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Eino Koskinen PUH EEN.,OHTAJAN PALsTA

4ysdL tEuzarz f ctsznzt,

Vuosi on juuri taittumassa ja
toiveikkain mielin alamme
kulkea kohden valoisuutta ja
uutta keviittii. Seuran hallituk-
sen ja omasta puolestani toi-
votan teille mita parhainta tu-
levaa vuotta.

Seuran toiminta on jatku-
nut vilkkaana ja toivon mu-
kaan jiisenkuntaa tyydyttAvA-
nii. Hiimeenlinnan retki oli ja-
senistdn mielestti varsin on-
nistunut sekii kaikin puolin
antoisa matka. Vapriikissa pi-
detty historian kurssi ker?isi
liihes 80 osanottajaa. Kurssil-
la kaytiin lapi Suomen varhai-

sempaan historiaan liittyvia
tapahtumia. Samalla saatoim-
me tutustua Vapriikissa ole-
vaan Pirkanmaata ja liihinnti
Tamperetta esitteleviiiin mu-
seon?iyttelyyn.

Tulevasta mainittakoon
tiissti yhteydessii Tampereen
seudun sukututkimusseuran
jfiestiimti jokavuotinen ta-
pahtuma eli sukututkimuspiii-
vii Sampolassa. Sampolassa
on totuttuun tapaan eri seuro-
jen myynti- ja niiyttelyosasto-
j4 mutta ennen kaikkea kor-
keatasoisia esitelmia. Esitel-
mat liittyviit ttillii kertaa sel-

laiseen aiheeseen kuin raha.
Me suomalaisetkin olemme
vaihtamassa kotoisen mark-
kamme euroihin, joten yhty-
makohtia on todella tarjolla.

Hyvii jtisenistd. Kaikista
sodista j a terrori-iskuista huo-
limatta me rohkenemme olla
optimistisia ja uskoa parem-
paan ja onnellisempaan huo-
miseen, koska itse sukujen
tutkiminen opettaa meita ym-
miirttimiian menneitii ja asen-
noitumaan nykypiiiviiiin noy-
rin ajatuksin niiin opettaen
meita ofiamaan liihimm?iisem-
me paremmin huomioon.

T ew efii f oa S a mpolaan sukututkimu spctivilf e!

Tampereen seudun sukututki-
musseura jtirjestaa jilleen
kerran perinteisen sukututki-
muspiiivtin Sampolassa lauan-
taina 12. tammikuuta 2002.
Tiima on tilaisuus, joka on ve-
tiinyt paikalle vuosi vuodelta
kasvavan joukon sukututkijoi-
ta - viime vuosina ktivljtimtiii-
rii on ollut jo liihes 500 hen-
keii. Tamperelaisten sukutut-
kimusptiivii onkin yksi maam-
me suurimmista ja merkitta-
vimmistii vuosittain toistuvis-
ta sukututkimustapahtumista.

Sukututkimusptiivdn aika-
na voi kuulla kolme kiinnos-
tavaa esitelmaa, jotka euroon
siirtymisen rakia tillii kertaa
kasittelevat eri niikdkulmista
Suomessa kaytettyja rahoja.
Esitelmien viiliajalla voi upo-
uusia eurojansa testata toi-
minnassa ostamalla niiytteille-
asettaj ilta sukututkimuskirj al-
lisuutta ja muuta harrastuk-
seen liittyviiti. Niiytteilleaset-
tajat ja myyjtit tulevat eri puo-
lilta Suomea, joten heilta voi
kysella uusia tutkimus- ja kir-
jallisuusvinkkeja. Paikalla on

my6s jtirjestttviin seuran puo-
lesta "virallisia" sukututki-
musneuvoji4 jotka etsiviit
kanssanne ratkaisua kiperiin
tutkimusongelmiin.

Sukututkimuspiiiviin oh-
jelma loytyy lehden rnukana
tulevasta jiisenkirjeestii ja
seuran www-sivuilta.

Tilaisuus on kaikille
avoin, joten pyytakirii toki
mukaanne sukututkimuksesta
ja historiasta kiinnostuneita
ysttivibnne - kaikki ovat sy-
ddmellisesti tervetulleita! Ta-
vataan Sampolassa!



Marit Liihteenmiiki

Varmaan useimmat sukuaan tutkivat toivovat
lOytavansa esivanhemmistaan my6nteisiii tietoja.
Aina tbmii ei kuitenkaan onnistu. Joskus loytyviit
tiedot voivat olla jopa inhottavia.

Yksi esi-isistiini oli nimeltaian Erik Hansin-
poika, joka syntyi vuoden 1679 paikkeilla. Hii-
nen isiinsii saattoi olla Porvoon pitiijiin Sigbdlen
kyliin Silvastasin ratsutilan edellisen isiinniin poi-
ka Hans Mattsinpoika, jonka isii Matts Andersin-
poika menetti tilan veljensii leskelle, koska oli
jaan5tt liikaa velkaa ratsastajan palkasta. Toinen
isiitarjokas on lAheisen Ekniisin kartanon lam-
puoti Hans Erikinpoika. Kumpi tahansa isti oli-
kin, Erikin elaman liihtdkohdat olivat kohtuulli-
set.

Ensimmiiisen maininnan Erik Hansinpojasta
ja hanen tulevasta vaimostaan loysin Suomen
asutuksen yleisluettelosta. Ekniisin Holmansin
torpassa mainitaan vuonna 1706 Margeta-piika,
wonna 1710 Erik-renki ja l7l2 Margeta maini-
taan Erikin vaimoksi. Margeta oli patronyymil-
taian Staffanintytiir. Hiin oli kotoisin Ekniisin kar-
tanon toisesta torpasta.

Erik Hansinpoika -niminen mies oli haastettu
ll. lokakuuta alkaneille vuoden 1725 syyskitrd-
jille maksamattomasta Jontasin tilan perintd-
osuudesta sisaruksensa lapselle Karin Jakobin-
tyttiirelle. Karin palasi tiihan selvittamattdmiiiin
asiaan 3. helmikuuta 1726 alkaneilla talvikiiriijil-
la. Tuolloin hanella oli tukenaan myos poikansa
Matts Samuelinpoika.

Samoilla karajilla Erik Hansinpoika Fasas
tuomittiin maksamaan velkansa sekii kulut kaup-
pias Mickel Bergmanille. Fasas (tai Farsas) oli

TUOMIOKIRJATARINOITA

Silvastasin augmenttitiloj a kuten Jontaskin, joten
Erik oli onnistunut vaihtamaan taloa, kun joutui
I iihtemiiiin Jontasi sta.

Erik Hansinpoika mainitaan viela ohimennen
Jontasin entisend asukkina 8 lokakuuta L730 al-
kaneilla syyskiiriijillii. Tuolloin mainitaan myds,
ettii Antasia ja Jontasia oli ennen viljelty yhtenii
tilana. Eipii tuntunut isiinnyys pysyviin Erikin
hyppysissii.

Ratsutilallinen Kristian Kuhlberg Ekniisin ky-
lasta oli haastanut torppari Erik Hansinpojan Por-
voon, M?intsdliin, Pukkilan ja Askolan tuomio-
kunnan I L marraskuuta 1734 alkaneille syysk?i-
r?ijille, silla Erik oli viekoitellut poikansa Staffa-
nin rikkomaan renginpestin edelliskesiinii. Kuhl-
berg vaati myds Erikiii maksamaan edellisvuoti-
sen velkansa hevoskaupasta. Erik tuomittiin
maksamaan velat kuluineen. Ikii ei siis viisastut-
tanut tittdt e s i - i siidni.

Erik hautaa vavynsa

Pahempaa seurasi. Pikkuvihan aikaan 21. loka-
kuuta wonna 1743 alkaneille syyskiiriijille oli
Erik Hansinpoika taas haastettu vastaamaan te-
kosistaan tai tiissii tapauksessa tekemiittii
jattamisisttun.

Apulaisnimismies kertoi oikeudelle, efta Ek-
niisin riilssis?iterin Ekbacka-nimisen torpan torp-
parin Erik Hansinpojan Simon-niminen v?ivy oli
kuollut kaksi viikkoa ennen Valpurin messua
1742 Jordansb6less?i (liiheisessii Askolan Juo-
rnaankyliissa) johonkin tautiin. Tiimii Simon oli

Ei aina kunniallisia esi-isici



ollut jalastaan rampa ja muutoinkin huonon sota-
ajan takia kiertiinyt kerjuulla lahiseuduilla. Si-
mon oli timiin takia tunnettu Jordansboless?i, jo-
ten Ekbackaan oli osattu liihettiiii sana hiinen
kuolemastaan ja pyydetty noutamaan ruumista.

Erik Hansinpoika kaskettiin oikeuden eteen
kertomaan oma versionsa seuranneista tapahtu-
mista. Hiin kertoi pyyt?ineensii tuttua rakuunaa
kanssaan ruumiinhakumatkalle ja varustautu-
neensa j onkinlaisella lauta-arkulla.

Miehet matkasivat sitten hevosen ja rattaiden
kera metsiin halki Jordansboleen, panivat Simo-
nin ruumiin arkkuun ja liihtiviit paluumatkalle.
Parin virstan piiiissii metsiitaipaleella hevonen oli
kuitenkin pysiihtynyt ja kieltaytynyt endii liikah-
tamasta. Erik Hansinpoika selitti hevosensa jou-
tuneen pikkuvihan aikana sotapalvelukseen ja
niiiintyneen siind voimattomaksi.

Kiirrypolun vieressli oli ollut silla kohdin
hiekkakuoppa, johon miehet piiiittiviit haudata
vainaj an tilapiiisesti. Erik vliitti heidiin peittiineen
arkun kunnolla ja pistelleen puunvesoja hiekkaan
pystyyn haudan merkiksi. Kuormasta piiiistyiiiin
hevonen oli suostunut jatkamaan kotimatkaa.

Aikaa vieriihti monta viikkoa. Vtihiin ennen
juhannusta joku naapuri tuli kertomaan matkan-
neensa hiekkakuopan ohi ja havainneensa, ettii
karhu oli kiiynyt tonkimassa hautaa. Arkku oli
osittain hilalla,ja karhu oli riepotellut my6s vai-
najaa.

Erik pyysi nyt samaa rakuunaa uudelleen mu-
kaansa ja lahti saman hevosen jarattaiden kanssa
hakemaan vavynsii maallisia jaanteita. Talla ker-
taa matka edistyi parin virstan pddthdn kotoa,
kunnes hevonen taas kieltaytyi liikahtamasta-
kaan. Nyt oli liihelki rinne, johon oli tilapiiisesti
haudattu kaksi pikkuvihassa kaatunutta ruotsa-
laissotilasta. Erik Hansinpoika hautasi rakuunan
awstuksella viivynsii uudelleen tilapiiisesti niii-
den sotilaiden seuraan.

Aikaa vieriihti taas. Nyt alkoivat viranomaiset
ja papit hermostua Erikin saamattomuuteen ja
kavivat vuoron perditn nuhtelemassa ja kehotta-
massa Erikia hoitamaan viivynsii siunattuun maa-
han. Erik oli joka kerta luvannut hoitaa asian,
mutta nyt oli kulunut jo toista vuotta.. .

Erik vetosi vanhuuteensa ja huonoon kun-
toonsa sekii hevosensa kurjuuteen, mutta useat
naapurit todistivat olleensa valmiita latnaamaan
parempaa hevosta ja muutenkin tarvittaessa aut-
tamaan. Sakkoihin Erik taas tuomittiin.

Eihiin hiin suorastaan rikollinen ollut. mutta
kokonaisuutena hiinen elaminsii nayttaa olleen
alamiiketi. Erik Hansinpoika ja Margeta Staffa-
nintytiir ilmestyiviit sittemmin 1749 aloitetussa
rippikirjassa Ekniisin kartanon Konungsbackan,
1754 Johannisdalin torppaan. Erikin kohdalle
pappi oli kirjannut mdiireen "simpliciden".

Margeta Staffanintytiir kuoli 2. helmikuuta
1755 Ekbackan torpassa. Vuonna 1.763 on kuol-
leiden ja hautaan siunattujen luetteloon merkitty
15. toukokuuta kuolleeksi Sigbolen Nygransin
talossa kerj alainen Erik Hansinpoika.

Ldihteet

Kansallisarkisto. Tuomioki{at, Porvoon laani KOa9,
milsofilmi ES 1703: Porvoo ja Hollola KOa37 jaKOa42.
milaofilmi ES l73l; KOa50, milqofilmi ES 1732:- KOa54,
milaofilmi ES 1735; KOa67, milcofilmi ES 1742 kirkon
historiakirjat.

Johanna Kurela

Tafari, taafari vai taaferi?

Ruotsinkielinen rahayksikkd dsler on suomeksi
talari eli taalari. Kumpikin muoto on oikein,
mutta taalari on niistii tunnetumpi ja yleisemmin
kaytetty.

Sen sijaan muotoa taaleri ei pitaisi ka\tfiaa,
kun puhutaan ruotsalais-suomalaisista rahoista.
Taalerit ovat saksalaisia hopearahoja, taalarit
vanhoja ruotsalaisia rahoja.



Johanna Kurela

Orpana-lehteti luetaan muual-
lakin kuin pelkastmn omien
jiisentemme piirissii. Sen jal-
keen kun lehden sisiillysluet-
telot julkaistiin seuran inter-
net-sivuilla- olemme saaneet
artikkeleihin liittyvia yhtey-
denottoja aina Ruotsista asti.
Myds seuraava Vaasasta tul-
lut artikkeli osoittaa, ettii Or-
pana tunnetaan Pirkanmaata

Orpana tunnetaan

kauempanakin. Vasa sliikt-
och bygdeforskare -yhdistyk-

sen sihteeri Greta Ahlskog on
kirjoittanut lisiiyksen edelli-
sessii Orpanassa olleeseen
Pekka Sillanpiiiin ansiokkaa-
seen Budde-sukua kasittele-
viiiin artikkeliin. Seuratkaa te-
kin myds muiden sukututki-
musseurojen julkaisuja ja kir-
joittakaa samoin niihin! Tiil-

lainen yhteydenpito tutkijoi-
den viilillii on erittain toivot-
taYaa.

Ja muistakaa toki myos
omaa Orpanaanne! Orpanassa
voitte julkaista omia sukutut-
kimukseen liittyvia havainto-
janne, pieniii tutkimuksia, kir-
jallisuusarvosteluja - mita ta-
hansa, mikii edistaa yhteista
harrastustamme.

Greta Ahlskog

I tidskriften for slaktsforskare
Orpana 2001.2 (utgivare
Tampereen seudun sukututki-
musseura) ingir en artikel
som handlar om de Budde-
slakter som utgitt frin nord-
ostra Pommern. Diirifr&n har
grenar spritt sig florutom till
Finland iiven till Tyskland,
Balticum, Sverige, Norge,
Danmark, USA och t.o.m. till
Australien. Enligt artikelns
upphovsman Pekka Sillanpliii
etablerades sl?ikten i Finland
av en person vid namn
Gabriel Budde si sent som
1701. de denne kom som

,66fons Buf,f,e lnaft

"frrvaltare" till Kulju herr-
gird i Suoniemi socken. Sil-
lanpiiii riiknar sitt ursprung
frin denna Buddegren.

