ve venelen kielen taito johti Hausiervi 1758-80
siihen, ette han alkoi korjata Turun orto€lolGisen seu- Kangasala |TZZ-184O
rakunnan io tehtyje tallenteita ikiilin kuin opisl(elu- Keuruu 1785-1819 (tilit; kastetut ia
materiaalina ja on hoitanut lokakuun ialkeen tyo- vihityt)
suhteensa itse SSS:n kanssa. Marras-joulukuussa mi- Kiikka 1772 (tilit, yksi sivu)
nulla tydnohjaajana olisiis kymmenen uutta tallentajaa. Kuhmalahti 1799- 18O4 (tilit)
Samaan aikaan tarkistin kuuclen lopettaneen tallentajan Luopioinen 1€15-44
viimeisie toite. Ruovesi 1808-23 (tilit)

laoin uusille tekii6ille lyhenne-, henldlonnimi- ja Syntyneet
paikannimiluetteloita ja otin ensimmeiset tallenteet
tarkistettavikseni vain viikon ty6n ielkeen. Koska niis- Hiimeenlq/r6 1809-1 1
se oli aikamoista koriaamista, jerjestin pikatapaamisia Kiil&a l8O9- 181 1
tai annoin tydn tekijelle takaisin kirioittamieni ohjei-
denkanssa.lietojensiioittaminen Exel-pohiansoluihin Kuolleet/haudatut
ja ylip.ietiien Exel-ohjelman keytt6 oli useimmille on-
gelmallista. Puhelin on ollut ahkerassa keyttts*i, ia Akaa 1688-1860
yhteisisse kuukausittaisissa tapaamisissa Vanhan kir- Ereiervi 175O-52 (tilit); 1752-1t36O
iaston Mekelen kabinetissa olemme yhcless5 lukeneet Harju l750-1a41
uusia sivuia ennen tydhon ryhtymista. Hattula 1688- 1731 (tilit)
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Hauho
HausjArvi
Hiimeenkyro

JanaklGla
Kangasala

Keuruu
KiildG
Kuhmalahti

Lempaele
Orivesi

Pirkkala

Sahalahti
Sahalahti
Tampere
Teisko
Tottijervi

Urjala
Vanaja

Muuttaneet

Harju
Hattula
Hemeenlinna

JanaldGla
Lemp:ielA
Pirldcla (Nokia)

Sahalahti
Vanaja
V6jarvi

1690-92 ia 1711-25
1748-73
1639-1717 (ritir)
1643-1749 (titir)
t 7 l +zz (titir), l 7 z2- 1 454
1785- 1812 ( t i r i t )
1697 (tilit, ylsi sivu)
| 7 ZO -66 ftitit), | 7 99 - | 8,O4
(hautarahat)
1661-'t714 (titit)
1619-1695 (til it); 1695- 1832,
1845-50
1680- 1861
1786-1800 (til it)
I- 16/t8-1850
1785-94 (tilit); 1795-1467
170O ( t i r i t ) ;  1701-  185O
1 769-95 (tirit)
1 7 1 8 - 1 8 5 0
1662- 1738 (titit)

Parhaillaan tyostetaan seuraavia luetteloita: Karld(u,

syntyneet 1672-1855 ja Kangasala, syntyneet 1821-

44.

Edella mainittujen piteiien l isaksi Tampereen

tydllistettyien silmissd on lciynyt luetteloita pereti 99

seurakunnasta. Maantieteellisesti olemme liil&uneet

Ahvenanmaalta Joensuuhun ja Espoosta Enonteldolle.

Jotkut luettelot ovat saattaneet olla muutaman kym-

menen sivun mittaisia "riisteie", mutta esim. Musta-

saaren, S:iamingin ja Kalannin (Uuclenkirkon) kuollei-

clen luettelot ia Korsholman syntyneiden luettelot ovat

antaneet tyote monelleldn tallentajalle samaan ailGan.

Tydn kohteena ovat parhaillaan Ahvenanmaan seura-

kuntien kuolleiclen luettelot 18OO-luvun lopulta 195O-

luvulle seke erilaisia luetteloita Joldoisten, Kauhajoen,

Kauhavan, Nastolan, Oulun, Rantasalmen, Ristiinan ia
Tukholman suomalaisesta seurakunnasta.

SSS:n nettisivuilla (osoitteessa www.genealogia.fi)

on tietoia koko maan tallennusty6sta. Edelleenkin

enemmisto tallentajista on vapaaehtoisia sukututldjoita
ja tyollistetyt tekevat vain osan tallennustyosta. Yh-

desse saadaan yhteiseen lciyttodn varmasti kaikkia

sul(ututldioita auttavaa materiaalia.

Rltva Puro

6

/ii'a

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

J..)^F
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n \ \  / att\
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fito Waupin emcinncin kaamea salaisuus

Mlkiilt tekeillli olevan sukujohclon tu*imus ei
neyte tuol,tavan tulosta vaan ponntstukslsta
huollmatta alkaa Junnata paika 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?

Seuraavassa haluan kertoa Er:Uarven Haap.uiemen eli
Nikkilan kylan Iso-Kaupissa pian 200 vuotta sitten
emann6ineen Anna Sofia JuhonryttAren (t:ist:i eteenp:iin
jatain henldl6nimet tarkoitulGella lotoistamatta) sukujuurien
jaljittamisest:i, jol(a osoittautui erikoisen takl(uiselGi
puuhaksi. Onnel<si en ennen aikojaan lyonyt hanskoF nau-
laan, silH t:im:in sulelin an selvittelyst:i muodostuildn to-
clellinen seildGilu, josta ei cirarnatiiklGa puuttunut.

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 vai-
heistaan -syntymaiailG told oli tiedossa. Iso-Knupin emiin-
tana Eraijerven rippikirjoissa hainen syntymaajalGeen on
ilmoitettu Z. huhtil(uuta 1788 ja syntymapitajakseen sa-
massa 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 18O4-
09 rippikirjassa han ei kuitenlGan esiinny ennen kuin
lso-Kaupin nuorena emantana. Eclell isesti i vuosien
1798- 18O3 rippildrtasta ei puolestaan loydy ainoata-
kaan henkilda, jolG ristiriiclatta sopisi olemaan Iso-
Kaupin tuleva emanta. Ko. asialdrjassa huomioni ldin-
nittyi si l i i  seuraaviin henkildihin, jotl(a on lueteltu
a l le l (ka in  N ik l ( i len  Iso-Kaup in  ta lon  to isessa
puolildGassa (ensimmeinen henki16 yliviivattu);

+n f f i e r y r y i n
Magclalena
Adolph

Anna Sophia

Johan oAchta
1790
1794.

YhctellakaAn luetelluista henkiloista ei ole ehtool-
lismerldntoja, ja vain lGhclen viimeisen syntymavuosi
on ilmoitettu.

Koska asiaa ei oltu mitenk:ian ilmaistu, saattoi l(or-
l(eintaan ounastella, ettA nama viisi muodostaisivat
perheen: aitija nelja lasta. Erajarven syntyneiclen luet-
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telosta vielape loytyi vuoclelta 1794 muuten sopiva

Johan, mutta siina hanen eitinsa esiteltiin nain: "Solcl.
enk. Anna Lena Olobclr", siis sotamiehen leski Anna
Lena Olo6dotter. lelkeekaen tallaisesta perheesta ei
loytynyt Er:Uarven vanhemmista rippildrjoista.

Kysymys kuului: voisiko tama Anna Sophia eri
synbmavuoclesta huolimatta olla etsimani henldl6? Oli
miten oli, alkoi naytt:ia yha todennakdisemmalte, etta
Er4arven rippildrjan painvastaisesta veitteeste huoli-
matta esiaitini Anna Sophia ei olisil(aan syntynyt Era-
iervelle. Mutta missa sitten?

Tllapiilnen rlemu

Asia lei hautumaan useiksi kuulGusilGi, ia olin jo luo-
vuttamassa, kunnes holGasin, ette Eraiarvelle muutta-
neiclen nk. muuttokirjoja on seilynyt - ja se on poik-
keul(sellista - nainkin vanhoilta ajoilta. Muuttoldrjahan
ovat asialdria, ionka laatii muuttaian lahtoseural(unnan
pappi, ja se paatyy lopulta muuttajan tuloseurakunnan
arldstoon.

Tilasin mil(rofilmit ja ryhdyin selaamaan Erejervelle
muuttaneiden muuttoldrjoja jarjestelmallisesti. Ja kas!
Yhtiildde edessani oli Saarijarven pappilassa varapastori

Johan CaloniulGen 23. syyskuuta 1 793 antama muutto-
ldria, iossa naytti olevan jotain tuttua, josldn myds jo-
tain vierasta. Muuttoldrian telsti kokonaisuudessaan
on Seuraava:

Solclaten Johan Biorkqvists iinka Maria Helena
Olobdotter f6dd er 1756.

Som nu iemte sina tvenne barn, af hvillG sonen
Aclolph ar fodct ar 1 787 9 / lO . Dotlern lohanna Magcla-
lena Ar 1 787. och Anna Sophia er 1789. Samt inhyses
Pigan Anna Catharina OloEclotter, hvars fodelseir ei
fins i denna forsamlings Communion bol(, hvilclG f6r
ett er sedan flyttadt harifren till Er:ijirvi Capellgelct,
hafua uncler deras harvaro obehincirade nyttiat De clyra
nAclemedlen, iro ock sA mycket vitterligit vara l(an
lecliga till agtenslcp, som hermed intyges Saariiervi
clen 23 September 1 793

lohan Calonius
vice pastor ibm.

