rattanut
luona.
n, ettii
rku?
t 1901,,,
rdlkiin;i antoi
rraulkoukannok;nemistd.
rikoulua
rikuttaa
rrtodokraelteli
saattoi
tyrviiiisaattoiituksisren
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Sal-nent 1)22,
. Kasvanahdoldeyhdisissa.
nsi-nndioittoon.

Helvi

Ilkkofa

MUUAN

IHMISKO

HTALO

jonka Vaasan
Tarinarnme alkaa kirjeestd,
raati
saa Pietarlsta
elokuussa 1725.
Siind hansikasmestari Hans Hindrikinpolka Paftxer klrjoittaa
nuoren rengin,
ja pffiiiii
puolesta
Isak Jijraninpojan
j otta
tiil-le
syntyperdtodlstusta,
tiimii
jollakin
voisi
hankkia
elatuksensa
kiisityijllii.
l4ainittu
renki
viiittiiFi
olevansa porvarin poika Vaasasta. Sodan
aikana vendld.iset ovat ryiistd.neet hdnet
ja vieneet nukanaan. Raati tutkii
asian
is

t.nf.eqs

et.l.l'

tledeSmenleefle

VaaSan

porvarille,
seppd. Jijran Jdranlnpojalle
ja tiimiin valmovainajaffe
Brita Bertilintyttiirelle
ol-i 3.'1..1705 syntynyt polka,
joka 5.'1 . kastettiin
Isa-l<iksi ja jonka
vihol-liset olivat vieneet sodan aikanar'.
Pariskunnan Vaasassa oleva poika Joran
ja naapuri, vanha porvari Samuef l4arkunpoika vakuuttavat,
ettd Isak on J6ranin
veli eli seppii Jdran J6raninpojan poika.
Kun
muuta
fsak-nimistd.
nuorukaista
prieittelee
ei Vaasasta ofe rydstetty,
raati Isakin mainitr.rn seppd J6ran J6ra*
pojal<si.
ninpojan
Klm tiimd siis
on
porvarillista
kun:rialllsta,
s;'ntyperd.d,
pyydetty
annetaan
hiineffe
todistus
ja suositell-aan hdntd asianomaisille.
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Jo ko}ne vuotta aikaisernmin on Isakin
Vaasan raastuvanoikeudessa
nimi nainittu
Silloi-n d.skenmainittu veli Jdran esittiid
velprotestin
asi-amiehen viilitykselld.
jesten isdnperinndn puolesta. 10.3.1722
oli raati nimittiiin
mycintdnyb liibininrahastonhoitaja
Gerhard
Hellbergil1e
kiinnityksen
edesnmenneen, ruukinhoitaja
jonka
Petter Heiken taloon ja tonttiin,
sanotaan sijaitsevan
kauppias gareenin
pihan
pohjoispuolella.
iJeike-vainaja
o1i ndet o1lut
600 taa]aria
velkaa
He11bergil1e.
Samafl-a annettiin
Hellbergin
vdvy11e,
kauppias
Christlan
Backmanille lupa korjata ja asua kyseistd tafoa.
Sei;raavassa raastuvanoikeuden istuanossa esittiiii
Erich Burchard, kaupungin
vend.fd.ismj-ehityksen
pormesaikainen
porvari Jdral Andersinpoika Skoaktarl,
j
nr'^-] ^-*-^+^-+
<ah
nar-i'l'l
i c*an
puores
ua ^pro
uesu]n
mainitusta
menettelystd..
Ta1o, johon
Hellberg ofi saanut kilnnityksen,
olikin
J6ran Skoaksen, vaikka Heike oli siind.
i-krinsii asunut.
lienee
Slksi
Hellberg
luul-lut
sitii
Heiken tal-oksi
tai
ettii
Heike omisti siitii
ainakin velkaa vas-

Koivunen
pettelee
vittajan
loppuun
i naalaksi h:in
r hdnen
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rtaises935-19/+0
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m el-dmd
, Hdriet
taan.
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sivulta

Rudolf Koivun kuvitukset puhuttelevat
meitd, jotka olemme efdneet
varsinkin
koulukirjojen'
kirjojen'
ajan, jolloin
eri-laisten tuottelden
lehtien, korttien,
ja iopa kd.drepapereiden
pddllysteiden
joko Rudol-f Koivun tai
kuvat olivat
mutta
pilrtdmid'
Wendellnin
l4artta
kevii'eind Koivun
viime
esltellessdni
koululaisryhmille'
useille
kuvituksia
myos nuorten ofevan
ifokseni
havaitsin
ettd
sekd. kuvituksista
klinnostunei-ta
saduista. Koivun
nilden pohjana ofleista

tuotantoa
on tutkittu,
mutta hdnen
henkilbstiiiin
ei ole kovinkaan paljon
-Monet
tutkittua
tietoa
saatavlssa.
seikat jiid.viitkin askarruttamaan mieltd..
Toivoa sopii, ettd tutkimustydt saisivat
aiheikseen myijs Rudolf Koivun henkil_ijn.
Nyt tiihdn saattaisl
viefd olta mahdollisuuksiakin, krm esimerkiksi Salmensaarien lapsia
on vleld.
keskuudessanme.
my6s,
ettii Koivua kirjoittarnia
Jiedlin
kirjeitii
on vield tallessa.