Efter att ha berdrt sin an-
fader och sin sliiktgren i Fin-
land stannar Sillanpii2i upp in-
for ett iinnu mera kant Budde-
namn i virt land, ntimligen
infor medeltidsmunken Jons
Budde. Jdns Budde var fodd
senast 1437 och var. som
kant, birgittinermunk, skri-
vare och dversiittare vid Ni-
dendals kloster. Pekka Sillan-
p?i?i framkastar att Budde gott
kan ha htirstammat frin

Pommern och Buddesliikten
diir. Som bevis anfor han att
Budde som student skall ha
vistats vid unibersitetet i
Greifswald samt att han ocksi
senare haft kontakter med
Pommern.

Abo brand 1827 gjorde
slut pi det kallmaterial som
senare kunde ha gett Finland
en hillbar historia for medel-
tiden. Kring J6ns Budde har
det likviil forskats. Kvar finns
ju hans egna texter. Med hjalp
av dem har iiven hans lands-
mannaskap forsokt faststtillas.



Nigon slaktskap mellan
munken Jdns Budde och den
pommerska Buddeslakren har
genom den forskningen inte
kunnat pivisas. Diiremot har
Jdns Buddes sprik- och dia-
lektformer som varit genom-
giende i hans texter placerat
hans hemort i Biddeby i Lai-
hela (Potila i dag) Lirngl
innan Biddeby kom till hade
en gird ffitt namnet Bidde /
Bodde. Jdns Budde skrev sig
ocksi Jdnes Rak. Namnet
Rak fiter han pitriiffats under
formerna Rak / Riiak / Rex i i
Laihelas grannsocken VOri.
Slutsatserna forskningen
kommit fram till iir att Jons
Buddes far (Anders) var
hemma frin Biddeby medan
modern skall ha varit Voribo.

Slutet av 1300-talet var en
tid av stark tysk expansion
runt hela Ostersjon och dess
n[romriden. I hela 25 Fr
styrdes det svenska riket av
en tysk furste Albrecht av

Mecklenburg (1364-1389).
Kreutzburg : Korshoms slott
iir ett minne frin de tiderna.
Minga kdpmiln och hant-
verkare slog sig ner frr gott -

dock friimst i de svenska
stiiderna. JOns Buddes familj
kan ha slagit ned bopilarna
vid de tiderna. Boplatsens
bel?igenhet ger syn for silgen.
"Bodde" beniimningen "p&
tyska" passade viil in pi
platsen dar glrden litg.
Biddeby lig vid en 169 havs-
vik eller ett ligt strandhav
(fr. Orpana a.a. s. 32) Oster-
bottens kust dr "den lirya
kusten".

SamtidiE kan niimnas att
girdsnamn som Flaaminki
och Friisila iin i dag existerar
i Lillkyro Namnen piminner
om att frisiska kdpmiin for
mycket ltinge sedan har kvar-
ldmnat beboare.

Med dessa kommentarer
vill Vasa slakt- och bygde-
forskare bidra till att i nigon

min belysa JOns Budde. Han
kommer kanske att florbli en
gi*a visavi sin hiirkomst.
Hans lyskraft i historien
minskar diirmed inte.

Litteratur

Alhbac( Olav: Jcins Buddes sprik
och landsmannaskap. Studier i
nordisk filologr 40-41. SLS 468.
Helsingfors 1952.

Budde, Jrins: JOns Buddes Bok en
handslaigt frin Nidendals kloster /
utg. O. F. Hultman. SLS 31.
Helsingfors 1895.

Prpprng, Rolt Jdns Budd€. Societas
Scientiarum Fennica. fusbok 22.
Helsingfors 1944.

Lauren. Christer, professor vid
Vaasan yliopisto, sysslar fci'r
niirvarande med Buddeforskning
som kommer afi puhliceras,

Matti J. Kankaanpaalta 500-sivuinen historiakirja

Suuren Pohjavt sodcrn sotifdista uutta tietoa

Sukututkijoiden hartaasti
odottama kirja, Matti J. Kan-
kaanp?iiin tutkimus Suuri
Pohjan sota, isoviha ja suo-
malaiset, on ilmestynyt mar-
raskuussa 2001. Trimii liki
500-sivuinen historiateos ker-
too Suomen historian merkit-
tiivimmiistii murroskaudesta,
suuren Pohjan sodan ajasta.
Teos pohjautuu laapan ar-
neistoon Kankaanpiiii on
hyodyntiinyt kaikkien suoma-

laisten joukko-osastojen soti-
lasrullatietojen lisiiksi Vad-
stenan sotamieshuoneen ar-
kistoa, laanintileja, tuomio-,
henki- ja kirkonkirjoja. Kir-
jassa esitetiiiin paitsi yleisku-
va sodasta my6s yksityiskoh-
taisia tietoja sotilaista ja hei-
dan kohtaloistaan.

Kirja jakautuu kahteen
osaan, joista ensimm?iinen osa
(1700-1710, Narvasta Pulta-
vaan) kasittelee sotatoimia

Liivinmaalla, Inkerissii ja
Karjalassa. Jiilkimmiiisessii
osassa (1710-1721, isoviha)
tarkastellaan Suomen puolus-
tusta, sissisotaa ja sotatoimia
Pohjanlahden rannoilla ja
Norjassa.

Lisiitiedot ja tilaukset: Matti J.
Kankaanpiii puh 03-4755518.
Ki{an hinta on n. 47.5 euroa (280
mk) + postitus- ja pakkauskulut.
Ki{aa on mJynnissii sukututkimus-
pfiivillii Sampolassa 12.1.2002.
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Eino Koskinen

Miintyl0n bussi oli Keskustorilla odottamassa
matkalaisia, joita kertyikin 57. Flunssa oli kui-
tenkin ehtinyt verottaa muutaman matkaan il-
moittautuneen ja iskenyt heidat vuoteeseen.
Matkalle pii?istiin kuitenkin liihtemiiiin nimen-
huudon ja liha- vai kala-aterian tiedustelujen
jalkeen. Ajettiin suoraan Himeenlinnaan ilman
tavanomaisia kahvipysiiyksiii.

Ka rttati etoa maan mitta usarkistosta

Meille esitteli Hiimeen maanmittaustoimistoa
toimitusinsinodri, maanmittari Olli Knuutila.
Han kasitteli lahinnti kartantekoon liittyvia vai-
heita uusj aon niikdkulmasta. Uusjako aloitettiin
30-luvulla ja sen kiiyntiinpanevana voimana oli
maanomistajien oma aloite. Isojaon jaljilta
olivat tilojen maaplantit hyvinkin monissa eri
kohdissa taloon niihden. Uusjaossa haluttiin
yhdistella naita tilkkuja yhteen, jolloin tietyn
talon maat olisivat mahdollisimman yhten0isiii.

Yksityiset henkilot voivat mennii toimistoon
maksamatt a mitaen. Kaikki kartta- j a niihin liit-
tyvdit materiaalit on mikrofilmattu. Jos tawrtaan
kopioita, niin niistii joutuu maksamaan. Henki-
loston kayttomaksu on 50 mk.

Toimistosta ei loydy mitaan pelkan henki-
ldnnimen perusteella. Sen sijaan jos tiedossa on
kylan, talon ja kunnan nimi, alkaa tietoa ltiytya.
Kaikkein nopein tapa loytiia jokin paikka on
tietiiti sen rekisterinumero.

Su ftururftlj nt H oim e en finn ns s n
TUTUsTUMIS KO HTE INA

MAAKU NTA-ARK I 5TO JA MAANMITTAU 5TO I MI 5TO

Syysretki Hiimeenlinnaan 6.1 0 200 1

Kun karttaa aletaan tehdii, suoritetaan esi-
valmisteluja, jotka kirjoitetaan p6ytiikirjaan
Tiimiin pohjalta laaditaan toimituskirja, joka si-
saltaa l) jakokirjan, 2) lohkomiskirjan ja 3) ti-
luskirjan. Naiden pohjalta tehdiiiin kartta maas-
tomittausten mukaan. Kuten huomataan, tulee
tarvittava paperimiiiirii tapausta kohti varsin
suureksi.

Itse kartanteko maastossa tapahtuu siten, et-
tii ensin maastoon viitoitetaan sata kertaa sata
metrin ruudukoit4 joihin sitten sijoitetaan
maastokohdat tarkasti mtttaamalla. Saatuun
karltaan merkittiiin sitten tiloj en reki sterinume-
rot, joiden perusteella on sitten helppo lOytaa
kunkin tilan maat.

Uusjaossa jouduttiin suorittamaan paljon
nautintaselvityksia eli ns. jyvityksia, jotka saat-
toivat aiheuttaa paljonkin riitoja. Aiemmin jy-
vityksen mii^irisivdt toimitusmiehet, mutta ny-
kyisin sen tekee toimitusinsinOOri.

Jakoehdotus antoi kartalle uudet rajat, joihin
tuli mainitut tilakirjaimet, ja jos kartta hyvak-
syttiin, tehtiin kartasta tilaselvitys. Nyt kartta
oli valmis ja maastoon piti laittaa rajapyykit.
Niimii ovat pysyvia merkkeja, joita ei saa men-
nii muuttamaan. Jos pyykki jostakin syystii siir-
tyy, sitii ei mydskiiiin siur mennti itse laittamaan
takaisin paikalleen, vaan se on tehttivii maan-
mittarin toimeksiannosta.



Yksi suurimpia
maaku nta-arkistoj am me

Seuraava kohteemme oli Hiimeenlinnan
maakunta-arkisto, jota meille esitteli tutkija
Kari Korpi. Nykyiiiin maassamme on seitsemtn
maakunta-arkistoa, joista Hiimeenlinna on van-
hin ja eriis suurimmista. Maakunta-arkistoilla
on melko itseniiinen piiiit6svalta asiakirjatoi-
minnoissa. Ne huolehtivat my6s tutkijapalve-
luista, antavat todistuksia ja lausuntoja asioista
sekti neuvoja arkistonmuodostuksesta henkilos-
toineen.

Hiimeenlinnan maakunta-arkistossa on val-
tionhallintoon, seurakuntien, kuntien, yksityis-
ten henkiloiden ja erilaisiin kokoelmiin kuulu-
via arkistotietoja. Se ottaa vastaan vain 40
vuotta vanhempaa asiakirj amateriaalia.

Tbllti hetkella arkistossa on 8,5 hyllykilo-
metriii dokumentteja. Sen kAytettaviss0 on 11
kilometriii hyllytilaa, joten uutta varastotilaa et-
sitaan jo kuumeisesti. Arkistossa on mikrofil-
mejii 2284 ja erilaisia kortteja noin 71 tuhatta.

Arkistot ovat julkisia ja maksuttomia, jos
menee sinne itse tutkimaan. Tiettyjii mikrofil-
meja voi kaukolainata, ja tiilloin minimilasku-
tus on 50 mk.

Lounaan jiilkeen teimme kiertoajelun kau-
pungissa oppaan seurassa. Ajoimme ensin lin-
nan alueelle, jossa opas kertoi hieman sen his-
toriasta ja siellii nykyisin olevista museoista.
Linnan luota jatkoimme Ahveniston urheilu-
keskukseen ja kavimme katsomassa sen maa-
uimalaa. Seuraava kohteemme oli Myllykallio,
josta oli upea niikymii alas kaupunkiin.

Itse keskustassa tutustuimme kaupungin toi-
seksi vanhimpaan rakennukseen, Vanhaan kirk-
koon. Sen oli rakennuttanut kuningas Kustaa
III, ja se oli alun perin tehty roomalaistyylisek-
si pantheoniksi, jossa alttai sijaitsi kupukaton
alla keskella kirkkoa ja istuimet kiersivit sen
ympiirillii.

Niiimme myos Jean Sibeliuksen syntymtiko-
din seka hiinen patsaansa Sibeliuksen nimikko-
puistossa. Lopuksi kuljettaja suuntasi auton
kohti Aulankoa, jossa tutustuimme eversti Hu-
go Standertskioldin perustamaan luonnonpuis-
toon, jossa on monia erikoisia kasveja.

Kotimatka alkoi arpaj aispalkintojen arpomi-
sella, ja monia rouva Fortuna suosikin. Matkan
varrella poikettiin Pirkan Hoviin juomaan ku-
pilliset kahvia. Tampereelle saawimme aika-
taulun mukaan klo 18. Uskon, ettii matkalaiset
olivat suurimmalta osaltaan tyytyviiisiii mat-
kaansa, koska saakin oli sentiiin poutainen.

Irja Kallio tarkastelee Hrimeenlinnctn maq-
kunta-arkistossa paksuselkdiseksi kirjaksi si-
do t tu a tu om i o ki rj a ko ko e Im aa.
Kuva Erkki Sivi.
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Seija Pessi

cl/t"EL4 a EuuuounLato n
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Sukututkija kiinnostuu usein
etsim?iiin tigtoja tutkimansa
suvun asumisesta ja elamasta.
Niita voi arkistoista loytya
paljonkin, jos esivanhemmat
ovat asuneet kruununtalossa.

Kruununtalot ovat arkaa
my6ten ostettu perintotiloiksi,
ja tutkimisen voikin aloittaa
etsimiillii piiiv?in, jolloin tila
on ostettu perinndksi.

1. Perinniiksi oston pliivii-
miiiirii

Etsitiidn maakunta-arkistosta
vuoden 1905 maakirjoista ky-
seisen pitajan nide. Tiedot
ovat kylittiiin ja talot rekiste-
rinumeron mukaisessa jerjes-
tyksessii.

Merkita6n muistiin kaikki
talon tiedot, erikoisesti perin-
noksi oston piiivtimtiiirii.

2. Perinniiksi oston asia-
kirjat

Hankitaan Kansallisarkistosta
perinn6ksi oston asiakirjat
liitteineen. Ne loytyvat talo-
tietojen mukaan; tiirkeii tieto
etsitt2lessii on perinndksi os-
ton piiiv?imiiiir?i.

Asiakirjoissa on liitteena
viimeisin immissiopiiiitds. On

tiirkeii etsiii papereisti viimei-
simmiin immissiopiiiitoksen
ptrivdmddrd.

3. Kruununtalon hallinta-
oikeuden saaminen (immis-
sion myiintiiminen)

Maakunta-arkistosta lOytyviit
immissiokirja, sen anomus
liitteineen ja piiritds.

1) Etsitiiin immissiopiiii-
toksen wodelta tai edellisilta
vuosilta laaninkonttorin ano-
musdiaarista merkintii immis-
sion anomisesta. Anomukset
on aakkostettu talon nimen
mukaisesti, esim. Kangasalan
Havisevan kylan Paavolan ta-
lo ldytyi P-kirjaimen kohdal-
ta.

Kun oikea talo l6ytyy, sen
kohdalla aukeaman oikeassa
laidassa on merkinti myonne-
tyst?i immissiosta (hallintaoi-
keudesta), pitivid;mai;ra, sivu ja
numero, mistii immissiokirja
l6ytyy. Esimerkkitapauksessa
vuosi 1838, sivu 281, nro
428.

2) Lilaninkonttori n nitee stii
Yleiset kirJe- ja pcirithskon-
septit, vuodelta 1838, sivulta
281 ldytyi talon immissiokirja
jiiljennettynii. Marginaalissa
oli merkintii. P 23141 1838.

3) Marginaalimerkinniin
mukaan arkistosta ldytyy
asiasta koko akti eli koko
asiakirjanippu: anomus liittei-
neen ja piiiitOs. Hiimeenlinnan
maakunta-arkistossa oli ano-
musdiaarissa merkki y' osoit-
tamassa sita, etta koko akti
l6ytyy

Kannattaa muistaa, efia
Hiimeen laani perustettiin
1831 SitA varhaisemmat Uu-
denmaan- ja H?imeen leiAnin
maaherran immissiopiititokset
ovat Kansallisarkistossa.