Kun vertasi muuttokirjan henkil6ita edelle esiteltyyn
Erauarven rippildriasta l6yctettyyn viiclen hengen ryh-
maian, oli vastaavuus mita ilmeisin. Tosin eidin suku-
nimi nayttaa matl€lla hieman muuttaneen muotoaan.
Myds Anna Sophian syntymaiaika ja toisen tyttaren
etunimi hieman eroavat.

Edessani ollut lapikaymatdn muuri naytti vihcloin
murtuneen! Mutta, kuten pian huomataan, tata rie-
mua ei lGuan kestanyt...

Taas selnli vastassa

Perhe Idytyi kylla helposti Saarijerven kirl(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 Viitasaa-
ren alainen KonginkanlGan kappeliseurakunta muo-
clostettiin mainittuna vuonna, tuli siihen Viitasaaresta
Konginkankaan ja Kalaniemen seka Saarijarvesta
ty/rinlahclen kylat. Vuonna 1993 Konginkanl€an kun-
nan lyhyt historia viimein paiattyi, kun l(unta liitettiin
Aiinekosken kaupunldin. Pyyrinlahti sijaitsee Kongin-
kankaan kirkon seuclun eteliipuolella.

Anna Sophian oikea syntymaaikakin viimein selvisi.

Saarijarven syntyneiden luettelon mulean h:in syntyi
todell isuuciessa l. ioulukuuta 1789 Pyyrinlahden
Liimattalassa. Saman pitajan kirkonldrjat antavat hanen
isiisteen seuraavia tietoja: sotamies lohan Biiirkqvtst,

syntynyt 1 740, kuoli l(uumesairaana Liimattalassa

2.5.1791. Perhe asui sotilastorpassaan, mutta torpan

tarkempi sijainti ei ole tiedossani- nahtavesti Liimattalan

talon vaiheilla. Aidin nimi Saarijerven ldrjoissa on Ma-

rla Lena (myds Maria Helena) Olofsdotter, syntyn)d

1 756. Henen l(ohctallaan on huomautus: " 1793 till Erli-
jarvi". Lapsia oli tavan mulGan paljon, ja he hajautuivat

ailGnaan ympari maakuntia, kolme nuorinta siis leskek-
si jA:ineen aitinsa mukana Erauarvelle - syyste, josta ei
ole aavistustalean.

Ia taas n4/tti nousevan seine vastaan; perhe on mer-

ldtty tulleen Saarijarvelle 1773. Mutta mista, site eivei
ldrkonldriat tietenlcian kerro. Kaildd yritylGet - ja niita

Oryana Z/ZOO4 19



oli paljon - tuon ajankohclan lSpeisemiseksi nelttivet
taas kariutwan yksi toisensa ialkeen. Ei auttanut per-

heen vanhempien lasten ym. lupaavilta vaikuttaneiden
henkildicien periissa "iuokseminen" pitai:istA toiseen.
Siine tuli koluttua Viitasaarta, Karstulaa, Rantasalmea,

Joroista... Tuloksena aina vesipera!

Asian teld hankalammalGi se, ettA lohan Bjdrkqvistin
patronyymi (isan etunimeste muoclostettu nimi) oli
edelleen hakusessa. Lasten syntym:iaikoien perusteella

saattoi kaiken lisaksi eDeille. ettei Maria Lena ollut-
kaan Johanin ensimmeinen ia ainut puoliso. Eli entist5
kimurantimDaal

Ylliittlivli kiiinne

Tilanne oli teme, kun satuin kaymaian Helsingissa ja
siella Kansallisarkistossa. Ia siellak6s tarppasil VirlGili-
ja kantoi eteeni hyllysse polyttyneet Ruotsi-Suomen
ruotuiakoisen armeiian alkupereiset pAakatselmus-
rullat. Etsimisen jelkeen lohan Bj6rkqvist l6ytyi niista
kahdelta rullalta. Johanin patronyymi ei keynyt ilmi
viela nAistakaAn lahteiste, mutta muuta kyllekin:
fJryrinlahclen kyl:issA lohan palveli Hemeen jalkaveki-

rykmentin Rautalammin komppanian ruoclussa n:o 31
(flyrinlahti). HAn ilmiselvesti joutui muiclen mukana
Kustaa III:n sotaan, sille henen toctettiin olevan rivisse,
kun joul&o-osasto lGtsastettiin valtakunnan rajakyl,:is-
sd laalassa keskelle talvea 1789. Silloin hanelle oli
palvelusvuosia takanaan jo 16. Armeijan rullissa han
oli sitten kuolemaansa asti. ioka olisi tiiman lahteen
mukaan tapahtunutjo 20.4.1791.lohan oli 5 ialkaa 6
tuumaa pitki. Mutta mik:i hammentavinta: Iohanin
syntym5paikaksi (f6clelseort) on rullassa merkit\r lJu-
simaa! "Sisso! Mihin tessa viele joudutaankaan...?"

Uusi ylHttAva ka;inne tiesi velittom:isti site, ettei en,iiA
hy6c\dtAnyt poukkoilla Paiianteen latvavesien varsilla.
Tyokentta siirtyi toisaaller se olisi nyt kol(o Uuclenmaan
lii:ini- kaildd sen pitejet la kaupungit, koslG sen tarkem-
paa vinkkia paikkakunnasta ei vielSkiiiin ollut olemassa.

urakka neytti siis eclelleenkin liihinnii neulan
etsimiselt:i heinesuovasta. Icl-kortistostakaan ei tun-
tunut olevan apua, ja s)4/kin siihen selvisi ialkeenpain:
henkilditteni syntym:iaikoien lAhtdtiedot heittivat ier-

jestaan usealla vuodella. Seikkailu lcl-kortistossa ei
kuitenkaan jaiin)d turhaksi, sille se iohti lopulta lepi-
murtoon. Olin tutkimassa tehen kortistoon liittj^/ee
er , i is te  iohto lankaa -  s i t temmin je l leen kerran
vesipereksi osoittautunutta -, kun tormiisin sattumal-
ta todelliseen aarteeseen, joka ei suoraan liittynyt sille
hetkella tutldmaani: 23.5.1773 Loviisassa vihitty Jo-
han Berquist ia Maria Helena Backfeltl

Osoittautui, ette siine todellakin oli Anna Sophian isa
ja eiti, lotka sittemmin - kuten io tieclammekin - vai-
kuttivat Saariiarvelle. Saman tien vahvistui oikeaksi
epailyni siite, efte avioliitto oli lohanille toinen. Ensim-
mainen avioliitto (vih. 1 I .5.1761) Ebba Mattsdottein
kanssa diAttyivaimon kuolemaan kestetty:Din 1 I vuotta.

Ia miki tarkeintA, poistuieras tutldmusta sangen paljon
hankaloittanut tieclonpuute, kun vihdoin paliastui my6s

Johanin patronyymi: lansson, selve LaurinpoilG.

Eksotllkkaa

Ente mite tasta esi-isestamme muuta on kerrotta-
vaa? Ennen muuttoaan Saarliervelle lohan asui alun
toistakymmente vuotta Loviisan kaupungissa. llmei-
sen ratkaiseva merkitys Johanin ammatinvalinnalle siel-
lataisi olla eraiella kivalteri (alempi poliisi, vanginvartija)
Wilhelm Lenhardtilla, ionl€ e€lesottamuksia han iou-
tui heti kaupunkiin saavuttuaan laheltA seuraamaan.
Telloin han oli vasta renki. renki lohan Larsson. Mutta
kohta teman jalkeen hiinen nimensi varustettiin asia-
kirjoissa ammattinimikkeellii "fengkneckt", ja lise-
nimeksi ilmestyi Bergqulst: "f&ngkneckt Johan
Bergquist".

PaitsfTangkneckt" - suorartn kii,iinnettjme vankinihti -

Iohanin ammattinimike esiinw myos muodoss.r "stockhrrs

fengkneckt". lohania ia Mariaa vihkinyt Flppi puolestaan
luonnehti vihittaivia sanasta sanaan seuraavasti:

Brudgummen et sbts knekt her wid stockhuset, och
Bruden har tjent har i staden, eli 'sulhanen on linnan-
nihti taalla hirsirakennuksessa ja morsian on palvellut
taisse kaupungissa'. Sana "wid" ei selittene sulhasen
asunnon sijaintia - sekin kylle neytteisi sopivan, kuten
tulemme huomaamaan -vaan missi hen oli tydsse (ei
velttematta aina siselle); puhuuhan sama lausuma
morsiamen ty6- eike asuinpaikasta.
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Osasuurennos Cab el Nikanclefin teokseen Lovisa stacls historia I (s. 24-25) siselryvestA Loviisan kaupungin karttapiiroksesta
vuodelta 1753. "Stockhus" osoitettu piirrokseen lisety a nuolella. B = Kyrck TotgeL Pohjoinen on oikealla.

E

Nihclille taas on sanaldriassa seuraava selitys: '(hist.)

sotamies, varsinkin jalkamies; valtaherran aseellinen
palvelusmies'. Eksoottista, perati elcoottista!

