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CARL SIGFRIDSSON YXE

EteId-

(oKunnan

I nimeksi
lan seura-

ia Iobti-

Suoniemen
lan kirk-

Suomen rykmentin
komppanianpeellikkij
kapteeni Johan Lilliehijcik
o1i katsastaYld-Satakunnasmassa miehiii sotilaiksi
sa. Mukanaan hdne115 oli alaisensa luutCarl Sigfridsson.
Elettiin
nantti
16201ukua. Kiertdessddn
Yld-Satakunnan pappiloita
upseerit
saivat
tarvitsemansa
paikkakunnan asekuntoisista
mietiedot
pappilassa
Ehkepa he Pirkkalan
histd.
kuulivat,
ette
Kangasalan kirkkoherra
Heikki Yrjdnpoika
o11si myymdssd perinPirkkalan Hdrmiiliin kylSssd ja
tcitilaansa
Esko Eskonpojan leski tekinaapuritalon
Baltiassa
si sarnoln. Ruotsi o1i sotinut
ja
verot
olivat
kciyhdyttrineet
kansaa.
Perinttjtilojen
arvo o1i laskenut mitattijmdksi, niinpd Hdrmiiliinkin tilojen
arvo
o1i vain 103 kuparitaalaria,
mikd vastapeltoon kylvetyn
si llkimain
siernenviljan arvoa.
Tilaisuuteen
tarttui
luutnantti
Carl
ja osti tilat.
Sigfridsson,
HdrmSld o1ikin hdnelld ja hbnen j51ke151si1lddn
1dhes sata vuotta.*l
Vuonna 7624 Carl Sigfridssonin
nimi niikyy ensi kertaa Hdrmdldn henkiveroluetteloissa
.*2
Kaarlen vaimo jiii
Hdrmrildn tila-11e,
kun isdntd itse kiirehti
sotimaan Llivinmaalle.
Kaarle lienee vllpynyt
retke115 niin kauan, ettd silkivdlin
vaimon
synnyttdmd lapsi ei oikein sopinut aikatauluihin.
Lapsen isii o1i muuan irtolaismies.
01i se Kaarle11e kova paikka.
Ei auttanut
nuu kuin viedd vaimo kdrdji11e.
Kovan paikan edesse oli
krirdjdoikeuskin.
Silloisten
lakien mukaan vaimo tuomittiin
hengiltd
huoruudesta. Kdriijiit olivat
vuonna 1626.*z
Tuon
jdlkeen
onnettonan
tapauksen
Kaarle Sipinpolka jatkoi
sotimista Llija
vinnaalla
hdnen esimiehensd
Johan
Lilliehcicjk o1i ylennetty
everstiluutnanja Pri.n jalkavdkirykrnentin
tiksi
vdliaikaiseksi kornentajaksi .*4
Sodassa o1i rauhallisernpiakin
jaksoja
ja Kaarle keivi kdreijbimdssii Pirkkalassa.

Tai sitten
hdnen edusmiehensd teki sen.
Joka tapauksessa keireijripdytrikirjat
ker2.4.L628 HdrmiilSn
tovat ettd kdriijilld
haltija
hakl takaisin
Koivuportaan niittyd Vaakkolan vdvyksi siirtyneeltd
Matti
Simonpojalta, joka o1i pitdnyt itsellddn
yhden entisen kotitilansa
HdrmSldn niityista. *s
Hdrmdldn
edellisissd
isdnnissai
ei
ky11ei mainita
ketiiiin Simo-nirnistii.
Sen
Partolan
sijaan
naapurikyliin
Eerolan isdntdnd o1i o11ut Simo Heikinpoika.
Kun
vie16
tiedetiiZin,
etta
Partolan
talor
o1i mriSriitty Kaarle Sipinpojan
augmenttitiloiksi*o
voitaisiln
olettaa
riidan
alaisen niityn
Partolassa? Tiollenkin
lojen verotuloilla
ndhtiivdsti
rnaksettiin
Kaarlen upseeripalkka.
trrullatr?
Ruotsin sota-arkiston
kertovat vie15 vuodelta
1628, ettd
Kaarle
Sipinpoika
Yxku11 o1i ylennetty
kapteeja Porln jalkavdkirykmentin
niksi*z
Vesilahden komppanlan prieillikiiksi.
Komppaniassa o1i kyseisend vuonna 57 miestd
ja 34 LernPirkkalasta,
27 Vesilahdelta
piiiildstd.*e
Silloin
kdytetdZin ensi kertaa Kaarle Sipinpojan yhteydessd sukunija 1632*tt
med. Vuosina 7629*g, 1630*ro
mainitaan vield
kapteeni Kaarle Sipinpoika Yxku11.

Hienan

Yxkull-ninen

historiaa

1200-1uvu11a saksalaiset
perustivat
ja
Baltiaan
siirtokuntia
niin
muutti
sinne muuan Johannes v. Bardewis asertuen Vdindnjoen
rannalla
olevaan Ykskyleidn. Johannes v. B. kiiytti
tietysti
nimen saksalaista
muotoa Uxku1l tai iixku11. Johannes v. Bardewis o1i siis Yxku11-suvun kantaisd.
Suku levisi
koko
ja si115 o1i monia suItdmeren alueelle
kuhaaroja.
1600-1uvu11a niistd
kaksi aateloitiin
Ruotsissakin. Kaarle Sipinpoika ei kuulunut
tutkimuksen m;kaan kum-

23

K1l

Virossa
paankaan sukuhaaraan. Ei liioin
Saattaa o1Uexkull-sukuihin.
asuneisiin
johonkin Baltian
1a, ettd Kaarle kuului
sodissa kdyhtyneeseen sukuhaaraan. Usein
ainoa
olikin
sotilaaksi
uranvalinta
vaihtoehto . *12
klrjoittivat
kirjurit
Ruotsalaiset
Yxku11-nimen usein muotoon Yxe11, joka
kuukielikorvaan
varmaan ruotsalaiseen
ttoikealtatt.
losti
vihittiin
uuKun Kaarle Sipinpoika
H6meenkyrdn laitilan
avioliittoon
teen
Ristontyttlinimismiehen lesken, Kirsti
hdn sukunimene Yxetl3
ren kanssa, kdytti
Nimi lieneekin
lyhennelmd Yxell-muodoskiiyttivdt
sukuta. Kaarlen jdlkeleiiset,
nimed Yxe.
Miksel Kaarle Sipinpoika
sitten
kiiyttenyt
sukunimeii Yxku11? Edellii on kerRuotsissa
rottu,
hdn ei kuulunut
etta
introdusoituun
Silloin
hiinelld
aateliin.
ei myciskiidn o11ut aatelisen
nimen tuonia
Ei ehkd pidetty
etuoikeuksia.
suotavana,
ettd hdn olisl
kdyttdnyt
sukunimeS, joka
o1i rekister6ity
Meijendorf-Yxku11:i11e.
Kaarle
Slpinpoika
o1i
osallistunut
rintamatehtaviin
Liivinrnaan
sodassa,
mutta sairastuttuaan
1630 hdn jei
koTervehdyttyddn hdn ei osallistunut
tiin.
30-vuotisen
rintamatehtdviin,
sodan
ttrullattt
vaan sota-arkiston
kertovat
hd(jonen o11een Turun jalkavdkirykmentin
jv-rykmenti-n
ka o1i Porin
reservlrykrnentti) komppanianpeellikkij
vuoteen 1638
asti.*14 l&iissd rullissa
hdn
esi-intvv
vain nimelld Kaarle Sipinpoika.
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Ldhdeviitteet
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*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*lL
*12
*13
*l-4
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