Kun sukututkimuksen
avulla tietiiii kruununtalon
isiinniin kuolinwoden- on
luultavaa, ettii seuraava asuja
on saanut asukasoikeuden 2-
3 vuotta sen jilkeen. Immis-
sioanomusta voi yrittaa etsia
talotietojen, talon nimen, nu-
meron, kylan, pitajan ja ar-
vioidun asukasoikeuden
mydntiimi svuoden mukaan.

4. Talokatselmuksen asia-
kirjat (Huse och Agosyn)

Ennen immissiota on kruu-
nuntalossa useimmiten tehty
talon katselmus. Jos sen toi-
mituskirja ei ole piiiitoksen
mukana liitteen?i- voi sita et-
sia edellisten vuosien ano-
muksista. Esimerkkitapauk-
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sessa oli asumisoikeutta haet-
tu jo pari vuotta aikaisemmin
ja silloin liitteen?i oli tarkas-
tuksen toimituskirj at.

Immissiopii?itdksessii mai-
nitaan, milloin on pidetty ta-
lon katselmus.

5. Tutkiminen

Tutkiessa saa helpoimmin
selvriii, kun katselee eri ajoilta
olevia asiakirjoja rinnakkain,
sillii usein asiakirjoissa on
liitteina jiilj ennoksi?i edellisis-
ta piiZitoksistii. Alkuperiiisen
ja jaljennoksen kasialaa ver-
tailemalla saa apua tulkinta-
vaikeuksiin.

Pii?itdkset sisaltiiv?it mai-
nintoja aikaisemmista tapah-
tumista, joten loydettyjen tie-
tojen miitirti laajenee ajallises-

ti taaksepain. Piiiitoksissii lue-
tellaan liitteissa mainitut
asiat, joten koko asiakirjani-
pun kopioidessaan saa samat
tiedot useaan kertaan.

6. Monien papereiden
hankaluus

Uudet asiapaperikopiot saa-
dessaan kannattaa merkita
muistiin, missd jiirj estyksessii
ne olivat arkistossa. Kannat-
taatehda itselleen avuksi ajal-
lisesti etenevi luettelo tapah-
tumista. Se helpottaa asian
hahmottamista, silla asiakir-
joissa asiat eiviit etene aika-
jiirjestyksessii. Valiaikaisesti
kopioidut asiapaperinsa voi
jarjestaa tapahtumien aikajiir-
jestykseen.

7. Sukuselvitys ja talon
asukkaat

Saattaa olla tarpeen tehd?i ta-
lon asukkaista viivakaavio.
Nimet, sukulaisuussuhteet, pi-
tajanhistorioissa mainitut
isiinnyyswodet ja kuolinvuo-
det auttavat selvittiimiian talo-
historiaan liittyviii asiapape-
reita, jotka on kirjoitettu sen
aj an konstikkaalla virkakielel-
la.

Kirjoitus liiffi Tampereen seudun
sukututkimusseuran Vuosikirjassa
syksyllii 2000 julkaistuun Seija Pes-
sin artikkeliin Ekimciri kruunun-
talossa.

Johanna Kurela

Uusi Vuosikirja
myynnissa

sukututkimuspdivil ld

Syyskauden 2001 esitelmista
koostuva Tampereen seudun
sukututkimusseuran Vuosikir-
ja nro 212001valmistuu Sam-
polan sukututkimusp?liviiiin
mennessd. Uuden Vuosikirjan
voi ostaa myds jiisentilaisuuk-
sien yhteydessii tai tilata Hilk-
ka Jtirviselta (ks. yhteystiedot
Orpanan sisiikannesta).

EsipoMtaufut kiriaksi

Haluatteko julkaista esipolvi-
taulujanne? Nyt on siihen
mahdollisuus, sillii Tampe-
reen seudun sukututkimusseu-
ra etsii jasenistoltaan tutki-
muksia suunnitteilla olevaan
esipolvitauluteokseen.

Seuran kustantama esipol-
vitauluteos on hyv?i ja edulli-
nen paikka julkaista tutki-
mukset - se ei maksa mitiian
sukututkimuksen tekijalle. Ei
kannata jxtaa vuosia kestii-
neen tutkimuksen tuloksia p6-
lyttymiiiin pdyttilaatikkoon.
Jos suunnitelmissanne ei ole
oman sukukirjan tekeminen ja

olette saanut selville suvun
esipolvet, niin miksi ette jul-
kaisisi tietojanne?

Esipolvitauluhankkeesta
saa lisiitietoja seuran sihtee-
rrlta. Materiaalia kerlit?r?in
toukokuun 2002 loppuun asti,
mutta sen jalkeenkin voi vielii
tarjota tutkimustaan julkaista-
vaksi.

Kertomuksen luonteiseksi
muokaffuja lyhyita sukuselvi-
tyksiii seka yksittiiisten ihmis-
ten henkilohistorioita julkais-
taan jatkuvasti Orpana-leh-
dess?i. Julkaiskaa myos tiillai-
set tutkimuksenne!
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Johanna Kurela

MITEN MERKITA
AVIO-, AVO- JA HOMOLIITOT?

Jalkipolvitutkimuksia teke-
viille voivat nykyajan erilaiset
liitot ja varsinkin niiden mer-
kitseminen sukututkimukseen
aiheuttaa paljon piiiinvaivaa.
On avio- ja avoliittoja, ja ke-
viiiillii 2002 tulee mahdolli-
seksi virallistaa kahden samaa
sukupuolta olevien liitto.

Mutta miten pitaisi suku-
tutkimukseen merkita erilaiset
liitot? Tavallisempiin tapauk-
siin tottunut tutkija voi joutua
viettiim?iiin monta vaivalloista
hetke?i miettiess?rdn ratkaisua
tiillaisiin merkintAoneelmiin.

Erilaisten liittojen
merkitseminen

Sukututkimuksissa on avio-
liitto (vihkipaiva) vanhastaan
merkitty silmukkaparilla, kyl-
jelliiiin lepiiiviin kahdeksikon
nakoisella merkilla. mikii
symboloi ikuisuutta. Sukutut-
kimusohjelmissa ei avioliiton
solmimista ilmaista aina mil-
laan erikoisella merkillii, vaan
asia ilmaistaan sanallisesti,
esim. "vihitty Tampereella
1 .1 .1900 " .

Esipolvitaululomakkeita
tiiytettiiessii on kuitenkin sil-
mukkaparilyhenteestii hyotyii.
Tiitii merkkiii ei kuitenkaan
ole tavallisten kirjoitus- ja tie-
tokoneiden niippiiimistoissd,

joten avioliiton solmimispiii-
viin symbolina on kaytettava
jotakin muuta. Silmukkaparin
korvaakin monissa sukututki-
muksissa kaksi rinnakkaista
o-kirjainta.

Maaliskuust a 2002 lahtien
on mahdollista virallistaa
kahden samaa sukupuolta ole-
van liitto. Vaikka tbllaiset re-
kisteroidyt homo- ja lesbolii-
tot eiviit ole avioliittoja, ovat
ne kuitenkin virallisuudeltaan
samaa tasoa kuin se, joten ne
voidaan sukututkimuksiin
merkita samalla tavoin kah-
della o-kirjaimella. Rekiste-
rdimittomiit homoliitot rin-
nastuvat avoliittoihin.

Homo- ja lesboliittojen
merkintii on uusimmissa su-
kututkimusohj elmissa mahdo-
tonta, silla sukututkimusoh-
jelmat eiviit salli avioliitto-
merkintiii kahden samaa su-
kupuolta olevan viilillii. Ky-
seessii ei ole sukututkimusoh-
jelmien laatijoiden moraali-
nen kannanotto, vaan toimin-
to, jonka tarkoituksena on
suojella ohjelman ka\fiajaa
erehdyksessii tekemiltd mer-
kinnoilta. Sukututkimusotrjel-
mien tulevissa versioissa ote-
taan huomioon mahdollisuus
merkita virallistetut homolii-
tot.

Kun kahdesta o-kirjaimes-
ta muodostuvaa merkkia kay-
tetii?in virallisista avio- ia ho-

moliitoista, niin avoliittoja
voidaan merkita vastaavasti
yhdellii o-kirj aimell a.

Avoliitot ovat sukututkijan
kannalta hankalia. Vaikka
avoliitollakin on selvli alka-
mispiiiviins4 se ei aina ole
edes avoliitossa asuvien itsen-
sii tiedossa. Avoliiton katso-
taan alkavan siita piiiviistii,
kun aiemmin eri osoitteissa
asunut pari muuttaa yhteiseen
asuntoon. Vastaavasti se pur-
kautuu samana piiivdnii kun
pari muuttaa eri osoitteisiin.

Avoliitolla ei ole virallista
luonnetta, ja avosuhteessa
elavien oma suhtautuminen
siihen on vaihtelevaa. Toiset
eivitt halua mainittavan avo-
liittoaan, varsinkaan jos se on
priiittynyt Yleissiiiint0ii avo-
liittojen merkitsemisestii on
mahdotonta antaa" ja parasta
olisi aina pyrkiii noudatta-
maafi avoliitossa elavan tui
eliineen omaa toivetta. Pdifity-
nytkin avoliitto pitaisi kuiten-
kin aina merkita, jos siita on
syntynyt lapsi.

Avio- ja avoeron merkkinii
kaytetaan kasinkirjoitetuissa
teksteissti kahta seliikkiiistii
sulkumerkkiii: )(.

oo avioliitto
o avoliitto
X ero
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Seija Pessi

ilessuftytAtAistun anlmus Ruotsin fruninftaaffe 1807
ftirftfr,o fr errans a fe sfr.en yuo festa

Valkeakosken sukututkijat tekiviit kevdalla
1999 tutustumisretken Ruotsin Valtionarkis-
toon Tukholmaan. Arkiston esittelijat olivat ha-
keneet esille hamalai sia vierailij oitaan aj atellen
suomalaisia asiakirjoja Ruotsi-Suomen histo-
rian ajoilta. Poydalle oli nostettu Hiimeen liiii-
nisti kuninkaalle ja muille viranomaisille
I 807- 1 808 lahetettyj a kirj elmia.

Asiakirjojen sivuilta osui silmiiiini tuttuja ni-
miii puumerkkeineen. Messukyliin seurakun-
nasta oli tullut Ruotsin (Suomen) kuninkaalle
wonna 1807 anomus, josta sain kopion. Sen
innoittamana tutkin Messukyliin pitiijiin histo-
riaa. Seurakunta oli anonut kirkkoherransa
Gustaf Liliuksen leskelle kaksinkertaisia armo-
wosia.

Messukyliissii on vaikuttanut 1679-1870 Li-
liusten pappissuku. He olivat vaikutusvaltaisia
ja ankariakin pappismiehiii. Gustaf Lilius nuo-
rempi oli ollut Messukylassii nuorena miehenl
isiinsii apulaisena, ja isirn kuoltua seurakunta
anoi hanta kirkkoherrakseen. Vuonna 1783 hdn
oli piiiissyt Messukyliin kirkkoherraksi kunin-
kaan erikoi smiiiiriiyksestii.

Messukyl iin pitiij lin hi storiassa on kuvauksia
Gustaf Liliuksen toiminnasta, arvostuksesta ja
suosiosta. Rovastin arvonkin hiin sai.

Kun Gustaf Lilius 1807 kuoli, anoi Messu-
kylan seurakunta surun valtaamana hallitsijalta
kirkkoherransa leskelle kaksinkertaisia armo-
vuo si a antaen vainaj asta kauniin todistuk sen :

"Hcinen erinomaiset ammattilahjansa, se lvd
ymmcirryksensd ja hyvdt tietonsa, hrinen lcim-
min, esimerkillinen jumalanpelkonsa, hrinen
vaksva ja uuttera virqnhoitonsa, hrinen ystci-
vcil Ii Wtensci j a i hmi srakkauten sa ke skincii s e s-
sci kanssaktiymisessci, kaikki yhdessci ovat tuot-

taneet hanelle seurakunnan kiintymyksen ja
rakkauden. " Olivatpa seurakuntalaiset sita
mielta, efieiviit koskaan enaa l6yda Liliuksen
kaltaista opettajaa. (Arajarvi 1954: 480.)

Messuky liin rippikirj asta niikyy, ettii vuonna
1807 Messukylan pappilassa asui hiinen les-
kensil Brita Johanna Aeimelaeus kuuden lap-
sensa kanssa. Aviomies Gustaf Lilius oli synty-
n5rt 1755, joten htin oli kuollessaan vasta 51-
vuotias. Nuorin lapsista, pieni Kustaa, oli vasta
kaksivuotias. Ilmeisesti seurakuntalaisia saalitti
turvaton leski.

Messukyliiliiisten anomuksen kopiosta voi
niihdii sen liihettiijien nimia. Osa allekirjoituk-
sista on himmeitii ja epiiselviii, mutta useim-
mista saa hyvin selviin. Messukyliin emdseura-
kuntaan kuului myds Tampereen kaupunkiseu-
rakunta ja Teiskon kappeliseurakunta. Ano-
muksen allekirjoitukset kuvastavat niiden vai-
kutusvaltaista asujaimistoa vuonna I 807.

Nuoren Tampereen kaupungin puolesta kir-
joitti omakiitisesti nimensii 38 kaupunkilaista
silmiiiitekevistii kasityolaisiin. Ensimmtiisenii
oli kaupungin jiirjestysmies Tihlman, sitten
kaupungin saarnaap Wideman ja seuraavana
vaikutusvaltainen kauppias Lundahl. Sotilas-
hallintoon kuuluvien jiilkeen ldytyy mm. ap-
teekkarin, postimestarin, kahden tehtailijan,
kauppiaiden, hattumaakarin ja hevosenkengit-
tiijiin nimet. Heistii useat on mainittu Tampe-
reen historian (toim. Pentti Alhonen et el.
1988) luvuissa, joissa kerrotaan kaupungin syn-
nystti ja itseniiisen elaman alkuajoista.

Messukylan emiikirkon 56 talollista oli huo-
lell a merkinnyt puumerkkinsii kirjurin kirj oitta-
man nimen alle. Takahuhdista Kiissiil0n ja Lin-
nan isiinntit oli merkittv mahtavan suurella kii-
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sialalla, ehka se hrvasti heidiin vaikutusval-
taansa.

Myos Teiskon kappeliseurakunnasta on en-
sin herrasviikeen kuuluvien omakiitiset nimet ja
sitten isintien nimet varustettuna vanhoilla
puumerkeillii Torpparien, palkollisten ja itsel-
listen nimiii ei ole. Lampuoteja oli talollisten
rinnalla. Isiintdluetteloita tutkiessa huomasin,
ettii monet allekirjoittajista olivat jo taloistaan
luopuneita vanhoja isiintiii, mutta kirkon asias-
sa he halusivat vielii kayfiith vaikutusvaltaansa.
Teiskolaisia allekirj oitt ajia oli 42.

Koko asiakirjan allekirjoittajista naisia oli
vain neljii: Paksulan leskiemdntii Teiskosta ja
kolme siiiityliiisrouvaa Tampereelta, hekin les-
kia.

Anomuksessa on kaikkiaan 137 nimeii.
Messukylan isiinnistii ndtfititdr puuttuvan noin
neljiisosa. Teiskon talolliset olivat aika hyvin
edustettuina, mutta siellii asui runsaasti torppa-
reita, jotka eiviit ole mukana. Tampereelta
puuttui vikeii, ehka sielta ulkopuolelle jiidneet
eiviit olleet kirkonkokouksessa, jossa anomus
lienee laadittu.