Mutta mika oikeastaan oli "stockhus", johon aika-
kiriat lohanin nimen selvAsti yhclistavat? Suoraan
suomennettuna se olisi ylGinkertaisesti hirsirakennus.
Mutta on selvaa, etta mika tahansa hirresta kyhAtty
kdmmana se eivoinut olla. Esimerkiksi Gabriel Nikan-
cler tuo rakennulGen esille teolGessaan Lovisa stacls
historia I ainal(in lGhclessa telGtikohdassa. Sivuilla 302-

3O3 han kertoo eraastA kuolemaantuomitusta, 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(eis-

ta. llmeisesti samaa historiallista henl(iloe tarkoittaa llk-
ka Mantyla kertoessaan, kuinlG Loviisassa tuomittiin
vuonna 1753 l<aksi ilmeisen pysyva:i salalGpaldGa
pitanytta. Toinen heistA oli kaupungin vanl(ilan vahti-
mestari, iol(a oli harioittanut viinanmyyntia kaupun-
gin tyrmesse! Edella olevat esimerldt tukevat Anneli
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Makela-Alitalon ia llkka Alitalon toimittamaa Suku-
tutkjan sanat ja nimet -sanastoa, joka antaa "stockhus"-
sanalle seuraavat merki$&set:'hirsilinna, vankila'.

Maamme itera,an suoiaksi oltiin Loviisaan parastai-
l(aa rakentamassa linnoituksia seke maalle ette merel-
le (Svartholm). Ehke hirsilinna toimi myds linnoituksilla
raatavien tyovankien seilytyspaikkana; linnoitustyos*i
tiedetaen keytetyn my6s vankityovoimaa. Eriien sa-
nakirjan mukaan "fAngknekt" tarkoittaa vanhastaan
vanginvartijaa. Voisiko t:ista siis tulla muuhun tulok-
seen kuin etta lohan oli hirsilinnalci kutsutun raken-
nuksen vanginvartija? Tai vihittyien luetteloa mul(ail-
len "linnannihti tiiallA hirsilinnassa .

Katukuva

Mielenkiintoisen perspektiivin tuon ajan Loviisan ka-
tukuvaan antaa Nikanclerin teokseen siseltyva kartta-
piirros, joka kuvaa Loviisan lGupunkia vuonna 1753,
mutta johon on lisetty myohemminkin rakennetut
tontit aina vuoteen 1762 asti.

Siite lityR4', mm. "Stockhus" silloisen Kirkkotorin
(KyrkTorget; l€rtalla kiiain B) laidalta. Muutaman lg|m-
menen metrin peasse siita, sen etelapuolella, on pie-
nempi rakennus, jonl€ asujalci on l€rttaan merldtty
"waktknekt" - aivan epailematta linnannihdin tai
linnannihtien asunto. Rippikiria antaisi ymmartaa
linnannihteia olleen kerrallaan kolmisen kappaletta,
joista kaikkein todennek6isimmin ainakin lohan aset-
tui taloksi ko. ral<ennukseen. Oman Gsitykseni mu-
kaan se sijoittuisi nyl<yisessii asemakaavassa siihen pik-
ku kortteliin, lota ajoittavat Sepenkula, Degerbyn kuja,
Mestarinkuia ja Lyhyt kuja - aivan korttelin luoteiseen,
tylpp:ian kulmaukseen.

Kartassa nak)4/ myds lahettyville oleva Kymen-
kartanon ja Savon l:ianin maaherran residenssi. Pian.lo-
han kuitenldn sai nehda taman D/tingin joutuvan mui-
clen viskaalien virka-asunnoksi. Resiclenssi oli entisen
Degerbyn ratsutilan piirakennus, jonka ympiirille kau-
punkia oli alettu rakentaa vasta vehen aika sitten, I 74O-
lwun loDulla. T,iime vuonna 1662 rakennettu rakennus
on s:iilynyt meiden peiviimme ja silaitsee Sepiinkujan
varrella. Siine toimii nvkvaan ravintola.

Veniiihii

lohanin lisenimene Loviisan kirioissa esiinbD/ paitsi
Berquist ia Be€quist my6s Bjdrkquist, Bidrkquist .ia
Biorckquist. T:issa lienee selitys nimen my6hempiiankin
horiuvuuteen: nimi n4/ttaA hakeneen muotoaan alusta
liihtien. Nylqykieleen muleutettuna nimi oli milloin Berg-
qvist, milloin Bjdrkqvist - ruotusotilaana SaarijarvelH
kuitenkin poikkeuksetta Bjorkqvisr.

lohanin sukuiuurista minulla ei t:ine p5ivain:ikiiin ole
mittiiin tietoa. On vain loytynyt tlht:ien pappilassa 23.
helmikuuta 1761 kirioitettu muuttokiria, jol(a to€listaa
hiinen l:ihteneen io eclellisena vuonna Loviisaan tesfi
Venej*in silloin kuuluneesta piteiiiste. Sama asiakirla to-
distaa hAnen osanneen lukea kiriasta Lutherin
katekismusta iokseenkin puhtaasti ia ulkoa selitykset (kan
l:isa D. Luth. Cateches uti bok taimmeligen rent och utan
till mecl uttydning). Mutta myos se kay ilmi, ette tlht:iA
oli hanelle vain lepikulkupaikka - mielenl{intoistal

Motllvlen aruallua

Johanin siirtyminen mahtavan Kymijoen yli saattaa
hwinkin siseltee motiiveia, joita ei heti tule ajatelleek-
si. Vajaa pari vuosikymmenta aikaisemmin Venaja oli

ry6ntenyt lensiraiansa Kymijokeen, jolloin vanha
tlhteen piteje oli pirstoutunut: sen ydinalueet olivat

':ianeet Venajen puolelle. Oliko siis siirtyminen "Ruot-
sin" puolelle vain pakenemista vanhaan kotimaahan?
Oliko se pelon aiheuttamaa? Toisaalta vaikuttamassa
olivarmasti myos Loviisan luonnollinen imu. Kaupun-
kia oli iuuri alettu ral(entaa ja site oltiin jo l(ovaa vauh-
tia linnoittamassa; tyovoiman tarve oli sen mukainen.

Kuten olemme nehneet, Johanin elamassA vuosi
1 773 muoclostui keanteentekevAksi: han avioitui uu-
destaan, muutti Suomenlahden rannikolta kauas Saa-
rijerven salomaille tiettdmien taipaleiclen taalce ia
vaihtoi ammattia. Mutta mika oikeastaan aiheutti ak-
kineisen lehdon Loviisan kaupungista?

5M saattoivat tietenkin olla hwinkin henkilokohtai-
set, mutta asiaan saattoi vaikuttaa myds suuremman luo-
kan konjunktuurit. Poliittisesti aiankohta oli mitii myrshyi-
sin: hattuien ia myssyjen viilisen voimainl(oitolGen yhte-
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na kiistakapulana oli suhtautuminen Suomessa kaynnis-
sa oleviin linnoitustdihin. Puolueiclen viilisen kahinoinnin
paiatti lopulta Kustaa lll:n suorittama va.llankumous elo-
kuussa I 772. loitakin viikkola tuon i:ilkeen kuoli Augustin
Ehrensvird, ionl<a iohdolla linnoitustdite oli suoritettu.

Jo puolueiclen viiliset kiistat olivat keskeytt:ineet linnoitus-
tyot Loviisassa viihen velie. Kenties lohaniltaldn tydt yk-

sinkertaisesti 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 Lovii-
sasta, Kymijoen Ahvenkoskessa. Kaikille Venajalte tu-
leville teille asetettiin sotilasvartiot. Jos kuormavaunut
eivAt kiiskysta pysahtyneet, oli vahcleilla ohjeena am-
pua ensin hevonen, ia ios seGan ei auttanut, viimein
ajuri. Rajanylitys oli sallittu vain Ahvenkoskella, jonne

oli iarjestetty jonkinlainen lGranteenilaitos. Kuoleman-
rangaistulGen uhalla oli l(uitenldn kaikkia kielletty l(os-
kemasta raian ylittenytte tai kuormaa.

Vaikkei lohan itse olisikaan ioutunut komennetuksi
ruttovartioon, oli tauclin kammottava maine varmaan riit-
teve sD/ pyrkimykselle hakeutua mahclollisimman etaiAl-
le rajakaupungista. Mutta miksi aina Saarijarvelle asti?

Tesse yhteyclessa huomasin er:ian mielenkiintoisen
seilGn, jonlG on vail(ea usl(oa olevan pelkkaa sattu-
maa. Loviisan l(appalaiselGi ja samalla tykkiveen
saarnaaiaksi nimittiiin tuli 1 768 Henrik Calonius. Onl(o

iotain tuttua? Saamani tiedon mukaan alussa mainittu

Johan Calonius, joka kirjoitti Maria Lenalle muuttokirian
Saariiarvelte Eraiervelle, oli Henrik Caloniuksen veli! ja

viela: veliesten isA oli kirkkoherrana Saarijiirvellii! Saa-
riiarvi 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

Johan pereti houl(utelluksi Saariiarvelle, vai kulkil(o sana
muuten vain virkapostin mukana?

Avolmla kysymyksii

Ensimmeiseste avioliitosta lohanilla oli lapsia kolme,

toisesta kuusi lis:ia. la muistamme, ette Maria Lena
sai Eriijarvella viela yhden aviottoman (oechta) pojan.

Vaikka lohan ja Maria Lena Bergqvistin v;irikkiiiclen
elemenvaiheiden ulkoiset puitteet ovat lo pitkaille sel-
vitetty, on viela avoimiakin kysymyksia. Emme esimer-
ldksi tiede heidan iiidinldelteen: suomi vai ruotsi? Var-
haisempien asuinpaild(oien perusteella jelkimmainenkin

lienee mahclollista - siine myos osasyy, ettei etunimia
tAsse jutussa ole suomalaistettu. My6s lohanin alkupe-
re on tuntematon. Maria Lena puolestaan katoaa
tietymattdmiin Er:Uervelte 1 8OO{uvun taitteessa.

Era;issA suhteessa he ovat joka tapauksess.l poikkeuk-

sia. TiettAv:isti he ovat ain&lt esivanhemmistani, iotka
varmuuclella edes lyhyen aikaa ovat asuneet kaupungis-
sa, t:issA tapauksessa puolentoistatuhannen asuld€an
Loviisassa.

Sotllaan b Ar

.Jo Erejarven lso-Kaupin emennAn Anna Sophia

Johansclotterin vanhempien i.iliittiiminen oli seikkailu si-
niinse. Mutta traaginen tapaus, josta t:iss:i sukukunnassa
aikoinaan ehkii vaiettiin, on viele kertomatta. Tafiuksen
muisto sukupolvelta toiselle kenottuna suullisena Frimii-
tietona on jo aikoja sitten suvussani heipynyt unohduk-
siin, mutta tAma ei estan)rt minua ereine Iokakuisena
lauantaina - l i l( 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 sivuu-
tettu viihella maininnalla. Viele bftt6ihmisena ollessaan
hen majaili viimeksi seppe Hillbomin lesken luona.
Vuonna 1753 rakennettu asumus nek)Dr Nikanderin
karttapiirroksessa lehelle 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 osa-
si lukea vain heikosti (enfalcligt), oli tullut palvelus-
piiaksi vasta vehen aikaisemmin. Muuttoldria on pei-

vetry Myrslq/len pappilassa 10. syyskuuta 1771.

Maria Lena oli sotilaan tytar. lsn oli Olof E csson
Backfelt, Uudenmaan jalkavekirykmentin henki-
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komppanian sotamies (ruotu n:o 31 Backbole). Ha-
nen sotilasnimensa selvestildn oli vaannos lqlan ni-
meste: viimeistaan 176o-luvun alussa perheen asuin-
paikaksi vakiintui Olofin viran myote Myrskylen
Bacloole (Pakila).

Edellisella vuosillymmenella perhe n:\ttaA majailleen
vuoroin Myrslryliissa, vuoroin Askolassa. Olof oli silloin
vasta varasotamies ja ktytti nimee G inqvlst. Tytteris-
ta Maril Lena syntyi Askolan Stigsbolesse Oiil.ia), ja
hanen synqmaaj-akseen on tarl(entunut 28.A.1753. Ai-
kaisemmat tiedot hAnenldn syntymAajastaan ovat osoit-
tautuneet siis virheellisiksi. Syntyneiden luettelossa hii-
nen etunimens:i on muodossa "Maia Lena", joten hen-
ta ehk:i todellisuuclessa kutsuttiin Maiia Leenal6i.

Hiliainen lukiia

Ente Maria Lenan aiti? Hen oli Llsa Nllsdotter, iolG
oli vihitty Olof Ericssonin lGnssa 28.12.1750.

Name tieclot Maria Lenan isasta ja aidista paliastui-

vat yhclen peivan ail€na istuessani Kansallisarldstossa.
Kun mainitsin viereisella mikrofi lminlukulaitteella
puurtavalle rouvalle sen paivan loydoisteni, joihin pit-
k:illinen etsintani oli tahdannyt, aavisteli han tuntoiani
todetessaan nain: "Tallaisesta saavutuksesta saa aina
hwan mielenl" Ny6kk:isin, mutta jatin kertomatta rou-
va l le  sen,  minka juur i  o l in  omin  s i lm in  nehnyt
Myrskyllin kuolleiden la hauclattujen luettelosta.

Mainitun asialdrian mulGan Lisa Nilsclotter kuoli
Myrskyliin Backbolessi 28. tammil(uuta 1761. Asia-
kiriassa seuraa sitten kuolemaa tarkentava erillinen tie-
clonanto, jol(a saa lukijan hillaiseksr:

Halshuggen och e behle brand for bamamord, eli
'mestattu ja poltettu roviolla lapsenmurhasta'l

Saadakseni asiaan edes iotain lisevalaistusta olen sit-
temmin selannut Porvoon kiir4ien tuomiokirjoja- tulok-
setta. On tol( tiedossa, etta murhasta, taposta, torkdistA
omaisuusrikoksesta ja hapeall iseksi katsotusta
siveellis)0/srikolcesta seurasi siihen aikaan kuolemanran-
gaistus, mike aina oli jAtettava hovioil(euden vah-
vistettavaksi. Mutta liihesrulkoon varmaa on myos se,
ettii loputlista hovioikeuden paiAtost:i t:iss:i asiassa on enaa
turhaetsia: se katosi tuhl<anataivaalleTurun palossa 1827.
Ainoastaan lopputuloksen tiec{:imme- isoeitini :iidinisen
isanaidin :iidinaiti joutui laskemaan p:iens:i polh/lle...

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

Se oli site aikaa.

Tekstisse mainittujen seurakuntien ldrkonkirjat.
Paakatselmusrullat (Militaria-saria).
Axel Bergholm: Sukukirja I (suku Calonius).
ll l<ka MAnlrlA: Suomalaisen juoppouclen juuret.

Viinanpoltto vapauden aikana. SKS 1985, s. 190.
Cabriel Nilcncler: Lovisa stads historia I ( 1 745- 1 8O8) .

1930.
Matl<alla Suomessa. Kust. Valitut Palat 1989.

Markku Kalllollnna
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@obiu r*uan pddkaupu nglssa

Weodlretki @aasaan 24.4.200 4

Tampereen seuclun sukututklmusseuran Vaa-
san-matkalle ldhdeltlln llolsen oclottzvln mle-
Iln, kuten alna retklllemme. Siiiitledotus lupa-
st valhtelevaa kevitsiiitli JuurI Vaasan seudul-
Ie. Nllnpi Keskustodn ydkylmlistii aamusta
alna matkan vanella sataneeseen lumeen valh-
tell si'ii rannlkolle menteesse. Busslnat-
katlullehan se oll hyvii, slll ralkas kevitllma
pllvltalvaankln alla antol hlenot niil<rlmiit meil-
Ie himiilitstlle lakeukslen poftllla.

Erkki Sivi otti heti alusta allGen iariestamansa ret-
ken ohiat ldisiinse ja kertoilialkumatkan kuntien ja lGu-
punkien kehystieclot. Votarvi, Hameenkyr6, Ikaalinen,

Parkano ja taukopaikkana Jalasjarvi, jossa "Juustoportti"

l€hvi- ia tuliaispaikkana.

lalasiarvi, Kurikankyle, Koskenkorva, Laihia ja Vaa-
sa; nama menomatlGn pitaiet ia lGupungit tulivat
"komioitten" lakeusnekymien liseksi tutuil(si Seija
Pessin hauskasti, omakohtaisesti ia asiantuntevasti

kerrottujen juttujen my6ta.

Vaasan maalenta-arkistossa Sep:inlrylantie z:ssa meite

oclotti iloinen ja lemminhenkinen vastaanotto. Arkiston-
johtaja Arja Rantanen apunaan Sari Vahaimaki toivotti
seuramme tervetulleelGi tutustumaan etelepohjalaisen
arkistolaitoksen saloihin. Matkalaiset iaettiin viisaasti

kahteen ryhmaen, ioista ensimmaista veti Arja Ranta-

nen ja iohon itseldn kuuluin. Useimmat meista ovat

kokeneet a dstokayntejA, joista tama oli varmasti ai-

van ykkosluokan iuttu. KalGi tuntia on lyhyt aika tallai-

sen laitol(sen esittel)0/n, mutta paasimme llihes kaik-

ldin holveihin, aina yritys- ja yksityisarkistoja myoden.

Aluksi naimme, kuinka taitavasti konservaattorit saavat

io haioamassa olevasta matedaalista aikaan hienon lop-

A <istonjoht4a A4a Rantanen (vas.) ja Safi Vehemeki joh-
clattivat sukututkijat Vaasan maakunta-arkiston holveihin.

putulolcen, iota kelpaa ihastella ja jonka Aia Rantanen
kertoi lcst:ivain v:ihintaan seuraavat sata vuotta. Pohian-
maalta laihdettiin joukolla "Uudelle Mantereelle". Taimain
totesimme siirtolaisarkistossa, jossa eraiAt meisia loysivetkin
omiensa laihtdia kwien kera.