Puumerkeistii osa oli kirjaimia, jotka ovat
jtiljempiina luettelossa nAhtAvissA. Messukyliin
historiassa on muutamia talollisten puumerkke-
jii 1600-luvulta (Arajiirvi 1954. 221), mutta

vuoteen 1807 mennessi talojen puumerkit oli-
vat muuttuneet.

Sukututkijaa luonnollisestikin kiinnostaa,
onko oma esi-isii ollut mukana liihett?im?issii
anomustaan Ruotsin kuninkaalle. Seuraavaksi
olenkin kopioinut nimet anomuksesta. Olen
my6s yrittiinyt tarkentaa heidan henkilollisyy-
tensii Messukylin, Teiskon ja Aitolahden histo-
rian isiintiiluettelon ja woden 1806 kirkonkir-
jojen avulla. Tampereen kaupungin asukkaista-
kin on ldytynyt hajatietoja muutamista sukutut-
kimuksista ja runsaasti tietoa Tampereen histo-
riasta.

Asiakirjan kopiossa osa nimistti on himmei-
tii, joten lukuvirheitii on voinut sattua. Epdvar-
man tulkinnan olen osoittanut kysymysmerkil-
la. Henki lotiedot ovat myOs tarki stamattomi a.

Tiedot on koottu seuraavaan taulukkoon,
jonka vasemmalla puolella on alkuperiiisestii
asiakirjasta allekirjoittajan nimi, arvonimi ja
talotieto. Kaikki tekemiini lisiiykset ovat haka-
sulkeissa. Oikealla puolella on nimi normaalis-
tettuna ja joitakin lahdekirjallisuudesta l6yta-
miani lisiitietoja. Vuosiluvuissa syntymiivuosi
rippikirjasta s. ja ishnnyysvuodet is. Rippikir-
jasta lOytynyt ammatti on sulkeissa. Lampuoti
on lyhennetty lamp.

Pfr T ammefors Sta[eJOrs amfinga vrignar
Tampereen seurakunnan puolesta

Ernst Fredric Thilman
Leutenant och enfdre i Stadds Rdtten

Ernst Fredrik Thilman s. 1765,
luutnanfti ja kaupungin oikeuden esimies, (stadens omingsman),
asui n:o 20 (Rasila1988:474\

Joh. Wideman
Stads Predikant

Johannes Videman s. 1761 ,
kaupunqin saarnaaia (Rasila 1988: 485)

Birger Lundahl
Handlande

Birger Lundahl kauppias s. 1754, k. 1811,
tullut ehkd Ruotsista. Lahjoittanut Messukyliin kirkolle kynttilfr-
kruunun (Raevuori 1932: 99;Araidrvi 1954: 502), asui n:o 76:ssa

A: J: Spoof
Hanlande

A. J. Spoof
kauppias (serq?), ilm. AxelSpoof

Helena C Ramsay avledne Generals dnka Hefena Katarina Ramsay s. 1729, k. 1809, o.s. Malm,
edesmenneen kenraalin leski. asui n:o 82

[epdselvdd] Uggla
afl edne Ryftmdstare Ancka

Uggla
edesmenneen ratsumestarin leski

Anna Lovisa Granfelt
afl edne dfirrrersteloitenanten 6ncka

Anna Loviisa Granfelt s.1744, o.s. Valheim
edesmenneen everstiluutnantin leski. asui n:o 33-34

C v Knorring [himme6, epdselvd nimi]
Capitaine och Ridaren

Carl von Knorring kapteenija ritari,
ilmeisesti maiuri Karl von Knorrinq (Rasila 1988: 545)

J H Ldnqhielm Johan Henrik Ldnqhielm s. 1748

12
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Apothekar apteekkari, asui n:o 2 (Rasila 1988: 490)

Carlvon Schantz
Caoitaine

Karf von Schantz s.'1773
kapteeni, asui raatihuoneen tontilla

JH Tihlgren
Postmestare och handlande

J. H. Tihlgren
oostimestari ia kauooias

Niclas Hellenjus
Clas Miistare

Niklas Helenius /  Ni ls Helenius vih.  1805
lasimestari

Lars Ab Pihlman
Chiruro

Lars Abr. Pihlman s. 1771, leekeri, (batall fdltskfirer, pataljoonan
vdlskdri),  asui n:o 18 (Rasila 1988: 490)

Matts Sungren
Fdroare

Matti Sungren s. 1781
vdridri. asui n:o 6

Abr: Hiiggman
Ridman och Fabriqwer

Aabraham Hdggman s. 1749
raatimies ja tehtaili ja, asui n:o 1, Tampereen teollisuuden isd (Ra-
s i l a  1 9 8 8 :  5 1 1 )

Johan Lendberg / Lindberg
Stads tienar

Johan Lindberg, s.1749, kaupunginpalvel i ja,  kaupungin vout i ,
muuttanut Ruovedeltii (Rasila 1988:482), asui n:o 70

Carl Eman: Lindberg
Handlande

Karl  Emanuel Lindberg ,v ih.1787
kauppias, tullut Tukholmasta (Arajdrvi 1954)

Wilh. Qvarnstedt
Kacknluqns makare

Vilhelm Qvarnstedt s. 1765
kakluunin teki i6,  asui n:o 50

Johan Ahlberg
Handlande

Johan Ahlberg s.  1761
kauooias, n:o 52

Adrian Stenros
Hofslaoare smed

Adrian Stenros s.1773
hevosenkenqittdidseppd, asui n:o 53

Henric Berglund
Stadens dlsta

Henrik Berglund s.1764
kauounqinvanhin. porvari, asui n:o 84

Fr: Hultman
Stadsfiskal

Fr. Hultman
kauounoin viskaali (Rasila 1988: 481-482)

Henric Grcinlund
Kyrkovdrd

Henrik Grcinlund s. 1764, kirkonisdntd, kirkkovddrtti, (kauppias,
porvari), alkuaan Tammerkosken lampuodin poika, asui n:o 84
(Rasi la :  415,  451)

Joh: Fred: Lagerqvist
Fabriqver

Johan Fredrik Lagerqvist , tehtaili ja (fabriquenren),
vdri5ri (Rasila 1988: 458)

J M ldman
Handlande

J. M. ? ldman, kauppias,
i lmeisest i  Johan M. ldman s. 1784 (hanl.) ,  asui n:o 102

GabrielSidstel
Handlande

Gabriel Sjristet s. 1751
kauppias, asui n:o 82

Gustaf Rob: Kiellros
Hanlande

Gustav Robert Kellros / Kellroos s.1779
kauooias. asui n:o 80

MichellTcirnros
Bomakare

Mikko Trirnros,
ehkd trdqirdsmdstare Mich. Tdrnros, vih. 1803, asui n:o 85)

J M Kovow
L<iitnant

Jacob (Jciran?) Magnus Konow s. 1767
luutnantti. asui n:o 96

Petter Mahlfors
Ridman ?

Petter Mahlfors s. 1761, raatimies, (rddman, sadelmakare, satula-
seppii). asui n:o 98 ia 106 (Rasila 1988: 458)

Abraham Hellsing
BokhSllare

Aabraham Hel ls ing s.  1774
kir iur i .  k i r ianpitdiS (Rasi la 1988:480).  asuin:o 31 ia 75

Abraham Frestadius
Stadens iilsta

Abraham Frestadius
kaupunginvanhin, s.  1771 (r ippikir ja,  s.  28.5.1765 Kangasal la
(Raevuori 1932: 47): kaupunginvanhin 1802-1831 , erotettiin.
Alkuaan rddtdli, myds ammattikalastaia ia kauppias. Asui n:o 85.

Eric Wertin
Hattmakare

Erik Vertin s. 1796
hatuntekiiS. asui n:o 35 (Rasila1988: 458)

Henric Eskolin
Hattmakare

Henr ik  Eskol in  s .1775
hatuntekiiS, asui n:o 78

And Enqvist
Ridman

Anders Enqvist s. 1754, raatimies, (sfrmisk makare, sddmiskdn-
tekiie), asui korttelissa 59 (Rasila 1988: 458)
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Lars Orling
Handlande

Lauri Orl ing s.10.7.1775, k. 15.2.1819, porvari
kauppias, (Raevuori 1932:206), asui n:o 65
(Rasila 1988: 426)

Friedrich Remern [epdselvd6]
Hofsfdrslaqer

Fridric Remern
kenqitvsseopS

Lars Lefren disponent af Hattanpd
dqendomar

Lars Gustav Lefren,
Hatanpiidn omistusten disponentti

lf twasuby Mo [erfty rfteJi;rs am fin g a
Messukyldn emdseurakunnasta

Martin Lilius Martti Lilius, Kustaa Liliuksen veli, joka oli Messukyldn kappalai-
sena vuodesta 1791 ia siirtviKalvolan kirkkoherraksi 1807

Markus Henricsson Rasuala
lpuumerkkind H-kiriainl

Markku Heikinpoika Rasula
Rasulan is.  1794-1816

Gustaf Johansson Tasanen
louumerkkind Tl

Kustaa Juhonpoika Tasanen s. 1763,
Juvelan Tasasen is. 1791-1797. kuului Hatanoddhdn

Mickell Mickellsson Mdndy
lpuumerkkind Nl

Mikko Mikonpoika Mfrnty s. 1740, k. 1809
Juvelan Mdnnvn is. 177 1-1791

Joseph Thomasson Nickild Juuse Tuomaanpoika Nikkild s. 1767 , k. 1807
Leinolan Nikkil5n is. 17 87 -1807

Simon Matsson Mdndy Simo Matinpoika Mdnty, vanhaisdntd,
Leinolan Mdnnyn is.1770-1799, Heikki Simonpoika seur. is.

Johan Johansson Kdssi Juho Juhonpoika Kossis.  1749, Hatanpddn lamp.
Leinof an Kossin is. 1770-1790 ja Tuomas Tuomaanpojan vdvy

Anders JOransson Nickild AnttiYrjrinpoika Nikkild s. 1765,
Nikki16n lamp.

Matts Henricsson Sarvanda Matti Heikinpoika s. 1779,
Vehmaisten Sarvannassa uusi lamp., kuului Hatanpddhdn

Thomas Thomasson Tuomala
[puumerkkind T]

Tuomas Tuomaanpoika s.  1759,
Vehmaisten Tuomaalassa lamp. ol lut  is.  1791-1800,
1 807 kuului Hatanpddhiin

Elias Mickellsson Tuomala
[puumerkkind S]

Elias Mikonpoika s. 1760,
Vehmaisten Tuomaalassa lamp. ollut is. 1788-1800,
kuului Hatanoidhdn

Mickell Mickellsson Hdllfast Mikko Mikonpoika Holvasti s. 1746,
Vehmaisten Holvastin is. 1768-1814

Johan Thomasson Mickola
lpuumerkkinii Hl

Juho Mikonpoika Mikkola,
Leinolan Mikkolan is.  1798-1811

Henricsson Grriti Yrjr i  Heikinpoika Knidtis. 1761,
Vehmaisten Kr<i6tin tal.  is. 1781-1814

Jdran Johan Henricson Sonnila Juho Heikinpoika Sonni la /  Soini la s.1748,
lamp Soinilassa, kuului Hatanpddhdn

Johan Thomasson Viala
louumerkkind Wl

Juho Tuomaanpoika Miala s. 1787?
Messukvldn Viialan is. 1 804-1 827

Salom Mickel ls:Viala Salomon Mikonpoika Viiala s. 1761
Vi ialasta halotun t i la l lo lan is.  1785-1812

Matts Adamson Turdola Matti Aataminpoika s. 1 769 rusthollari
Turtola Messukvldn Turtosen talon is. 1786-1807

Henrich Jcirans: Turdola Heikki Yrj6npoika Turtola s.1778,
Vanhan Turtolan Sipi Matinpojan viivy,
Messukyl6n Turtolan isdntd 1 801-1 834

Matts Matsson Sdlii Matti Matinpoika s. 1758, k. 1810
Messukyldn SdSldn nuori-is., is. 1799-1809

Henr Jacobss: Huring Heikki Jaakonpoika Hurinki s. 1766,
Messukyliin Hurinqin is. 17 84-1 824
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Johan J6ransson Ylinen Juho Yrjcinpoika Ylinen s. 1761
ilmeisesti Haiharan puustellista lamp.

Sigfrid Bertillsson Skratarla Sipi Pdrttylinpoika Skraatarla s.1 781 ?,
talol l inen Hall i lan emdnndn 3. mies, is. 1797-1830

Henric Henricsson Juva
lpuumerkkind Hl

Heikki Heikinpoika Juva s. 1768
Hallilan Juvan rusthollin is. 1795-1845

Martin Henricsson Juva Martti Heikinpoika Juva
Hallilassa toisen Juvan is. 1795-181 1

Anders Andersson Weisula Antti Antinpoika s. 1751 , k. 1809,
Veisulan Laulun talollinen, Messukyldn
Veisulassa Heikki Heikinpoika s. 1763

Thomas Jacobsson Vilunen Tuomas Jaakonpoika Vilunen
Messukvliin Vilusen is. 1796-1809

Thomas Thomasson Bengtild Tuomas Tuomaanpoika Penttild, vanhaisdntd 1807
Messukvldn Penttildn is. 1 766-1 799

Marcus Marcusson Jervensivu Markku Markunpoika Jdrvensivu,
leskieminndn toinen mies. is. 1806-1818

Johan Henricsson Mickola Juho Heikinpoika Nurmen Mikkolan vdvy,
isdntdni Juho Juhonooika 1 796-1 820

Johan Mattsson Kocki Juho Matinpoika Kokkis.  1763, vanha is.
Nurmen Kokin is. 1769-1804, Matti Matinpoika seur. is.

Henric Henricsson Kovapii Heikki Heikinpoika Kovapd5 s.1762
Nurmen Kovaoddn is. 1785-

Matts Johansson Nattari Matti Juhonpoika s. 1752, lautamies,
Nurmen Nattarin is. 1799-1811

And Anderss Hembura Antti Antinpoika Hempura,
Palon Hemouran vdvv ia is. 1804-1810

Joseph Jciransson Rekola Juuse Yrjdnpoika Rekola
Palon Rekolan is.  178G-1815

MickelJacobs: Martila Mikko Jaakonpoika Marttila
Sorilassa Marttilan is. Mikko Juhonpoika? 1803-1825

Johan Johansson Kulkas [epdselvS6] Juho Juhonpoika Kulkas
Sorilan Kulkkaalla Yri<i Tuurenpoika is. 1778-1811

Matts Johansson Peukunen Matti Juhonpoika Peukunen
Sorilan Peukusen is. 1792-1833

Matts Eriksson Lajalax Matti Erkinpoika Laalahti
Laalahden is. 1792-1808

Joseph Henricsson Keso Juuse Heikinpoika s.1743, ilm. vanhaisintd
Hirvenniemen Keson is. 1769-1791

Johan Jciransson Kirjavainen
[puumerkkind H]

Juho Yrjdnpoika Kirjavainen s.1751 , vanhaisdnte 1807
Takahuhdin Kirjavaisen is. 1774-1796, seur. isdntd Juho Juhon-
poika 1798-1810

Jriran lrjala Yrjri lrjala, Yrj6 Lagerdahl
rusthollari Yrjd Yfltinpoika lrjala s. 17 54,
Takahuhdin lrialan is. 17 87 -181 1

[Uusi sivu. asiakirjassa ylhddlld kaksi
himmedd nimed, puumerkit M ja M.l

llmeisesti Takahuhdin talollisia.
Allekirioitta iista ou uttu u mv<is Kvttdliin asu kkaat.