Kaikld nakem:imme arkistot olivat hienossa kunnos-
sa ja h)ry5ssa jarjestyksessii. Hyviin arkistoinnin takaa
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Sukututkija Elmar Badermann tekemessii l6)/t<ije.

vat 22 ty6ntekii:iA. Kunnioitusta heratteva leveitten
nahkaselkiisten perukiioien osasto oli my6s nAhte-

Urys. Tullessamme karttoien, rakennuspiirustusten,
pohiapiirrosten, as€makaava- ja hautausmaakarttojen
ym. pariin naimme taas konservoinnin ihmeita ja esil-
le leviGttyie hienoia piiffoksia.

l\lyq|aiin tuotettu valtava aslakl4amaAra koetetaan
hallita ia s€uloa, koska kaikkea ei volda s:iih/tt:iii. Kaik-
kiaan kokoelmlssa on noin 6000 hyllymetria. Asiakirio-

la ia kirialllsuutta on arkistossa noin 120O hyllymetria.

Ivaakunta-a*iston vanhin asiakl4a on vuodelta 1407
dwa kauppakiria Nona Vallegrundin lqliiaftstossa.
Arkiston vanhin suomenkielinen asiakirla on vuodelta
1689 ja se koskee maakiistaa Veh:issailq,/r6ssa (Vfien-
Iqyr6n kirkonarkisto). Vanhimmat yhteneiset asiakirja-
sariat alkavat 160o-luvun lopulta tai isonvihan jakeen

la uusimmat arkistossa s:iib/tett:ivet asiakiriat ovat vii-
me vuosilta. Seurakuntien ia valtion asiakirioia on
rullafilmellE 2200 kpl ia mikokortteina yli 57800 kpl.

Arkiston er5Ane neyttelyideana on sis:iiintuloaulan
vitdini, jossa on alna jokin kiinnostava asiakiria tai esi-

Afustonjohtaja RAntanen esiltelee sukututqalle nahkaselkal-
sE asiakirJatldokla.

ne. My6s hallin seinelH ollut Viipudn valokwanayttely
kuului vaihtwiin osiin.

Kokoonnuttuamme lopuksi luentosallln lotkut meistA
ldysivat vieH viime hetken tieto.ia, iolta Innolla tutkittiin.

Kaikki hwe loppuu aikanaan, ia saimme hWlH mielin
palata arkeen ia lounastamaan.

l(ertoalelu kaupungllla

Lounaan ialkeen lehdimme Vaasan kaupungintalon
edeste tutustumaan Vaasaan. Oppaanamme toimi
kaupunginopa.s Sirkka Hletikko. Bussimme kierteli noin
t 1/2 tuntia eri aikakauslen Vaasaa. Saimme eritt:iin hy-
vtin kuvan Vaasan perustamisesta aina tahiin peiveiin
asti, yksityiskohttakaan unohtamatta.

P:iellimmas€ksi iei mieleen persoonalllnen Pohian-
maan pliiikaupunki, ,oka on perustettu kunlngas Kaar-
le lx:n toimesta Mustasaaren vanhalle kauppa- ja
satamapaikalle vuonna 16O6. Vaasan kohclalla Meren-
kurkku on kapeimmillaan, vain 43 merlmailla Ruotsiin.
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Antd LAhde iltalypsyn aikaan.

Arlddtehti Carl Axel Setterbergin kadenjalki nakly l(ol<o

lGupungin omaleimaisissa piirteissa. Vaasa tuntuu ole-
van luontevasti l(alGil(ielinen seutul(unnan l(esl(us.

570OO asukl<aan kaupungissa 7Z 0/o puhuu aiclinl(iele-
naan suomea, 26 a/a ruotsia ia Z a/o muita l(ielia.

Naimme paljon eri ail(alGusien ral(ennul(sia ja muis-
tomerld(eja. Esimerl(il(si torin Jaaldripatsas, jol(a sym-
boloi 1918 Suomen sodan ailea, jolloin vaasalaisista

tuli hetkel(si maamme pAakaupungin asul(l(aita.

Lahtiessemme paluumatl(alle jai Vaasasta perinteet

ia nyl(yaian huomioonottava iclyll inen ia rauhall inen
l<uva. Tampereelle palasimme reitt ia Vaasa, Laihia,

Tervasjol(i, lsol<yro, Ylistaro, Seiniijoki, (Rengonkylii) ja

Jalasjarvi. "juustoportille" saavuimme iltalypsyn ailGan.
I(ahvittelun ja tuliaisostosten jAll(een suuntasimme
kohti Tamperetta. Voipuneena mutta ilmeisen qlity-

vaisini tulimme keviit i l las:a koti in

Teksti ia kuvat Antti Liihde
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Eailikkalan iscinlien puumerkil ouodefta 1766

lsolako P keneen Laltlkkalassa

PelGneen Laitild€lan kyla Hauhon vastaisella raialla
kisitti alun allGen lGksi erillista taloryhmaa. Toisessa

ryhmiissii oli 13 taloa sullottuna pienelle alueelle, ja
peltojen tal€na sijaitsi toinen yhdeksan talon rykelme.

Pelkeneen Laitikl€lassa isojako oli maanjako-oikeu-
den kesiteltavana aina l T60luvulta 1840-luvulle asti.
Tessa isossa iakokunnassa aiheuttivat ongelmia erityi-
sesti Joensuun ralssitilat, iotlG vaativat erikoisiar-
jestelyia. Vasta 1850-1852 saatiin lehes sata vuotta
vireille ollut jako lopultaldn vahvistettua. lsoiaossa tii-

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

taloja siella oli kaikkiaan 22.

Y(si monista Laitild€lan isojakoon liitbrvista asialdr-
joista on vuodelta 1786. Asiakirjan kiinnostavuutta li-
sea lopussa oleva luettelo llr/len isanniste ja heiden
puumerkkinsa. Se on mielenkiintoinen l€tsaus yhcles-

sa kylaissa samaan aikaan esiin!ruistti erilaisista puu-

merkeista.

fllna 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 LATTTKKALAN IsANrrnN puuvrERKrr woNNA 1786
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HEIKINPOIKA

ie

PI
HtrIKKI JA KALLE
SAMUELINPOIKA

L'-1

ARVINPOTKA LAURILA
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HEIKKT ERKINPOIKA
HELMIKXALA

MATTI MA
RUOTSALAINEN

ERKKI JUHONPOIKA KATAJA MATTI JUHONPOIKA

MARTTI ERKINPOIKA

Ldhde: Isojako Palkiineen Laitikkalan, Kffvrnt{ldn ja Vuolijoen lflissd 7.8.1786. Pirkanmaan maanmittauskonttori-
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kt-lsiilftint OIof Bengfsson Schwattilla oll kol-
me polkaa: Bengt, lohan la Anclerc. Kaikki po-
lat palvel lvat ruotsalalsessa Skaraborgln
rykmentlssi. Hetdiit aateloftiin I 682 nimellA von
Schwarzen hoff. Heldiin adel I svaakunasean oll
nlmen mukaisesti kolme mustra peetA. Gustaf
Elgenstleman tolmtltanassa klrlassa Den lnt-
roducerade Svenska Adelns Attartavl or maini-
taan, efte An.Ierc Schwart osalllstul Lumlln tals-
Eluun vuonna 1676. Tiistii sain kimmokkeen
tutkla lfrhemmln tuota hlstelua.

Lundln talstelun taustaa

Kuningas Kustaa ll Aaclolfin qrtar kuningatar Kfistiina
luopui 1654 kruunustaan serld<unsa ffalz-Zweibriickenin
herttuan Kaarlen hyvaksi. T;ima otti hallitsijanimelGeen
Kaarle X Kustaa. Henen ailenaan Ruotsin valtakunta oli
laaiimmillaan ulottuen aina Atlantille asti.

Kaarle X Kustaa ylitti armeijansa kanssa jiialrneen

Vehan- ia Ison-Beltin ia piiritti KOdpenhaminan, jolloin

Tanska suostui Roskilcien rauhassa 1658 luovuttamaan

Ruotsille SkAnen, Blekingen, Bohuslanin ja Hallanclin.

Nama Ruotsin etelaisimmat maakunnat olivat aikoinaan
Smalannin metsaiseutuj'en muista Ruotsin maakunnista
erist:imia. Sen sijaan helppo yhteys meritse liitti ne Tans-
kaan. lohon ne Tansl<an valtion syntyessa noin vuonna

8OO valtiollisestildn yhdistettiin.

Maakuntien vaest6ldn oli tanslGlaista heimoa. Ros-

kilden rauhaan asti ne olivat kuuluneet Tanskalle lukuun

ottamatta lyhytta aikaa 9ooluvun lopulla sekli 1332-

1360. iolloin ne kuuluivat Ruotsiin. SGnen etelaranni-

kon lGupungissa Lundissa oli 1 104-'1536 Tansl<an ark-

ldpiispan istuin, jonka hallintopiiriin kuuluivat jonldn ai-

l€a lGildd Pohjoismaat. - Ei ole ihme, etta TanslG aina

tilaisuuclen tullen pyrki valloittamaan namA menetta-

mense maakunnat takaisin.

Kuningas l(aarle X Kustaa kuoli 1660 vain 37 vuo-

den ikeisene. Hanen poikansa lGarle XI oli isiinsii kuol-

lessa viisivuotias, ja holhoojahallitus hoiti valtakunnan

asioita. Kuninkaan teytettye 17 vuotta 1672 henestA

tuli hallitsiia.

Sotatoimet ennen Lundln talstelua

Kun RuoGi holhoojahallituksen aikana oli joutunut huo-
non talouclellisen tilanteensa takia ottamaan avustuksia
ja lainoja Ranskalta, tuli se myds riippuvaisuussuhteeseen
Ludvig xlveen. Kun Ranska aloitti soclan Hollantia vas-

taan, se painosti Ruotsia aloittamaan sodan Hollannin liit-

tolaista Brandenburgia vastaan. Carl Gustaf Wrangel rat-

sasti Ruotsin Pommerista 13.0OO miehen kanssa

Branclenburgiin, mutta kairsi tappion Fehrbellinin luona

1 8.6. 1 675. Tappio sai ailcan sen, ette Hollanti ja ltaval-

lan keisari iulistivat valittomlisti sodan Ruotsille. Tanska

oli asettunut keisarin puolelle. Ruotsin jaTanslGn kesken

k4diin neuvotteluja puolueettomuudesta.

Kaarle XI ldhlautui Tanskan kuninl€an Kristian V:n
sisaren Ulrika Eleonoran lenssa. Tarkoitul€ena oli es-
tee Tanskaa toteuttamasta revanssiaikeitaan Ruotsia
kohtaan. Saatuaan tiedon Fehrbellinin taistelun tulok-
sesta Kristian V antoi vangita Holstein-Cottorpin
herttuan. TAma pakotettiin luopumaan linnoitulGistaan
ja itseneis)4/clesthiin.Tanskan hyokkiiys Holstein-

Gottorpiin oli samaa kuin sodaniulistus Ruotsille. Vi-

rallinen 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.

Ruotsilla oli melkoisen suuri laivasto. iohon l(uului
66 eril(okoista alusta, ioissa oli yli 2200 tyld(ie ia yli
1O.O0O mieste. Kuninl€an meerevksesta laivasto l,ii-
hetettiin merelle myohaiain syksylla, jolloin s)4/smy6l$.t
ia iaiaesteet koettelivat sita kovasti. Toukokuussa | 676
se kohtasi Tanskan laivaston Skanen rannikolla. Lai-

vasto vetiiytyi pohjoiseen, ja varsinainen taistelu key-
t|ln ljotanntn vesllta.

Laivaston lippulaiva oli sen ajan maailman suurim-
piin kuulunut alus Kronan. Laivaston komentajana oli
valtakunnanamiraali Lorenz Creutz. iolla ei kuitenkaan
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Kuva esiftee taistelun ensimmeisfi vaihetta, iossa ruotsalaisten oil<ea siipi
seuaa tansl<alaisten vasenta siipeA seke ruotsalaisten paluuta talstelukentlille.
Kuva Heman Lindqvistin kirjasta Histofien om Sve ge. Stohet och fall.

ollut merikol(emusta. Ruotsil la oli paperil la suurempi
laivasto l<uin tanskalaisilla, mutta viimemainitut olivat
hartoitelleet enemmAn merisotaa. Taistelusta muodos-
tui taysi katastrofi Ruotsin laivastolle. Lippulaiva Kronan
rajahti, kun tykin palava lunttu putosi ruutivarastoon.
Laivan mukana hukkui yli 650 miesta, heidiin joul<os-

saan amiraali Creutz. Kaikl(iaan yli 3000 ruotsalaista
lGtosi tassa taistelussa.

Tilanne Ruotsissa oli nyt epatoivoinen. Kun laivasto
oli poissa peliste, ei mikaan voinut enaa estAa tanska-
laisten maihinnousua Ruotsiin.

Tanskalalsten malhinnousu

29.6.1676 purjehti yl i 30O eril<ol<oista
alusta Ruotsin rannil<olle Helsingborgin ete-
lapuolelle mulGnaan 15.0O0 miestii. Lip-
pulaivan, jolla oli provolcti ivinen 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 heiclAt riemuiten
vas taan.  Tanska la ise t  o rgan iso iva t
skanelaisista sissisotilaita, jotka taitavasti
iskivat ruotsalaisten selkaan ja sabotoivat
huoltokulietuksia. Ruotsalaiset ly6tiin talGi-
sin l(ailddalla paitsi Malmon linnoitulsesta.

Ruotsin armeijan jaann6l<set vetaytyivat
l (oh t i  Smalan t ia .  Avut tomana ja

hameantyneene lGarle Xl tuli Viixjoh6n,

ionne han kutsui valtakunnanneuvos lohan
Gyllenstiernan, jolG tall6in oli 41-vuotias.
Hanesta tulikin kuninl<aalle isAhahmo ia
neuvonantaja. Cyllenstierna tuli pAimajaan

elokuussa 1676. Kuningas ja koko armeiia-
johto saivat uuden innostulGen ja lGmp-
pailuhengen.

Cyllenstiernan ehdotul(ses(a kuningas
marssi armeijan mulcna suoraan etelaAn
l(ohti Halmstaclia. Taialla oli Norjasta tullut
Ulri l( Freclri l( Gyldenl6ven johrama noin
4.0OO miehen tansl(alaisosasto.Tansl(alaiset

yll:itettiin aamuhameriss.i 1 7.8. 1676, jatunnissa oli tais-
telu ohi. Se oli pieni voitto, mutta se oli Kaarle Xl:n
ensimmainen ja psykologisessa mielessa aarimmeisen
tarkea. TAlla voitolla estettiin Norjasta tunl(eutuneiclen
tanskalaisten yhtyminen Skanen tanslGlaisarmeiian
l€nssa.

Se oli kiiiinnekohta soclassa. Cylclenlove vet:iytyi ta-
lGisin Norjaan ja TanslGn armeija asettui talvima-
joitulGeen. Sillavalin organisoitiin ruotsalaisten toimes-
ta uusia rylmenttejA, ja lolGkuun lopussa l<uningas tuli
14.0OO miehen iohclossa SkAneen. Miehista kolme
neliasosaa oli ratsuvekeA.
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Luntlin taistelu

Ruotsalaisten tarkoitulGena oli edeta SGnen etele-

osiin, missasaattoi paiaista yhteyteen Malmon saarretun
varuskunnan kanssa. Ruotsin armeiiayritti kiertee Tans-

kan ioukot ioutumatta taisteluun. TAssa vaiheessa
molemmat armeijat siirtyivat Rdnnejoelta Saxjoen
lGutta RAjoelle ja lopuksi Ldcldejoelle. Siella armeijat

asettuivat leiriin, ruotsalaiset joen pohjoispuolelle Lil-
la Harrien kohclalle ja tanslGlaiset joen etelapuolelle

Skelsh6giin. Kun joen yli johtavat sillat oli havitetty,

oli joen ylitys mahdotonta.

Kaarle XI oli p:iattanyt tehcta yllatyshyokkeyksen tans-

kalaisten leiriin. Avul€i tuli pakkanen, jol(a jaadytti

Loclclejoen, niin ettd. 4.1 7.1 67 6 ruotsalaisjoukot pttisi-

vat ylittamAan ioen. Aamulla l(ello 4 noin 8.0OO miesta
ylitti ioen asettualGeen taisteluryhmityl€een joen toi-
sella puolen. loen ylitys aiheutti kuitenkin niin paljon

aentA, ette tanslGlaiset her:isivat, ja liihes 12.OOO mie-
hen armeija komennettiin ta).teen taisteluvalmiuteen.
Kello oli ialldin lAhemm:is seitsemiin aamulla.

Ruotsalaiset totesivat, ettei yllatyshyokkayksesta

tullut miteen ia paettivei siirtya strategisesti parem-

mdle pail(alle lehelle Lunctia. Kaarle Xl:n sotajoukl(o

aloitti pilGmarssin kohti Lunclia. Tanskalaiset teldvet

samoin. Tuli ldlpaiuol<su lGhclen armeijan velille.

Pisimmalla edessa lauldGsivat ruotsalaisten oikea ja

tanslGlaisten vasen siipi l(ummankin johtajana kunin-
gas. Kuningas Kristian V:n mulGna oli myos hanen vel-
jensa Ceorg. Ratsastajien jaljessa tuli jallGvaki juosten

niin nopeasti kuin paasi. Kauimpana oikealla ratsasti
Buclbergin suomalaiset rakuunat, sitten henkivar-

ti iasoturit, sitten Nils Bielken iohtama henkiratsu-

rykmentti ja niiclen jaljessa suomalainen ratsuveki. Tuli

hikinen noin 7 ldlometrin kilpaiuoksu Luncli in.

Ikarle XI voitti. Han oli ensimmAisena tavoitteena ol-

Ieen strategisen kukl(ulan luona.Taistelualkoivaittom:isti
ilman ette koko armeija olisi tullut perille ja ehtinyt

D/hmitrye. Ruotsalaisten oikea siipi ja tanslGlaisten va-

sen siipi iskivat yhieen. Valittom.isti lcatui iould(o ruot-

salaisia. ia Kaarle XI:n hevonen ammuttiin h:lnen altaan.

Taistelu lainehti edestalGisin. Taistelun tuolsinassa
Tanskan ylipiiiillikko Carl von Arentorff haavoittui va-
lGvasti, mika aiheutti levottomuutta tanskalaisten jou-

kossa. Monet heista mukanaan kuningas Kristian pa-

kenivat pohjoiseen perassaAn ruotsalaisia Kaarle XI
karjessa. He jahtasivat pal<enevia L6dcleioelle asti,
kunnes kuningas onnistuttiin ylipuhumaan ja palaa-

maan taistelul(entelle. Ruotsalaiset olivat silla aikaa
haviemeisilleen taistelun. Kaarle XI oli kahdessa tun-
nissa ratsastanut liki parillymmente kilometria, ja he-

voset ia miehet lGipasivat lepoa. He lahtivat kuiten-

kin raivoisaa vauhtia l(ohti Lundia.