Thomas Johansson Rahola
lpuumerkkinii Rl

Tuomas Juhonpoika Rahola s. 1744, 1807 talollinen vanhaisdntd,
Raholan is.  1780-1800. seur.  is.  Juuse Tuomaanpoika s.  1768

Johan Mickellsson Janga
louumerkkinii Al

Juho Mikonpoika Jankka s. 1773, taloll.
Takahuhdin Jankan is.  1781-1809

Petter Ericsson Huikas Pekka Erkinpoika Huikas s. 1772, Huikkaan vdvy,
Takahuhdin Huikkaan isdntdnd Johan Huikas

Thomas Henricsson Huikas
louumerkkind Tl

Tuomas Heikinpoika Huikas s.1775
Takahuhdin toisen Huikkaan is. 1803-1811

Gustaf H<ik Louttu Kustaa Louttu, Takahuhdin Loutun isdntii, korpraali Kustaa Hticig,
is. 1799-1820
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Anders Thomasson Heickild Antti Tuomaanpoika HeikkilS
Takahuhdin Heikkildn is. 1 799-1 825

Elias Axelsson Heickild Elias Akselinpoika Heikkild s. 1776, talollinen
Takahuhdin toisen HeikkilSn is. 1799-1823

Johan Ericsson Loimala Juho Erkinpoika Loimala s. 1736, Loimalan nuori-isdntd,
Juho Juhonooika is. 1790-1823

Johan Jdransson Finni Juho Yrj<inpoika Finni s. 1738,
Takahuhdin Finnin is.  1800-1830

Johan Jacobsson Suomala Juho Jaakonpoika Suomala s. 1788, nuori-isdntii
Takahuhdin Suomalan is. 17 84-1 837

Matts Johansson Kdssdld K Matt iJuhonpoika Ki issdld s.  1759, k.  1809,
Takahuhdin Kdssdldn is.  1781-1838

Johan Andersson Linna Juho Antinpoika Linna, ilmeisesti lamp.
Linna oli Hatanpd6n kartanon omistuksessa

$f samtefige, Teisfr.o fr.ayeffs Bofif wrignar
Teiskon kappeliseurakunnan puolesta

Carl Palmroth
Leutenant och innehafuare
af Wattula Bostdlle

Carl Palmroth, luutnantti
Vattu lan puustellin asuja-omistaja

Joh:Tammelander
Leutenant

Johan Tammelander luutnantt i ,  s. 1742,
ollut SSdksmdelld kalkkilouhosten tarkastaja, tullut Teiskolan kar-
tanon omistaiaksi 1794, vaimo Maria Svinhuvud

Sigr :A lm
Sacel lan

Sigfrid Alm s. 1758
Teiskon kappalainen 1806-1826, ollut Messukyldn pit. apulainen
1794-1806. vaimo Lisette Salovius

Eric Johansson
Kowero Rusthillare
lpuumerkkinii El

Erkki Juhonpoika s. '1765, rusthollari
lso-Koveron is. 1 807 -1 827

Anders Bertelsson
Knutila leodselviid. ilm. Ke?rdldl

Antti Pdrttylinpoika Nuuttila s. 1759 ? 1750
Ahoinkvldn Nuuttila is. 177 8-1812

J6ran Mattsson Ylinen
Asmundila

Yrjci Matinpoika Asuntilan Ylinen, s. 1765, langosta isdnndksi,
Asuntilan (Ylisen) is. 1785-1809

Johan Johansson Alanen
Asmundila

Juho Juhonpoika Asunt i lan Alanen s. 1736
ilm. Asuntilasta erotetun Erkkildn isdntii is.1758-1794

Matts Ericsson
Ki imaiok i

Matti Erkinpoika Kiimajoki s. 1779, rippikirjassa 1806 isd Erkki
talollisena, Kiimaioen kvldn Vdhd-Kiimaioen talon is. 1796-1830

Johan Mattsson
Kurienlax

Juho Matinpoika Kurjenlaht i  s.  1 756
Ahoinkvldn Kurienlahden is. 1 790-1 828

Joseph Andersson Yrjdla
Niimndeman

Juuse Antinpoika Yrj<ild s. 1754, lautamies
Jutilan Yrjrildstii erotetun Alasen eli
Ali-Yricildn is. 1 783-1 81 3

Johan Mattsson Yrjdlii Juho Matinpoika Yrjtilfr s. 1760
Ahoinkvldn Yridldn toinen talo. is. 1778-1822

Johan Mattsson
Pdll6le Sexman

Juho Matinpoika Pt j l lc j ld,  s,1744, kuudennusmies, ol i  1806 vanha
isiintd, TerAlahden Pcill6ldn is. 1773-1800,
poika ErkkiJuhonpoika seur.  is 1801-1819.

Johan Henrichsson
Ylinen Jutila

Juho Heikinpoika Yli-Jutila s. 1775, nuori-isiintii 1806,
Yli-Jutilan vdvv ia is.18A2-1825

Johan Johansson
Alanen Jutila

Juho Juhonpoika Ala-Jut ia s.  1757
Ti laa omist i  asessori  Ahlman 1802-1819

Hedvig Jrjransdotter
Encka och Paxula viirdinne

Hedvig Yrjdntytdr s. 1757 Junkkarin lamp. tyttdrend, Terdlahden
Paksulan emfrntd, vihitty 1779, mies Paksulan vanhin poika Yrjci
Matinpoika isdntdnd 1778-1800. Hedvig hallitsi taloa leskenii
1807, seuraaiana poika Matt iYr i t inpoika s.  1784, is.  1801-1833

Jciran Mickelsson Yriri Mikonooika Kuoranta s. 1754
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Kuoranda talossa Yrjci Juhonpoika is. '1773-1805 ja MattiYrjrinpoika 1806 -
1840.

Henric Henricsson
Kuoranda
louumerkkind Hl

Heikki Heikinpoika Kuoranta, s. 26.3.1773, vdvy
toisen Kuorannan talon isdntii 1774-1834

Henric Henricsson Polso Heikki  Heikinpoika Polso, s.1742, i lm. vanhais.1807
Kuorannan Polson is. Tuomas Heikinooika 1794-1833

Henric Henricsson
Kauooila

Heikki Heikinpoika Kauppila s. 1759, lautamies
Jutilan Kauppilan is. 1795-1805

Matts J6ransson
Toiala

Matti Yrj0npoika Toijala s. 17 54
Padustaioaleen Toiialan is. 1 775-1 804

Esajas Mattsson
Poucka

Esaias Matinpoika Poukka
Padustaipaleen Poukalla

Henric Stephensson
Sarlax
louumerkkind Sl

Heikki Tapaninpoika Saarlahti s. 17 52
Saarlahden Heikki ldn vdvy ja is.  1789-181 1 ,  v ih.  1790

Stephan Mickelsson
UskaliSexman

Tapani Mikonpoika Uskali
merkitty rippikirjaan, mutta
Erkki Erkinpoika 1 790-1 808

s. 1752, kuudennusmies, vih. 1786,
isdntdluettelossa Uskalin isdntd oli

Henric Henricsson
Alanen Paavola
louumerkkind Hl

Heikki Heikinpoika Ala-Paavola s. 17 52, vanhaisdntii
Ala-Paavolan is. 1778-1796, seur. is. Matti Heikinpoika

Matts Simonsson
Keskinen Paavola
lpuumerkkind Ml

Matti Simonpoika Keski-Paavola s. 1764, talollinen (bonde), ei is.
luettelossa, mainittu 1781 Yld-Paavolassa (on Veito-Paavolan eli
Yld-Paavolan talo)

Matts Mattsson
lso Kahna

Matti Matinpoika lso-Kahna s. 1759, talollinen (bonde)
Kdmmenniemen lso-Kahnassa, vaikka Matti Erkinpoika is?intd-
luettelossa 1802-1829

Matts Erickson
Vdhd Kahna

Matti Erkinpoika Vdhd-Kahna s. 1778 (bonde) talollinen,
vaikka isdntSluettelossa on Matti Matinpoika 1787-1820.
My<is syntynyt lapsi Matts Erksson lil l Kahna 27.8.1778,
pitdidnhistorian isdntdluettelo ia kirkonkiriat eivdt pidd yhtd.

joten

Matts J<irnsson
Bertula

MattiYrjcinpoika Perttula s.1773, vanha is. 1806,
Kdmmenniemen Perttula is. 1 784-1 833

Matts Jciransson
Toni

Matti Yrjcinpoika Toni,
Kdmmenniemen Tonin is.  1766-1807

Simon Ericsson
Wdrmdld rusthSllare

Simo Erkinpoika s. 1744,vdvy 1767, mainiftu tulevana rusthollin
puolikkaan isdntd, vaimo Maria Antintytdr, Simo 1806 vanha-
isdntd, Vdrmdldn Vdhd-Kartanon is. 1789-1805, seur. is. Juho
Simonooika

Henrik Mattsson
Wdrmdld RusthSllare

Heikki Matinpoika VdrmSld, rusthollari
lso-VdrmdlSn rusthollin is. 1 805-1 826

Henric Mattsson Birild
Ndmndeman
louumerkkind lll I

Heikki Matinpoika Pirild s. 1748, lautamies
Vdrmdldn Pir i ldn is.  1769-1813

Mickell Simonsson
lso Kulckila
lpuumerkkine l l l l l  I

Mikko Simonpoika Kulkkila, vanhais. 1807
lso-Kulkkilan is.'177V1789, seur. is. Matti Mikonpoika

Anders Simonsson
Vdhd Kulkkila
lpuumerkkind Al

Antti Simonpoika VdhS-Kulkkila s. 1744
is. 1774-1794, seur. is. Mikko Antinpoika

Johan Andersson
Ljuttu
lpuumerkkind Sl

Juho Antinpoika Liuttu
Pohtolan Liutun is. 1793-1813

Petter Mattsson
Korpula Alanen Sexman
[puumerkkind M]

Pekka Matinpoika Korpula s. 1737, kuudennusmies, Korpulan
poika, vanhais. 1807
Pohtolan Korpulasta erotetun Ala-Korpulan is. 1768-1796, seur.
is. Matti Pekanpoika

Henric Pettersson Heikki Pekanpoika Yld-Komula s. 1782, ilmeisesti isdnnrii taloa
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Korpula Ylinen
louumerkkind Ml

veljensd kanssa, 1806 nuori is. (ubd), Pohtolan Ylii-Korpulassa
myos toinen nuori-isiintd Matti Pekanpoika is. 1797-1805

Matts Josephsson
lso Pdrri

Matti Juusenpoika lso-Pdrri s. 1768
Pohtolan lso-Piirrin is. oli Matti Yrjrinpoika is. 1761-1809. Myci-
hemmin Juuse Matinpoika

Petter Eskilsson
Pdrri

Pekka Eskonpoika Pdrn s. 1772,
Pohtolan Yli-Pdrrin is. 1798-1894

Matts Jciransson
Pdngdld
lpuumerkkind ll I

MattiYrjdnpoika Pdnkdld s. 1758,
Pohtolan Pdnkdldn is. 1780-1808

Matts Johansson
Wattula

Matti Juhonpoika Vattula s. 12.1.1753, talollinen (bonde)
Vattufan is. 1776-1801. talo ioutunut HatanoSdn vhtevteen

Jacob Mattsson
Wattula

Jaakko Matinpoika Vattula s.1775
Ala-Vattulassa lamp. Vattulan puustellin lampuoti.

Eric Jciransson
Wattula
louumerkkind El

Erkki Yrjdnpoika Vattula s. 1782
Vattulassa lamp. kuului Hatanpddn yhteyteen
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Arajarvi. Kirsti 1954. Messukyliin - Teiskon - Aito-
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kaupunki. Teiskon ja Aitolahden kunnat.
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Pentti Alhonen et al. Siut 376-464.

Rasila, Viljo 1988b. Itseniisen eliimAn alku. - Teoksessa
Tampereen historia I: vaiheet ennen 1840-lukua. Toim.
Pentti Alhonen et al. Sivut 465-552.

Gustav tifius @ tsritn Aeimefaeus
J

Gustav Lilius Gustavinpoika s. 4.4.1755 Kangasalla, vanhemmat Gustav Lilius ja Marg. Florin.
Maisteri l775,pitAjdn apulainen Messukyldssd 1777 (isiinsii apuna), Messukyliin kirkkohra 1783, rovasti

1805, kuollut 21.9.1806. Puoliso Kangasalan Sorolassa Brita Johanna Aeimelaeus s. 6.1.1767,k.22.12.1846,
isii ylii-satakunnan yl. tuomiokunnan tuomari Anders Aeimelaeus ja diti Anna Kristiina Stillman.

Lapsia:
Anders Gustaf s. 24.11.17 92, k. 5.6.1794

Kristiina Margareta s.27 .I.1794,k. 9.3.1877
Johanna Gustava s. 19.8.1795, Sauvon kirkkoherran rva,

Anders Gustaf s. I2.1.1797 , (19.1.) vddpeli
Aurora Eloisa s.24.2.1798 (14.2.'), k. 1890
Ottilia Charlotta s. 9. 10. 1799,k. 22.9.1860

Immanuel s. 6.4.1801. k. 6.1.1804
August Efraim s. 5.9.1802, k. 15.1.1804

Gustaf s. 17.11.1803. k. 1804
Gustaf  s .21.1.1805

Tiedot piiiasiassa Bergholmin sulcukirjasta, lisiiyksili rippikirjoista.
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Marit Liihteenmiiki

Talollisen poika Johan Erikinpoika Porvoon
Andersbdlestii esitti Porvoon, Mantsalan, Puk-
kilan ja Askolan tuomiokunnan 1 1.IT.1734 al-
kaneil I a syyskiiraj il I a kirj al I i sen todi stuksen, et-
tii hiinen appensa (esi-isiini) oli useiden todista-
jien liisniiollessa antanut tyttiirens?i Maria Zack-
risintyttiiren astua pyhaan avioliittoon Johan
Erikinpojan kanssa. Samalla appi oli luvannut
hanelle puolet omistamastaan Silvastas-nimi-
sestii ratsutilasta Porvoon Sigb6lessii silla eh-
dolla, ettii Johan Erikinpoika yhdess?i apen
oman pojan Johan Zackrisinpojan kanssa hyvit-
t6isi perintOosuudet apen muille lapsille Abra-
hamille, Isacille j a Margaretalle.

Todistus oli piiiviitty 12 lokakuuta vuonna
1734 ja sen olivat puumerkeilliian allekirjoitta-
neet Zackris Ahlberg seka todistajat Johan
Zachrisinpoika Ahlberg, Mats Lokberg, Johan
Tarkman ja Anders Brandt. Ilmeisesti juuri
tdmd 12. lokakuuta 1734 oli Marian ja Johan
Erikinpoj an vihkipiiivii.

Kaksi vuotta my6hemmin Porvoon
25 . I O . | 7 3 6 alkanei lle syy skaraj i lle olivat Maria
Ahlberg ja miehensii ratsutilallinen Johan Eri-
kinpoika Wirlander haastaneet talollinen Mats
Samuelinpojan Sigbolestti siita syystti, ettdt
Mats oli kuulemma syyttiinyt Mariaa aviori-
koksesta Silvastasin rakuunan Anders Engrenin
kanssa. Mats kuitenkin pystyi kutsumaan sano-
jensa tueksi useita todistajia.