Eriis ryhmii, iolG erityisesti kunnostautui taistelussa
oli eversti Herman von Burghausenin suomalainen
rakuunarykmentti, niin sanotut Karjalan mustat

rakuunat, ioka aarimmaisena vasemmalla siivelle
urhooll isuuclellaan vaikutti voiton saavuttamiseen.
Burghausen itse oli kotoisin Virosta, ja hanesta oli 1667
tullut Savon ja Karjalan autiotiloilta pestatun ratsu-

ryl(mentin eversti. Rylmentissa oli mulGna h:inen poi-

lGnsa, sukulaiset, ystavat ja naapurit.

Ryl(mentti joutui iallGutettuna eristyksiin. Vivoimai-
set tanslGlaiset tuhosivat kaytannollisesti katsoen koko

rykmentin. Burghausen itse seka suurin osa hAnen

ioul(oistaan lGatui, ja tanslGlaiset ryostivet heidan
mustat l ippunsa.

Ryl(mentti, iol(a viela oli pailGlla ja pelasti tilanteen,

oli Nils Bielken henkirykmentti. Kuningas kertoi myo-

hemmin, etta hanen kruununsa sil loin oli kiriaimell i-

sesti Nils Bielken mielGn kariessa.

'./ i:,/
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Kolmen ailGan iltapaivalla tanslGlaisetvalmistautuivat
viimeiseen iskuun. He olivat n)rt ylivoimaisia ruotsalai-

siin niihclen. Heille oli enemman sotilaita ja ennen l(aik-

kea tykkeie. Sille hetkella Kaarle XI palasitalGisin muuta-

man eskadroonan (vastaa ialkavAen komppaniaa) lGns-

sa. TanslGlaiset luulivat, ette kuninlGan mukana tullut

iould(o oli vain etuiouldo todellisille vahvistuksille var-

sinkin kun kuningas ja hiinen eskadroonansa ratsasti suo-
raan vihollista pain ja meni liihilGmppailuun. Kuninkaan
onnistui muutaman ratsastaian kera lydmiian itsensa lapi
tanskalaisten ketjun horjuvalle ruotsalaispuolelle, jonka

h:in kol(osi ia iohti uuteen hydl&:iykseen.

Kuninkaan iskulause oli: voitto tai kuolema. Taman
han oli onnistunut myos iskostamaan sotilaiclensa mie-
liin. Tanskalaiset luulivat, etta heiden kimppuunsa hy6-
kiteen kahclelta suunnalta ja pakenivat paniildssa.

Lopputaistelu oli puoli kuuclen aikaan Vallkerran ldr-
kosta etelaan, jossa TanslGn armeija piiritettiin. Tais-
telu muuttui massateurastukselGi, iolG kohtasi erityi-
sesti niite 1.300 hollantilaista matruusia, jotlG antau-

tuivat ruotsalaisille, mutta jotl(a armotta lydtiin maa-

han. Kun tulitauko Duhallettiin. mal€si noin 6.000 tans-
kalaista ja 3.OOO ruotsalaista kaatuneina Lundin poh-
joispuolella olevilla pelloilla.

JaiAnn6lcet TanslGn armeijasta vet4/tyivat pimeyclen

suojassa Lanclskonan linnoituksen suojiin. 12 tunnin tais-
telun jalkeen, jol(a oli kiyb/ ilman ruolea miehist6lle ja

hevosille, ei kulGan eneA ialGanut seurata tanslGlaisia.

KuninlGan henldlokohtainen lesnaolo ja hanen oma
panolGensa oli ratlGiseva tekiji, joka kiansi tappion
voitolGi. YOn tullessa Kaarle Xl meni Lunclin piispan-

taloon, jossa piispatar Winstrup tarjosi illallisen.

Lundin taistelu oli Pohjolan historian verisin, mite

tulee lGatuneiden osuuteen siihen osallistuneista. Taisse
taistelussa lGatui enemm:in miehia kuin Pultavassa 1 7O9,

ios otetaan huomioon omien ia vihollisten yhteenlasl(et-

tu m:iara. Vi puolet Tansl<an armeijasta tuhoutui. Ruot-
salaisten lGatuneiden osuus oli noin 38 0/o taisteluun osal-
listuneista. Pultavassa ruotsalaisia leatui 6.9OO miest:i eli

35 o/o taistelwahvuudesta. - Vertailun vuolGi mainitta-
loon, ette ranslGlaiset menettivat 1815 Waterloossa 34
o/o lokonaisvoimastaan kuolleina, vankeina ia haavoit-

tuneina. Liittoutuneet menettivet maihinnousupeivene

1944 yhteensa 2.50O mieste kaatuneina.

Lundin taistelun voitto ei viela merkinDrt sodan p:iAt-

tyrnista, mutta se osoitti tahdin Skenen takaisinvaltauk-
sessa. Ruotsin ja Tanskan armeiiat marssivat edestakai-
sin Pohtois-Skenessa ja Blekingessii, ja koko ajan tanslG-
laisten organisoimat sissit toimivat selustass.l. Sota pa;ittyi

vasta kolme vuotta mydhemmin 26.9.1679 solmittuun

Lunclin rauhaan, iossa vahvistettiin Ruotsin omistusoil(e-
us etelaiisiin maakuntiinsa.

Ruotsin tolmenplteet
Lundln rauhan iiilkeen

Lundin rauhan jiilkeen lohan Gyllenstierna nimitettiin
Skanen, Bleldngen ja Hallandin kenraalikwerno6riksi, ja

EteH-Ruotsissa all(oi voimakas ruotsalaistamislGmpanja.
Tiissa prosessissa Ruotsin kirldo nayfteli ratkaisevaa osaa.
Pappeja kiellettiin saarnaamasta tanskaksi ja lGil&i tans-
IGlaiset kiriat ldellettiin. Kun sota alkoi, oli Sldnessa
18O.00O asukasta, vuonna 1718vain 132.8OO, viihen-
nysta 26 0/0. L:ihes 9 o/o vaestosta oli paennut TanslGan.

Ruotsalaistamisen helpottamiselGi 1 668 perustettu

Lunclin yliopisto ryhtyi tosissaan valmistamaan ruot-

sinl(ielisie pappeja ja virlGmiehia Etela-Ruotsiin. Kar-
jalasta ja Pohjanmaalta houl(uteltiin suomalaisia muut-

tamaan Ruotsin etelaosiin.

Kaarle XI Dani valtakunnan talousasiat kerralla kun-

toon toimeenDanemalla ison reduktion eli vuoden
1632 ialkeen annettuien Iahioitusmaicien palauttami-

sen kruunulle. Valtion saamat lisatulot kaytettiin luian
puolustuksen rakentamiseen. Ruotujakolaitos vakiin-
nutettiin, upseereille saatiin virlGtalot, rajoille raken-
nettiin vahva linnoitusketiu ia sotalaivasto uusittiin.

Osa aatelistosta iatti Ruotsin protestina recluktiolle.
Tunnetuin heiste oli valtakunnanneuvos, kenraali-

kuverno6ri Otto Wilhelm Konigsmarcl(. Hen matkusti

Venetsiaan, iossa hanesta tuli armeijan peellild(6 Krei-

kassa turld(ilaisia vastaan keydyss:i sodassa. Ateenan
piiritylcessa Konigs-marckin tykit osuivat Akropoliin

laella olevaan Parthenonin temppeliin, iossa ollut turk-
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ldlaisten ruutivarasto r:Uahti raunioittaen pahasti temp-
pelia.

Kuningas jakoi aatelisarvoja enemman kuin kulGan
edeltiijans.i. Ritarihuoneeseen ripustettiin yli 600 uutta
vaal(unaa ja kreivienldn meara nousi 21:sti 43:een.
Uudet aateliset eivet kuitenlGan saaneet mitaian lahjoi-
tuksia, vaan heista tuli lahinnii virka-aatelia.

Loppusanat

Kaarle Xl on viihemman tunnettu kuin suuret soturi-

kuninlGat Kustaa ll Aadolf ja Kaarle XII, mutta Lunclin

taistelun voittajana hAn valdinnutti Ruotsille sen nylq',/i-

set luonnolliset rajat. Valtakunnan talouden vakautta-
jana ja sotalaitolGen uudistaiana han loi perustan Ruot-

sinvastaisellevaurauclelle. Hiin kuoli vatsasydp.ien 1697

vain 36 vuoclen i:isse.

Esi-isani Johan von Schwartzenhoffin nuorempi veli
Anders selvisi hengisse Lundin taistelusta, mutta kaa-

tu i  Kaar fe  X I I :n  so tare tke l la  9 .7 - l7Ol  Va ina joen
ylityl6en yhteydessa syntyneessa taistelussa puolalais-

saksilaisten ioul&ojen kanssa.
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@ulbkunnan sukululkiial %mpereella

25 ouolisjub la oaftakunnallislen
su ku lu lk i m us-pr) i o i e n g b leg de,ssr)
Maallskuussa koko Suomen sukututk$olden
k&e oll koh<Ilstuneena Tampereelle, mls'sii vte-
teltlln XXVII valtakunnalllsla sukututklmus-
trtiiMiL Tllatsuus Juhltfr nmalla Tampereen seu-
dun suku& klmusseuran 2,-vuottsta tatvalta.