Tiimiin jiilkeen juttu kaantyi yllattavaan
suuntaan: Maria Ahlberg astui esiin ja tunnusti
aloittaneensa suhteen Anders Engrenin kanssa
kesiillii kaksi viikkoa ennen juhannusta, kun
han oli oleskellut vanhempiensa luona. Maria
selitti tulleensa synnintuntoon ja tunnustaneen-
sa tekonsa teologian lehtorille maisteri Johan
Nvlanderille.

TUOMIOKIRJATARINOITA

Anders Engren oli liisn?i karajilla ja myos
hiin tunnusti tekonsa vapaaehtoisesti.

Maria kertoi langenneensa syntiin, jotta hiln
saisi nopeasti eron miehestiiiin, jonka kanssa
han ei voinut eliia sovussa ja rakkaudessa, kos-
ka vanhemmat olivat pakottaneet hiinet naimi-
siin. Maria oli avioliiton solmimisaikaan noin
16-18-vuotias.

Johan Wirlander selitti t?imiin jiilkeen myos
mielellaan tyytyviinsii avioeroon tiistii uskotto-
masta puolisosta.

Maria Ahlberg tuomittiin naimisissa oleva-
na 80:n ja Anders Engren naimattomana 40 ho-
peataalerin sakkoihin seka kumpikin kolmen
sunnuntain kirkkorangaistukseen. Jos tuomi-
tuilla ei olisi ollut rahaa maksaa sakkoja, Maria
olisi joutunut 24 piiivan ja Anders 12 pliviin
vankeuteen vedelle ja leiviille.

Oikeus katsoi tarpeelliseksi pyytaa tuomio-
kapitulilta erokirjeen avioeroon tuomituille.

Petetty mies vaatii omaisuuttaan

Porvoon ja Miintsiiliin ll. maaliskuuta 1737
alkaneilla talvikarajilla Johan Erikinpoika viela
vaati avio-oikeuteen vedoten osuutta Maria
Zackri sintytt?iren irtaime sta omai suude sta viita-
ten vielii tiimdn huoruuteen.

Hiin syytti my6s appeaan siita, ettei tama
ole maksanut avioliiton solmimiseen liittyneita
lahjoja takaisin. Lisiiksi hanen tuli saada takai-
sin hevonen, lehmii ja neljii lammasta, jotka
han oli tuonut taloon.

Niimii saatuaan Johan vakuutti olevansa tyy-
tyviiinen ja luopuvansa kaikista syytteistii ja
vaatimuksista perintdon, jonka hiinen Marian
kanssa saamansa, iiitinsii luona asuva pikku He-
lena-tyttir mahdollisesti kuollessaan jattaisi.

AuoeYo w oden 1 T 56 tapaan
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Oikeus tuomitsi kaikki vaihdetut lahjat,
myotiijiiiset ja huomenlahjat palautettaviksi
puolin ja toisin sek?i vahvisti, ettei Johan Eri-
kinpojalla olisi perintOoikeutta tyttiirens0 jiil-
keen.

Miten heille kdvi?

Jonkinlaisena jalkinaytoksen?l tarinalle voidaan
pitaa vuoden 1750 paikallisten kesiikiirajien
rikosjuttu4 jossa rakuuna Anders Edengren oli
syytettynii naapurin Jontasin isiinniin Hans
Erikinpojan taposta.

Anders oli edellisessii toukokuussa myo-
hiiiin eriiiinii iltana koputtanut naapurin ovea, ja
kun is?intii oli avannut, han oli ampunut tat .
Isiint?i oli menehtynyt parin piiiviin kuluttua

tiihiin haavaan. Anders tuomittiin kuolemaan
mestaamalla ja tuomio pantiin tiiytiintoon tam-
mikuussa l75l Porvoon kirkonmiiell[. Anders
jatti jalkeensii vaimon ja kaksi lasta.

Maria ei avioitunut uudestaaq hiin oli ilmei-
sesti menettiinyt maineensa, vaikka keskittyikin
avioeronsa jiilkeen katumusharjoituksiin ja us-
konnolliseen hartauteen. Htinen ja Johan Eri-
kinpojan tyt?ir Helena mainitaan mydhemmin
tuomiokirjoissa joitakin kertoja Silvastasin rat-
sutilan osaperil I i senii.

Ldhteet

Kansallisarkisto, Tuomiokirjat. Porvoo ja Hollola
KOa56. milqofilmi ES 1736.
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6.
Jn memortnm

Syyskauden 2001 arkana on seuran tietoon tullut,
ettii seuraavat jiisenemme ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen:

Eilamaija Nurmiranta
Kalevi Parvela
Kaarlo Simitii

Vitjo Vainionpiiii

Johanna Kurela

4oroolu|zasLa

tEILLarz uuLL E*1 osLo nLo Lt af o

Tampereen szudun sukututkimusseuran kirjas-
ton lainaustoiminnasta on maaliskuusta 1997
lahtien vastannut Sirkka Nordfors. Sirkka on
vuoden 2001 lopussa omasta toiveestaan jailnyt
pois tehtiiviist?iiin. Syyskauden 2001 viimeisen
j?isentilaisuuden alussa puheenjohtaja Eino
Koskinen kiitti Sirkkaa lampimiisti menneistii
vuosista.

Seuran uudeksi kirjastonhoitajaksi on saatu
Hanna Turppa. Hanna on tehtiivban erittiiin
pdtevd, silla hin on kirjastoalan ammattilainen.

Kirjastonhoitajan vaihdoksesta huolimatta
lainaustoiminta jatkuu entisellaan. Laina-alka
on edelleenkin kaksi viikkoa, ja kirjoja laina-
taan vain seuran omille jasenille. Varautukaa
kirjoj a lainatessanne todistamaan henkilollisyy-
tenne.

Yksi vuoden2002 tavoitteista on saada seu-
ran kirjat uudelleen luetteloiduksi erityiseen
tietokantaan. Tiimii tyo teetetiiin kirjastoalan
opiskelijalla ja sen tekemisessii voidaan hyo-
dyntiiii seuran sihteerille osittain retkien
arpajaistuloilla hankittua kannettavaa tietoko-
netta. Uusi kirjastoluettelo tullaan julkaisemaan
seuran www-sivuilla heti, kun se on val-
mistunut. Siihen asti jiisenist6 voi k|\rfia| 20-
vuotishistoriikissa julkaistua vanhaa, nyt jo
puutteellista luetteloa.

Kirjastoon otetaan edelleenkin kiitollisena
vastaan niin suurempia kuin pienempiiikin kir-
jalahjoituksia. Toivomme, ettii kaikki j?isenet
voisivat suosia omaa seuraansa lahjoittamalla
sill e sukututkimusj ulkaisunsa.
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Johanna Kurela

Paljonko maksoi tynnyrillinen
silliii vuonna 1500? Mitii he-
vonen maksoi vuonna 1550?
Paljonko piti pulittaa, jos tah-
toi vuonna 1705 ohutta pu-
naista painokuvioista puuvil-
lakangasta? Mitii maksoi nel-
jan hengen meno-paluu-reis-
su Turusta Tukholmaan vuon-
na 1630? Mika oli sepdn vuo-
sipalkka wonna 1460? Mil-
laisella summalla sai wonna
1790 pysiikoida tunniksi he-
vosensa ja vaununsa? Paljon-
ko maksoi 170 lasista ikkuna-
ruutua Turun tuomiokirkkoon
vuonna 1665?

Jokainen sukututkija on
viimeistii?in tuomiokirjoja lu-
kiessaan tormiinnyt vanhoihin
raha- ja mittayksikoihin. Esi-
is?i sai sakkoja iskettyiiiin tap-
pelukaverinsa silmiikulman
mustaksi - mutta oliko sakko-
summa suuri? Esiaiti osti
markkinoilta kyyniiriin kan-
gasta - tekiko hiin edullisen
kaupan? Kievarissa juotiin
kannullinen viinia ja makset-
tiin se talareilla ja iiyreilla -

kuinka kalliiksi tulikaan ja-
non sammuttaminen?

Kuparimynttej ii, riikintala-
reja, iryrejd. Peninkulmia,
virstoja, jalkoja. Leivisk6j6,
luoteja, kippuntoja. Tynnyrei-

J(uo LntaLsLu 1 osLa a anLa)ts :

MITA 5E MAKsOI?

til, liistejii, panneja. - Kuka
niistii selviin ottaa?

Vastauksia ldytyy Ruotsis-
sa julkaistusta teoksesta Vad
kostade det? Priser och loner

.frdn medeltid till vdra dagar.
Kirjassa kiiydiiiin yksin-

kertaisesti ja selkeiisti lapi
Ruotsissa kaytetyt rahat kes-
kiajalta nykyaikaan asti. Siita
selviaa, missii suhteessa raha-
yksikdt olivat toisiinsa. Miten
talari ja riikintalari erosivat
toisistaan? Montako markkaa
ja montako ayria oli yksi ta-
lari? Miss?i suhteessa hopea-
talari ja kuparimynttitalari
olivat keskenidn? Kuinka
monta runstykkiii oli yksi kil-
linki?

Rahojen lisiiksi kirjassa
kiiydiiiin lapi myos mittayksi-
koita. Miten monta leivisk?i^6
mahtui kippuntaan ja paljon-
ko se oli kiloina? Montako
litraa on yksi tynnyri? Kumpi
oli suurempi yksikk6, kannu
vai lekkeri?

Raha- ja mittatiedot koske-
vat myos Suomea aina Ruot-
sin vallan ajan loppuun asti ja
ainakin mittojen osalta pitkal-
le sen jiilkeenkin.

Teoksen loppupuolelle on
koottu hintatietoja vuodesta
ll70 woteen 1995 asti. Kun
vertaa omassa tutkimuksessa

loytyneitii hintoja niiihin tie-
toihin, saa jo jonkinlaisen kii-
sityksen esi-isiin tai -iiidin

teoista. Jos esi-isii ei olisi in-
toutunut tappelemaan, olisi
han voinut ostaa sakkosum-
malla piiiihiinsii uuden talon-
poikaishatun. Esiaidin juhla-
asua varten ostaman kyyniiriin
mittaisen samettikankaan hin-
nalla olisi vaivaistalossa ruo-
kittu yhta henkea kolmen
kuukauden ajan. Ja viiden
piiivbn raskas tyd olisi kapa-
kassa voinut hulahtaa kurkus-
ta alas kannullisena parasta
reininviiniil.

Vad kostade det? -kirjaa

voi suositella kaikille sukutut-
kijoille. Se on paitsi kattava
ruotsalaisten raha- ja mittayk-
sikoiden perusteos myos hu-
vittava kokoelma triviaaleja
hinta- ja palkkatietoja yli 800
vuoden ajalta.

Lars O. Lagerqvist - Ernst
Nathorst-B66s 2000.
Vad kostode det? Priser och
l6ner fr&n medeltid till vdra
dogar. Upplaga 4.3. Natur
och Kultur/LTs forlag. ISBN
9I-27 -34956-X. I 19 sivua.

Kirja on tilattavissa Suomen Suku-
tutkimusseuran ki{ akaupasta.
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Per-Olof Bischoff

Kenelfe kuufuu
T ammisaaren kaupun gin palotorni?

Sukututkimuksessani olen
saanut selville, ettii isoisiini
isoisii, tsaarin armeijassa
1800-luvun alkupuolella pal-
vellut puolalainen aliupseeri
Ivan Andreef, omisti elake-
piiivilliiiin kiinteiston keskella
Tammisaaren kaupunkia. Hiin
oli saanut kiinteistdn haltuun-
sa lunastamalla sen 208 mar-
kalla vaimonsa Lovisa Caroli-
na Strombergin sisaruksilta.
Tontti sijaitsi Tammisaaren
korkeimmalla paikalla Slotts-
gatanin varrella, ja sille oli ra-
kennettu kaksi taloa.

Vuoden 1870 tienoilla
Tammisaaren kaupunginisiin-
nit piiittiviit rakennuttaa pa-
lovartijoiden vaatimuksesta
uuden palotornin ja putkan.
Palotornina oli siihen asti
kiiytetty kirkon tornia, joka
varsinkin talvella oli vetoisa,
kylmii ja kostea eiviitkii varti-
jat eniiii halunneet mennii sin-
ne.

Uuden tornin paikkaa et-
siessii katseet ktiAntyiviit ali-
upseeri Ivan Andreefin tontin
puoleen, sijaisihan se kaupun-
gin korkeimmalla kohdalla.
Andreef ei kuitenkaan ollut
halukas myymdiin kiinteis-
todin, joten kaupunki pakotti
htinet luopumaan siita pakko-
lunastuksen uhalla. Korvauk-

seksi Andreef sai tontistaan
300 markkaa.

Millainen meteli tistii oli-
sikaan syntynyt, jos se olisi
tapahtunut nykyaikana! And-
reef kun oli puolalainen, elak-
keella oleva sotaveteraani -

pakkolunastuksen olisi tulkit-
tu heij astavan tammisaarelais-
ten ulkomaalaisvihaa ja ikara-
sismia.

Kaikesta huolimatta palo-
torni ja putka rakennettiin, ja
ne valmistuivat vuonna 1876.
Putkana talo oli hankalassa
paikassa - raahata nyt huma-
laiset korkealle jyrkkaL yla-
miikeii- varsinkin kun he
usein pistiviit kovastikin hant-
tiin. Palotornina rakennus
kuitenkin palveli monta vuot-
ta.

Vuonna 2000 sain tietda,
ettit kaupunki oli paiffianyt
myydii kiinteiston tarpeetto-
mana. Kirjoitin silloin Tam-
misaaren kaupunginhallituk-
selle ja pyysin heitii palautta-
maan kiinteiston sen oikealle
omistajasuvulle, jota min?l
edustin. Lupasin jopa maksaa
tontin lunastussumman 300
markkaa takaisin, voisin vie-
liipd muuttaa summan nyky-
rahaksi eli noin 6000 mark-
kaan (noin l0l7 euroa).

Kirjoitin myos, ettei Ivan
Andreefin aikoinaan omista-
mia, tontilla sijainneita kahta
taloa tarvitse rakentaa uudel-
leen, vaan ettii voin kylla tyy-
tyii siihen, ettii nykyisen palo-
tornin omistus siirtyy minulle.

T?istii ehdotuksestani oli
paikallisessa lehdessii iso ar-
tikkeli.

Tammisaaren kaupungin-
hallitus tutki tapausta kuukau-
sia ja ilmoitti sitten, ettii hei-
diin mielestiiin palotorni si-
jaitsee vanhalla Kustaa Vaa-
san aikaisella lahjoitusmaalla.
Niiin varmasti onkin, silla
Kustaa perusti kaupungin
1500-luvulla ja voidaan olet-
taa, ettd koko kaupunki siihen
aikaan sij aitsi lahjamaalla.

Mutta minulla on kuiten-
kin hallussani asiakirja, jossa
raastuvanoikeus vahvistaa, et-
td lvan Andreef on ostanut
tontin nro 16 Kamelin kortte-
lissa, Tammisaaren ensim-
miiisessii kaupunginosassa, ja
etta han on rekisterdinyt tii-
miin kiinteiston omiin nimiin-
sii vuonna 1868. Tontti on ol-
lut yksityisomistuksessa aina-
kin 1700-luvun alusta asti.

Kaukaisin omistaja, jonka
olen saanut selville, oli ty6-
mies Anders Jacobsson. My6-
hempia omistajia olivat seppii
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Winrothin perijiit (v. 1820),
leipuri Sevon (v. 1833), por-
vari Gustav Blomkvist (v.
1842)ja hanen leskensii (vuo-
desta 1852). Porvarinleskelta
tlla siirtyi Fredric Strom-
bergille, jonka kuoleman jiil-
keen wonna 1855 kiinteisto
siirtyi tiimiin j alkelai sille.

Tammisaaren kaupunki ai-
koo nyt myyd[ tarpeettomana
suurella voitolla - hintapyyn-
tO on 1,45 miljoonaa markkaa
- aikanaan yleisen edun ni-
messii pakkolunastamansa
kiinteistdn. Viiite, ettii ko.
tontti sijaitsee lahjoitusmaal-
la, on pelkkii tekosyy, ettei
kiinteistoii tarvitsisi palauttaa
entiselle omi stajasuvulle.

Samalla perusteella ku-
kaan ei Tammisaaressa voi
omistaa kiinteistdii, kun ker-
ran koko kaupunki on raken-
nettu lahjoitusmaalle eikii
my6hempiii omistussuhteita
oteta lainkaan huomioon.

Vanhalla, elakkeella ole-
valla sukututkijalla ei ole va-
raa ruveta riitelemaan tasta
asiasta. Vaikka asia ratkeaisi-
kin sukuni eduksi, olisi edes-
sii rahanmenoa: palotorni on
suojeltu rakennus ja sen kun-
nostuskustannukset vaatisivat
ainakin milioona markkaa.

tJrP'
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TAMMISAAREN VANI{A PALOTORM KEVAALLA WONNA 2OOO

Marit Liihteenmiiki

Haravoin joitakin vuosia sitten Porvoon seura-
kunnan historiakirjoista eriiiin esi-isiini ja hanen
sisarustensa syntymii- ja kastemerkint6jii l74O-
luvulta. Porvoon historiakirjat ovat tuolta ilalta
puutteelliset. Ensimmiiinen loytamani lapsi oli
Jonas-niminen poika, syntynyt 27.1.1745. Pappi
oli merkinnyt isohkoilla kirjaimilla: o.ii. (deras

TUOMIO KI RJATARI NOITA

4de barn) eli apara (heidan nelj?is lapsensa). Isiin
nimi oli merkitty sulkeisiin. Viidennen kirjatun
lapsen kohdalla iipilriimerkint2i?i ei eniiii ollut.

Sis?iisesti itsekseni naureskellen tuumin, ettii
esivanhempani eiviit ehka mielestiiiin aiemmin
kerinneet pitapn perukoilta kirkolle vihittaviksi.
Pohdin, ettii pappi on ehka useitakin kertoja kiiy-

Kun ei pcicisty nctinnisiin
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nyt heita nuhtelemassa ja kehottamassa vihitytta-
miiiin itsensii.

Tiimiin viidennen lapsen syntymiistii
20.7.1748 lahdin taaksepiiin etsim?i?in vanhem-
pien nimiii vihittyjen luettelosta. En kuitenkaan
loytanyt. Arvelin sitten, ettii esiiiitini oli jostakin
naapuripitajiistii kotoisin, ja etsin kaikista naapu-
riseurakuntien vihittyjen luetteloista ja viihiin
kauempaakin.

Mutta ilman tulosta. Harmitti. mutta asia oli
jateuava sikseen.

Sittemmin otin urakakseni lukea itiiisen Uu-
denmaan alueen tuomiokirjoja. Kuinka ollakaan,
15. lokakuuta 1739 alkaneilla Porvoon ja Miint-
siiliin tuomiokunnan syyskiiriijilla olivat niimii
esivanhempani nimeltaiin Staffan Erikinpoika ja
Karin Tomasintytiir olleet syytettyinii haureu-
desta.

Syytteen mukaan Ekntisin kartanon nuori ren-
ki Staffan Erikinpoika oli talvella 1738 alkanut
harjoittaa lihallista yhteytta samassa kartanossa
piikana palvelleen Karin Tomasintyttiiren kanssa.
Kaksi viikkoa ennen karajien alkua Karin oli
synnyttilnyt el6van tytt6lap sen. Karinia syytettiin
aviorikoksesta, silla hiinet oli wonna 1730 vihit-
ty renki Henrik Mattsinpojan kanssa.

Karin ja Staffan astuivat yhdessli oikeuden
eteen ja selittiviit, ett?l Karin oli luullut olevansa
vapaa avioliittoon, silla Henrik Mattsinpoika oli
karannut palveluspaikastaan ja kadonnut. Karin
oli synnyttiiny't Henrikin karkaamisen jiilkeen
poikalapsen, joka oli kuollut puolentoista vuoden
ikiiisen2i. Myohemmin Karinille oli kerrottu
myos Henrikin kuolleen.

Lisiiksi Staffan ja Karin kertoivat kiiyneensii
kohta suhteensa alkamisen jalkeen ratsutilallinen
Tomas Olanderin (ehkii Karinin isii) luona ja lu-
vanneensa tiimiin liisniiollessa solmia avioliiton
heti, kun Henrikin kuolema varmistuisi.

Useita todistajiakin loytyi Karinin ja Staffanin
tarinalle. Niimti kertoivat yhtapitavasti, ettii Hen-
rik Mattsinpoika oli karannut kevli^6ll2i 1731 ren-
ginpaikastaan Haminan kaupunkiin. Siellii hiin
oli priassyt eriiiille kauppiaalle puotipalvelijaksi.
Joku porvoolainen tuttu oli kuitenkin ndhnyt
Henrikin Haminassa syksyllti, jolloin Henrik oli

kiinnijiiiimisen ja rangaistuksen pelosta ottanut
iikkia pestin hollantilaiseen laivaan, joka oli lah-
ddssii Haminan satamasta. Huhut olivat sittem-
min kertoneet, ettb thmdlaiva oli haaksirikkoutu-
nut ja sen miehisto hukkunut.

Oikeus paatti yrittaa selvittaa asiaa ja siirsi
kiisittelyn seuraavan vuoden 1740 syyskiiriijille,
jotka alkoivat 15. lokakuuta. Tuolloin ei asiaan
vielakaan saatu selvyytti, ja oikeus miiiiriisi apu-
laisnimismiehen matkustamaan Haminaan otta-
maan selvii0 asian oikeasta laidasta.

Juttu venyi aina vuoden 1746 talvikiiriijille as-
ti. Tuolloin 5. maaliskuuta alkaneilla karajilla
apulaisnimismies kertoi, ettei Henrikistti ollut
kuulunut mitain eikii kukaan pystynyt todista-
maan tiimiin kuolleen. Niinpii oikeus katsoi par-
haaksi kieltaa vihkim?istii Staffania ja Karinia
avioliittoon toistensa kanssa niin kauan kuin
Henrikia ei voitaisi todistaa kuolleeksi.

Kumpikaan ei saanut sakkoja eika heita tuo-
mittu kirkkorangaistukseen. Taman tuomion jiil-
keen heille syntyneiti lapsia ei en?16 merkitty
iiptiriksi.

1749 alkavassa rippikirjassa he ovat Ekniisin
kartanon Ekbacka-nimisen torpan viljelijoita,
myohemmin saman kartanon Margretalundin tor-
pan viljelijoinii. Karin kuoli 3.5.1776 ja Staffan
3 .9 .177 6 Fasasissa Sigbolen kyl?issii.

Sen verran harmia Staffanin ja Karinin vihki-
m?ittomyydestii seurasi, etlit heidan poikansa
Erik, seuraava esi-isiini, ei voinut pii?ist?i viralli-
sesti suutarinoppiin, koska han ei ollut "kunnial-
lisista vanhemmista aviovuoteessa syntynyt", ku-
ten ammattioppipojilta tuolloin vaadittiin. Erik
oli kaiketi eptivirallisesti jollakin vanhempiensa
tai muiden sukulaisten tuttavalla suutarilla opis-
s&, koska han tnimi Sigbolessa kyltisuutarina
miehuusikiins2t.

Ldhteet

Kansallisarkisto. Tuomiokirjat. Pon'oo ja Hollola KOa59
sekii KOa60. milaofilmi ES 1740.



Seija Pessi

Solaf an emantien vaateaitassd

Elokuiseno priivrinri I 84 I Sola-
lan emcintci Mari Mikontytcir
seisoi vaateaittansa ovella.
Hrinen tuli tarlmsti nciyttciri
l@ikki omaisuutensa toimitus-
miehille perunkirjoitusta var-
ten. Mqri oli jddnyt leskeksi
toukokuussa, kun hrinen mie-
hensri Manu Solala oli leuollut
Iqvqntautiin.

Surullista oli, ettri samana
vuonne myds naapurissa, toi-
Jessa Solqlon tqlossq. oli ollut
perunkirjoitus. Siellci emrintri
Anna Juhontytdr oli kuollut, ja
Mari oli kuullut, ettci perunkir-
joituksessa oli otettu esille viisi
kirstua lciynnci Annq-emcinncin
jririmistoci.

Mari tiesi, ettci fuinenkin
vctateaitassaan oli paljon tava-
rqa, kuten ahkeran talon
emcinnrin k)si en j cilj i lta kuului -

kin olla eikri hcinen tarvitsisi
hav e tA saamat t omuut taqn.

Liingelmiien Koljonkannas-
sa oli kahtia jakautunut Solalan
kantatalo. Molemmissa taloissa
sattui vuonna l84l kuoleman-
tapaus. "Kirkonmiehen", kuu-
dennusmies Matti Solalan vai-
mo Anna Juhontytiir kuoli 49-
vuotiaana. Toisesta Solalasta
kuoli isiintii Manu (Emanuel)
Mikonpoika Solala, joka kuu-
luu esivanhempiini. Molem-
pien jiilkeen on jiinnyt tarkka ja
yksityiskohtainen perukirja.

Myos Manun vaimon, 39-vuo-
tiaana leskeksi jaaneen Maria
Mikontyttiiren vaatteet luetel-
laan perukirjassa. Voimme siis
saada selville molempien Sola-
lan talojen vaatevaraston won-
na 1841. Lisiiiin kuvaukseeni
vielii muutaman huomion Sa-
lon muorin, Marin iiidin vaat-
teista, jotka on mainittu peru-
kirjassa 1849.

Ryijyja ja muita
sdnkyvaatteita

Toimitusmiehet laiskivcit Marin
ottoo esille ryijyt. Niitci oli ta-
lossa kolme, joita kiytettiin
sdngtssd peitteenci juhlien ja
kinkereiden aikaan. Arkik;y-
tossci oli neljat vdllyt, mtttta
toimitusmiehet halusivat yl6s-
merkitci nekin. Vcillyjen pricil-
lislmnlmita tarkasteltiin. Ar-
voklmin vcilly oli punaraitaisel-
ht parkkumilla pririllystetty.
Hieman halvempia olivat sini-
nen puolivillainen ja laksi pu-
naista parkkumikankaista vcil-
lyd. Olihan Marilla vieki kaksi
kulunutta tcikkicikin, ja kaikki
merki tti i n kalunki I aan.

Perukirjan mukaan ryrjyt
olivat arvokkaita, yksi ryrjy
vastasi nuoren lehmdn hintaa.
Mvos toisessa Solalassa oli

ollut kolme ryrjyd, neljiit vallyt
ja takki.

Marilla ja Manulla oli vain
yksi mutta sita arvokkaampi
punaraitainen parkkumista ku-
dottu pOydin peite (bord tiicke)
ja nelja pellavaista p6ytiiliinaa.
Naapurissa Annan ja kirkon-
mies Matin talossa oli kaksi
villaista p6ytiipeitettii ja kolme
poytiiliinaa rtilliii, pellavaista
kuviokasta kangasta (kilpikan-
gasta)

Kummassakin talossa oli 6
hoyhentyynyii, joihin kuului
vaarut eli tyynyliinat. Lisiiksi
oli royhytaytteisiii tyynyjd. La-
kanat olivat palttinaisia, neli-
niitisia tai halvemmat rohtimi-
sia. Manun talossa niita oli yh-
teensii 23 ja naapurissa 22.
Kun miiiir?it olivat niiin samoja,
vain laadut ja hinnat erilaisia,
tulee ajatelleeksi, ettA emannat
kilpailivat talon varustuksilla
tai mddrd oli yleisesti sovelias.

Emdntien pitovaatteet

Perukirjassa pitovaatteet alka-
vat p?iiillysvaatteista. Marilla
oli sinisarkainen kapotti, joka
on ylhaalta niukka ja helmasta
runsaspoimuinen naisten takki.
Naapuritalossa Solalan Anna-
vatnaalla oli ollut p?iiillysvaat-
teena sinisarkainen lammas-
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nahkaturkki, ja hanella oli
myds samettimuhvi.

Naisten puvut olivat enim-
miikseen hameita ja niiden
kanssa pidettiiviii liiveja tai ly-
hyita kankaasta ommeltuja roi-
jyja Rdrjy vastasi nykyistii
pikkutakkia. Se saattoi joskus
olla niin lyhyt, ettti pusero nd-
kyi hameen vy6tiirdn ja roijyn
viilistii.

Yhteniiiset leningit olivat
tulossa kayttoon. Solalan An-
nalla oli sinipohjainen pumpu-
lileninki, kaksi sarssileninkiii
ja vihreiipohjainen sarssilenin-
ki ilman hihoja. Solalan Maril-
la oli kaksi sarssileninkia. Ha-
nen iiidilliian, Salon muorilla,
oli kaksi tummapohjaista sars-
sileninkia seka 5 sarssileninkiii
ilman hihoja. Hiinen arvokkain
vaatteensa oli kuitenkin skif-
taavasta kankaasta tehty hame.

Naisten sarssi oli kaksinii-
tistii villakangasta, miesten
sarssi paksumpaa neliniitistii.
Loimi voi olla villaa, pellavaa
tai puuvillaa.

Hameissa ja rdijyissii oli
selviisti yhteenkuuluvia koko-
naisuuksia, esimerkiksi Anna-
vainaalla oli ollut musta kam-
lottihame ja siihen r6ijy. Mari-
emiinniin kamlottihame ja rdijy
olivat violettia ja ne olivat hti-
nen vaateparsistaan hinnaltaan
arvokkaimmat. Kamlotti oli
villasta tehty ohut kaksiniitinen
kangas.

Annalla oli myds kattuuni-
kankainen hame ja roijy. Kat-
tuuni eli karttuuni oli ohutta,
usein kuviolliseksi painettua
kaksiniitistii puuvillak angasta,
joka oli kesiivaatteeksi sopi-
vaa. Annan puku oli aika kal-

lis, koska puuvillaa arvostettiin
siihen aikaan. Kamlotti ja kat-
tuuni olivat ostokankaita. Ma-
rilla oli sininen piirontyykinen
hame ja rdijy.

Solalan Mari-emtinnalla oli
yhteensil 15 hametta ja lenin-
kia. Perukirjassa kerrotaan eril-
listen hameiden ja roijyjen
kankaista ja viireistii. Useim-
pien kankaat oli kotona kudot-
tuja. Marilla oli aikaisemmin
mainittujen lisaksi nelja sarssi-
hametta, seitsemdn parkkumi-
hametta, joista punapohjaisia
oli kuusi ja yksi mustapohjai-
nen.

Parkkumi oli neliniitinen
kotona kudottu naisten puku-
kangas, jossa oli villainen kude
ja pellavaloimi (voi olla my6s
puuvillaa). Kangas oli kude-
valtainen, villainen kudelanka
nakyi enemmiin kankaan oi-
kealla kuin nurjalla puolella.