XXVII valtakunnallisia sukututkimuspaiivia vietettiin
Tampereen yliopiston juhlavissa tiloissa ZO.-Zl .3.2@4.
Valtakunnalliset jerjestettiin yhteistyossa Tampereen
seudun sukututkimusseuran ia Suomen Sukututldmus-
seuran kanssa. PailGlle saapui kahtena peiviina yhteen-
se yli tuhat henkei. Vlikeli oli kuitenldn paljon enem-
man, silH lGikld eivet kirioittaneet nimeiiain vierasldriaan.
Lauantai-iltapeivena vallitsi suoranainen tungos ja
na).ttelyp6)dien eereen piti suorastaan jonottaa.

Esitelmet yliopiston juhlasalissa keraisivat myds run-
saasti kuulijoita. Erityisesti profussori Pertti Haapalan
Tampere-aiheinen esitelma veti suuren salin te).teen.
Vapaita pail&oja ei iuuri nakyn).t, vaikka saliin mahtuu
yli 4OO henkea. Yleisopulasta ei ollut tietoa muiclen-
kaan esitelmien kohdalla. Voi hyvin sanoa, efta kaikki
esitelmet saivat ainakin 30O kuulilaa. Sunnuntainen
paneelikeskustelu veti jalleen sdin aairieen my6ten
Ciyteen. Keskustelua olisi riittanyt vaikka kuinl€ pit-
keksi aikaa, kun yleiso peesi ensin vauhtiin.

Paivien suosio iohtuivarmasti osittain siita, ettiiTam-
pere sijaitsee keskeiselle pail€lla. Lisaksi Tampereen
ymparistosse my6s asuu palion sukututldmuksen har-
rastajia, mik:i neb0/ seuramme omassaldn toiminnas-
sa. loka tapauksessa nain runsas osanotto oli silti iloi-
nen ylliitys.

Parasta valtakunnallisissa sul(ututldmusplivissa on se,
ette sielle tapaa aina tuttuja sek:i lehelte efta kaukaa.
Yliopiston ravintolan poydista kaikui aamusta iltaan

Valtakunnall isilla sukututkim uspeiville julkistettiin Vuoden
sukukirja 2OO3 -kilpailun voittaja. Vuo.len sukukirjaksi valit-
Ain Eeva-Liisa Ol<sasen ia Markku Oksasen teos Vehkalahden
knaapit. l(uvassa kitjoittajaparin fiseksi Anneli Hollamaa
(vas.), jonka kereemAe matefiaalia ja tutkimuksia on teok-
sessa kAytetty hweksi. Kuva: lorma Oinonen.

vilkas puheenporina. Puheet aroista ja myldsta suo-
malaisista saa todellaldn unohtaa, kun lg/symys on suku-
tutldjoista! Yhteinen harrastus tarjoaa puheenaiheen,
vaildG ei entuudestaan tuntisikaan samassa p6ydiissa
istuvia. Samoin aulassa muodostui keskusteluryhmiii
neyttelypdytien iiereen ia muuallekin. Monen vieraan
peive oli pelastettu, kun joltaldn nayttelypdydalte ldy-
tyi ylliiteen omasta suvusta kertova julkaisu.

Iltajuhla piclettiin Finlaysonin palatsin upeissa tilois-
sa. Seuran juhlavuoden kunniaksi pail€lle oli kutsuttu
Tampereen seuclun sukututldmusseuran kunnialiisenet,
joistavaltaosa tulikin paikalle. Ilta kului rattoisasti seu-
rustelun merkeissa.
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Seuamme voimahahmoja 2s-vuotistaipaleelta: Krsti Vimpa , ktkel Kvimaa (perustajajiben), Seija Jaminki ja Orvo Lippo-
nen (entinen puheenjohtaja). Kuva: loma Oinonen.

Koska kyse oli valtakunnallisista sul(ututkimus-
peiviste, niin oman seuramme 25-vuotisiuhla iai hie-
man vehemmelle huomiolle. Sil(si pyrimme viela tAlla
s)ryskaudella ja omilla Sampolan sukututldmuspaiville
ensi tammikuussa juhlistamaan seuran syn\rmaptiiviiii

monin eri tavoin. Seuramme neljennesvuosisatainen
taival on told useammanldn juhlan arvoinen.

Tllna Mlettlnen

,o
@uurel kiiloksel lalkoooriellel

9/*uo leifui ei lilaisuus o/isi onnislunuL
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@ as bba ko inen k i b lapari karc;i i //a

@tilto bopeasormus merkki kiblduksesla?

Kokemflen syyskirliflIEi 1689 kiisfteHln vas-
tahakolsen Hhhparln asha. Morclan, lo kol-
men avlomlehen lesk| Anna Cdhadna luhan-
Ver el velfltenyt palloakaan sulhasestaan
?,d.lfsar Arvldlnpotasta, mutta el ollsl slllnut
hlnen avloftua muldenkaan kanssa.

Oikeuden pdytekiriaan kirjoitettiinr

"Pi ta ianki r iur i  Danie l  Laur inpojan lesk i  Anna
Catharina luhanb/ter Paistilasta ilmoitti oikeudelle, ette
Baltsar Arvidinpoika, joka nyt palvelee Kokemaen-
kartanossa. antoi tammikuussa kaksi vuotta sitten ha-
nelle avioliittolupaus- ja kihlaiaislahiaksi hopeasor-
muksen ia rintasolien, mihin my6s Baltsarin vanhem-
mat olivat mydntyneet. Baltsar oli pysynyt lupauk-
sessaan nnihin aikoihin asti, mutta nyt hen haluaa hy-
lete Annan ja ottaa aviokseen Maria Niilontytteren
Kokemeenkartanosta.

"Baltsar kielsi kopeasti antaneensa mainitun hope-
an Anna Catharinalle kihlajaisiksi, vaan ainoastaan pan-
til(si oluesta ia paloviinasta. Mutta kun varanimismies
Henrik Stranclsten ia lautamiehisto vakuuttivat hanel-
le, ettei Anna ole pitenyt krouvia, ei hen voinut kieltaiA
avioliittolupaustaan. Mutta hen esitti, etta Anna, iolla
oli jo ollut kolme mieste, oli io vanha, eikii hiin nuore-
na miehenavoisi tulla henen kanssaan h) ,/in toimeen,
ia aikoo sen vuoksi avioitua nuoremman kanssa.

'Tahen Anna Catharina vastasi, ettei palionkaan ve-
lite Baltsarista. vain. ettA tema ei saisi avioitua muual-
la niin kauan kuin Anna elid. Sekii Anna etta Baltsar
sanoivat, etteivet ole olleet keskenean laittomassa
yhteyclessa. Baltsarin vanhemmat Arvid Pentinpoika
ia Sofia MaununtJdar ilmoittivat kuitenkin tahtonsa ole-
van, etta poika menisi mieluummin Anna Catharinan
kuin Maria Niilonn/tteren kanssa naimisiin. Tema mer-

Anna oli jii;iqtt jo kolmesta aviomleheste bskeksi aal8ar esifti
oikeudelle, ettei hiin nuorena miehenA voii tulla Annan kanssa
hwin toimeen.

kittiin muistiin ia avioliittoasia alistettiin korkea-arvoi-
sen kirl*okonsistorion paetettev5ksi. "

'l 
ilanne seMsi &rltsarin kannalta hyvin. Kihlauk-n puku

onnistui, sillii hainen puolisonaan mainitaan SAY:ssa Ma-
ria vuodesta 1691. Baltsar toimi Kokemaenkartanon
viestinviej:ine (utridare) ainakin vuonna 1692, jolloin hii-
net mainitaan Lapin kirdilH. Baltsarista tuli is.in*i Arvidin

liilkeen Kokemlien Paistilan H)Min is:inte vuonna 1697.

Kokemaen kerajat 23.9.1689, s. 5O4-5O5.

Vlrpt Nlsslli - UIla Kosklnen
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$uulutho$urbamrrt
-tapahtuma

't 6.-1 7.1 0.2004 kto 10.00 - 17.00 (su 16.00)
Vantaan ammatillinen koulutuskeskus

Tennistie 1, 0t 370 VANTAA

Tapahtuman avaa
isd Mitro

Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta

Ndyttelyosastoja n.60

Luennot lauantaina:
FM Terhi Torkki: Karjalainen suku tanaan

VTM Matti Heiniemi: Ruolusotilaat suku:utkimuksen ongelmana
Yli-intendentti Sirkku Dolle: Valokuva ia sukututkija

Luennot sunnuntaina:
Tj. Markku Pihlaianiemi: KaraUapoytakirjal sukututkiian silmin

Amanuenssi Klaus Kaartinen: Rikokset Vantaalla museon nak6kulmasta
Dl Kalevi Hyytia: Kotisivut sukututkimuksessa

Osastovaraukset sivui ltam me:
http://personal.inet.f i/perhe/suvuft angenus.htm

tai puh. 040 - 539 3323, 0500 - 400654, 050-546 4663
Tapahtuma-avustajat sivuiltamme 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

Kahvila-ravintola Vapaa paasy
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