Oletan, etti punapohj aiseksi
mainittu hame oli raidallista
kangasta, jonka pditvdri oli pu-
nainen. Punainen viiriaine oli
kallis ostovdri ja sillii viirjiityt
vaatteet oli arvioitu perukirjas-
sa arvokkaiksi. Hiimiiliiiset nai-
set pitiv?it punaisesta viiristii.
Hdmeen kansallispuvun hame
on punainen. Liingelmaen kan-
sallispuvun raidoissa on piiiivii-
rinii marjapuuronpunainen, li-
siiksi on kapeita tummanpunai-
sia raitoja. Kansallispuvut on
suunniteltu 1800-luvun kan-
sannaisten juhlavaatteiden mu-
kaisiksi. Olisipa perukirjassa
kerrotuista Solalan emdntien
hameista, liiveistii tai roijyistii
j aanyt j oku tilkku talteen.

Naapurin Anna-vainaalla
oli yhteensii 11 erilaista hamet-

ta ja leninkia. Hameita oli pu-
naraitainen, vihreipohjainen ja
mustapohj ainen parkkumihame
sekii kaksi sarssihametta. Hti-
nella oli my6s punainen ja vio-
letti pomsikankainen (gredlin
bombasin) r6rjy, vihrearaitai-
nen sarssinen ja valkoinen
pumpulityykinen rdijy. Lisiiksi
hiinen aikaisemmin mainitut
yhteniiiset asunsa.

Solalan Mari-emiinn?in roi-
jyt olivat yksi vihredpot{aista
kattuunia ja kolme sarssikan-
kaasta sekii lisbksi aikaisem-
min mainitut sininen p?irontyy-
kinen ja violetti kamlottiroijy.

Annalla oli yksi punainen
villakankainen liivi, mutta Ma-
rilla ei ollut ainoatakaan. Ehkii
liivit olivat nuoremmilta jo jaa-
miissii kiiytdstii pois, silla Ma-
rin aidilla, Salon vanhalla
emiinniillii oli ollut kolme kan-
kaista liivia.

Vanhaa Salon muoria ilmei-
sesti palelsi, silla han oli hank-
kinut kaksi lampaannahkaista
r6!jy?i, sinisella saralla pii"iillys-
tetyn turkisliivin ja jopa lam-
paannahkaisen pii2illyshameen.
Naisilla ei ollut housuja ja lam-
pimyyden vuoksi oli turkisha-
me paikallaan vaikkapa avan-
nolla pyykkiii huuhdellessa.

Paidoissa oli puuvil la
arvokasta

Hameiden alla pidettiin paito-
ja. Solalan Marilla oli 9 paitaa.
Paidoissa oli usein ylZiosa hie-
nompaa kangasta ja hameen al-
le jaava alaosa karkeampaa
pellavakangasta. Marin kah-
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dessa paidassa oli puuvillakan-
kainen yliiosa ja pellavapaltti-
naa alaosa. Kaksi paitaa oli
vain yliiosallisia (lyhyempiii),
joista toisessa oli punainen
fransu (ripsu tai hapsutelma).

Solalan Annalla oli 24 pai-
taa: l0 a:rrnapaitaa, joista kah-
dessa arvokkaammassa oli
puuvillakankaiset hihat, 1l
kaksiniitistii pellavaa ja kaksi
vahvempaa neliniitiseksi kudo-
tusta kankaasta. Paitojenkin ar-
voa lisiisi, jos ne olivat harvi-
naista puuvillakangasta.

Solalan Marilla oli vain nel-
jii puuvillakankaista esiliinaa.
Annalla oli viisi esiliinaa- kam-
ritsikankainen ja puuvillakan-
kainen valkoinen esiliina, kak-
si puuvillaista punaraitaista ja
yksi villainen esiliina. Kamritsi
oli hienoa ranskalaispertiistii
palttinaa.

Silkit ja pinnimyssyt
emantien ndttivakassa

Ylpecinri Mori etsi arkustaan
huivinsq. Hrinen hienoin silk-
kinsci oli suuri ja siinci oli pal-
j on kul lanke ltai sta vcirici (bran-
gul). Toimitusmiehet vcirtteera-
sivat sen hinnaksi kaksi ruplaa.
Sitten Mari otti esille kaksi pu-
napohjaista silkkiaan. Kolmen
silkkihuivin hinnaksi tuli viisi
ruplan, ja Mari mietti, ettri se
on hyvcin lehmcin hinta.

Kaunis oli myds valkopoh-
jainen ruusuhuivi puuvillaknn-
knasta, joka oli 45 kopeekan
an'voinen, sils arvokkanmpi
kuin Marin paidnt. Viela Ma-
rilla oli kallis vihredpohjainen

puuvillahuivi, leveciraitainen
puolisilkkinen, kaksi vslkoista
kqmritsiksnkaasta ja kolme
pellavaista huivio.

Sitten Mari otti esille ruitti-
vakksnsa. Siinti hrin kuljetti ke-
srii se I lci ki r kkomat kal la punai s-
ta pinnimyssycirin, jossa oli pit-
si japoletti. Marilla oli toinen-
kin punainen ja vielci kaksi
ruu su ku kkai sla myssyci.

Perukirjoissa piiiihinettii ni-
mitettiin pinnimyssyksi (bind-
m6ss?i), joista useimpiin kuului
"stycke" eli yhteniiiseksi nyp-
latty pitsikappale. Siita johtuen
piiiihineen toinen nimitys on
tykkimyssy. Joihinkin perukir-
jan myssyihin kuului myos
"epailletter", mita epoletti sit-
ten tarkoittikaan, nauharuusu-
ketta takana tai leuan alla vai
jotain muuta. Koska Marilla oli
punaisia myssyjii ja toiset oli-
vat "rosig", se tarkoittanee vaa-
leaa ruusunviiriii tai ruusun-
kukkaista piiiihinettii. Pinni-
myssyt valmistettiin kirjaile-
malla silkkikankaasta.

Annalla oli musta, valkoi-
nen, vihreii ja neljii ruusunpu-
naista pinnimyssyii, joista kol-
messa ei ollut pitsia. Hilnellii
oli vara valita korupiiiihineensii
tilanteen ja puwn mukaan.

Vaikka Solalan Mari-emiin-
niillti oli 1l huivia, oli niita
naapurin Annalla paljon enem-
m0n. vallan 28 Arvokkain An-
nan huiveista oli kahden ruplan
arvoinen punapohjainen suuri
silkki. Toinen punapohjainen
silkki oli pienempi. Solalan
Marin kaikki huivit olivat kirk-
kaan koreita, mutta Anna oli
"kirkonmiehen" vaimo ia ha-

nella oli kolme serviettikan-
kaista mustaa huiviakin.

Muita Annan huiveja olivat
ruusuhuivi, punapohjainen,
mustapohjainen, musta, suuri
valkoinen kamritsia, ruskea-
pohjainen puolisilkkinen, vih-
reii villainen, karmasiinin pu-
nainen villaa, sinipohjainen
punaruudullinen, sininen puna-
raitainen huivi ja monet muut.

Joistakin huiveista oli mai-
nittu, etta ne oli kotona kudottu
ja useat olivat kalliita pumpuli-
sia. Ehka suuri osa naisten hui-
veista oli siis ostettuja, kihla-
silkkeja, kulkukauppiailta han-
kittuja tai kaupunki- ja markki-
natuliaisia.

Annalla oli nelja pitkaa ka-
siliinaa, niistii yhdessil oli pitsi
ja kahdessa fransu eli hapsut.
Olivatko ne vain kaunistuksek-
si tarkoitettuja?

Housuja ei perukirjassa
mainittu. Niita ei ilmeisesti pi-
detty. Pitkiin paidan piiiillii oli
hame tai kaksi ja siten esiai-
timme tarkenivat.

Solalan Marilla ei ole mai-
nintaa sukista eika kengistii.
Ne lieneviit unohtuneet pois
koko perunkirjoituksesta, silki
tiiytyihiin ainakin kirkkokengiit
olla. Annalla oli kolmet sukat,
mutta kenkiii ei ole mainita.
Ehka kenkia ei ollut tapana
merkita perukirjaan.

lsdntien vaatteet

Perukirjassa oli miesten vaat-
teet lueteltu ensin. Manu Mi-
konpoika Solala oli kuolles-
saan nuorehko isiintiimies. Hii-
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nen vaatepartensa kertoo hy-
vinvoinnista, vaikka kulkutauti
tuli hiinen kohtalokseen.

Naapuri, leskeksi jaanyt
Matti Eeronpoika Solala oli
vlihtin iakkaampi. Hiin oli "kir-
konmies", kuudennusmies,
jonka asema kuvastunee vaate-
tuksessakin. Molempien isdn-
tien vaatekerrat olivat melko
samantapaisia, ehka Matin ta-
kit parempaa kangasta ja ar-
vioitiin sen mukaan.

Manulla oli piiiillysvaattee-
na sininen sarkakaprokki, pitkti
takki. Sarka oli saatettu kutoa
kotona omien lampaiden vil-
lasta, mutta ehka viety kaupun-
kiin viirjiirimestarille v irjatta-
viiksi. Kangas oli myds huovu-
tettava tamppimyllyssll. Takin
oli varmaankin ommellut riiii-
tiilimestari, ja se oli uusi ja hy-
viikuntoinen, koska sen hin-
naksi arvioitiin 3 ruplaa, mikii
oli jo halvan lehmiin hinta.
Manulla oli toinen samanlai-
nen takki, mutta halvempi. Eh-
ka se oli vanha ja kulunut. Pit-
ka turkki oli lampaannahasta ja
sekin oli sinistii sarkaa, 2 rup-
lan arvoinen.

Viela Manulla oli kaksi si-
nisarkaista sortuukia (sortuut-
ti), pitkia juhlatilanteissa kiiy-
tettavia takkeja. Sitten oli kol-
me roijyti (troja), joita nykyisin
kai sanottaisiin pikkutakeiksi.
Kaksi oli sinistii ja yksi har-
maa, jossa oli lampaannahka-
vuori.

Naapurilla, Matti Solalalla
oli samanlaiset piiiillysvaatteet,
mutta sortuukeja oli nelja ja li-
siiksi kesiitakki. Matilla oli nel-
ja pellavarohtimista takkia
(mekkoa) arkivaatteeksi.

Manu-vainajalla oli seitse-
miit housut: kahdet harmaat ja
kolmet sinistii sarkaa, yhdet
ruudulliset ja yhdet siiiimiskaei.
Saamiskaisia housuja niikee
kansallispuvuissa, joiden mallit
on otettu juuri 1800-luvulta.
Manun aikaan siiiimiskii oli jo
kait jaanyt pois kaytosti, koska
hanen housunsa arvioitiin vain
5 kopeekan arvoisiksi. Lienee-
ko olleet hanen istinsii Mikon
peruja? Parhaat housut maksoi-
vat 75 kopeekkaa, mutta toi
leski niihttiviiksi Manun kulu-
neet ty6housutkin, p?iiltellen
siita, ettii ne maksoivat vain
kaksi kopeekkaa.

Manu kayfti usein liivejzi.
Kaksi liiviii oli sinistii sarkaa,
mutta kolmet sinistti sarssia.
Sarssi oli hienompaa villakan-
gasta, koska sarssiliivit olivat
kalleimmat, 15 kopeekkaa.
Jouluna Manu lienee koreillut
punapohjaisissa liiveissd, mut-
ta ne taisivat olla jo vanhat tai
vanhanaikaiset, koska niiden
arvoksi oli laitettu vain 2 ko-
peekkaa.

Naapurin Matti Solalalla oli
myos neljat liivit, yhdet pu-
naista villakangasta, raidalliset
sek?i valkoiset puuvillaiset ja
lampaannahkai set liivit.

Jalkineita on viihiin muuhun
vaatetukseen niihden, kumpai-
sellekin isiinniille on merkitty
vain yhdet pieksut ja saappaat,
Matin saappaat olivat paseeri-
nahkaa. Kuljettiinko arkiolois-
sa virsuissa, avojaloin tai tal-
lukkaissa? Niitakiiiin ei mainit-
tu perukirjassa.

Koko priivdn Mari ylosantoi
vaateaittoj ensa tuvaraa. Talon
viisi kirstua oli avattu. mvds

iscinncin ruskeaksi mqalatlu,
Iukollinen kirstu. Kun Mari
ncitti toimitusmiehille Manun
paitoj a, ncimci tuumivat :

- Olisi nciillci paidoilla hy-
vcin miehen kelvannut elcici.

Ailasta ldylyi 37 Mcmun
paitaa. Siirrci oli mukana 20
kopeekan juhlapaito ja 3 ko-
peekan riihipaidat. Paito.ja oli
pumpulilangasta kadottuja,
pellwapalttinaisia ja neliniiti-
seksi kudotusta pellavasla.
Kahdessa pellavapaidassa oli

fransa, ne olivat Manun juhla-
paidnt.

Mari nciytti kaksi punaista
villavyotci ja kaksi vihrecipoh-
jaista ty\tri, jotkn hcin oli mie-
helleen kutonut. Viela merkit-
tiin ylos henskelit, filttihatta,
sininen myssy 1a parit villa-
vqnttuut. Kescillci ei tarviltu
takkeja, silloin riitti pitkd roh-
dinmekko, joita Manulla oli
nelja. Sukkia oli viisi paria,
Sohvi-muorin kulomia.

Mari penkoi ctitqssa.
- Tocilld on vielci vanha,

harmaa kaprokki ja lampaan-
ruhkardijy.

- Kyllci nekin merkitcirin ka-
lunkirjoitukseen, arvelivat toi-
mitusmiehet.

Liihteet

Perunkirja 16.6.1841, taloll isen't 'ai-
mon Anna Juhontl4iir Solalan jiil-
keen. jltetty kihlakunnanoikeuteen
20 .11 .1841 .  n :o  454 .
Perunkirja 12. 8. I 84 l, talollisen Ema-
nuel Mikonpoika Solalan jilkeen, ji-

tetty kihlakunnan oikeuteen
25.10.1842,  n:o 81.
L0ngelmiien pitiijiin, Kuoreveden ja
Eriijiirven kappelin kArajakunta.
Vuorela, Toivo 1979. Kansanperin-
teen kiisikiria.
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Puheenjohtajan palsta
Tervetuloa Sampolaan sukututkimuspiiiville !
Ei aina kunniallisia esi-isia
Talari, taalari v ai taaleri?
Orpana tunnetaan
Jons Budde / Rak
Matti J. KankaanpiiAltA 5 00- sivuinen hi storiakirj a:
Suuren Pohjan sodan sotilaista uutta tietoa
Sukututkijat Hameenlinnassa: tutustumiskohteina
maakunta-arkisto ja maanmittaustoimisto
Vinkkej a kruununtalon asi akirj oj en tutkimi seen
Esipolvitaulut kirj aksi
Uusi Vuo sikirj a myynni s sii sukututkimu spiiivillii
Miten merkita avio-, avo- ja homoliitot?
Messukyldliiisten anomus Ruotsin kuninkaalle
I 807 kirkkoherransa lesken puolesta
Avioero vuoden 1736 tapaan
In memoriam
Hanna Turpasta seuran uusi kirjastonhoitaja
Ruotsalaiskirjasta vastaus: Mitii se maksoi?
Kenelle kuuluu Tammisaaren kaupungin palotorni?
Kun ei paAsty naimisiin
Solalan emiintien vaateaitassa
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