pro t,estista
faavarr
osan.
T:istri
kdl'
i,1.ni , ettd
Isakin
i sd. cn i dL:ari Andersinpoika
eika Jcirani.npoika,
minltd. mycJs
]/aasan kastettujen
luetf-e1o vahvistaa.
Samalla kdy ilni,
etid
perheeseen on
joista
kuuiurut
kaikkiaan
viisi,
1asta,
ja
Isak
Joran
on iJ-aasa.ssa, Lisbeta
vend.lEislen
rydstamid
seha Nlaria
oval
ja f{elena vield. sotapakolalsina.
Kaikkien
1as'ten
trillbin
olleen
sanotaan
(omyadiga).
Lisbeta
holhouksenalaisia
tuskin
end.d. 1722 on alalkdinen,
s11ld
xby
-LLmi,
m;'Jhemn-asr,a asiakirjasla
muitten
ettd. hdn on edelld
mainittujen
l:st.pn
si s:rnrrol i - mutta naimatlomana
naisena hdn ky11ei oli holhouksenalainen.
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lionoo
, .1t .rny tI sPlpa
L o t'alr'rn
"
ensimriid.isestd
1600-1ur.un
avioliitoslaja
1cpul1a,
Brita
sifld
seppd Joran
Rerl.r.linf.rri-.ir'r
riihltei:in
ioukokuussa
17 0 0 .
Vaasaan jd.dneen Jora.nin jalkeJ :iisisld"
kasvaa
merkittd.vd.
kd.sit;rdJ dissuku"
r,rroden 199C Genoksen
Heistd on kerrottu
ja. Helena
toi sessa
numerossaL. Maria
ja
palaavat
Vaasaan
heid.{n
kanssaa.n
our4ir
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1731 , j olf oin maini baari, et |.,d sisar]-uo1i
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Jakob
Ander_

sin
ensin
tu-i l-een r.lrdstetyksi,
sitten
palanrieeri,
mrt1,a rqrii,\srnrnin antauti.ineen
vapaaeht,oisesti
vihcl.Lj-sen
ird.sii rr.
Kerrotaan,
ett:i
hd.net or
sittenmin
nd.hty Ndrpibssd kasakkaj I joLrkossa.
Vaasarr
kauprmgista
on
luettelon
mukaan rybstetty
6A henki,dei"
Helstd
on mainittu
vain nlmi ja ikd., ;'or_rkossa
useita
ja kuusir,".rctiaita.
viisi
Td.ssd
luettelossa
ei kuttenkaan
ol_e Lisbetan
nined.. Isak Jijraninpoika
k711d luettelossa
mainitaan,
mut.La hd.nen id.kseen
ilmoitetaan
1l
r,-uotta.
Sen ikdinen
hdn ei
toki
o1e oflut
tr'uonna 1111,,
jolloin
hd.nen ilmoitetaan
kadonneerr,
mur*ua -v'Lionna 1722,
j ol1oin
luettelo
on i:ehty, hpJn olisi
ju',u.i tuon ikd.inen.
Itr.rn raati
nimenomaan totesi,
ettd. Vaasas-ba ei muuta Isak-nimistd.
o-r1ut r.ybsjuuri
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ruotseilkinen nimed:in ei ndy Pietar-in
laisen
eikd.
suonalaisen
seurakLtinari
l<irjolssa.
Iftkei hein olikin
saksalainerr,
o1i paljon
Piel,arin kdsi'r,yiJl ais;joita
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Johr
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jan.

ette
i-hsi
i tia

asti
etty
1703
eksi
arin
aikaujoka
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seen
eit:d
.000
uol-Ieen
t11n
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joukossa.
ten
ja
Tosin ruotsalainen
suomalalnen seurakunta ol-i perustettu
jo kaupungin perustamismlonna,
Pietariin
ensimmd.inen
saksalalnen
seurakunta
vasta
seuraavana vuonna, mutta piarr
siellii
o1i jo viisl
saksalaista seurakuntaa. Saksal-aisvaikutus o1i voimakasta
joukossa,
varsinkin
kiisityijlidisten
jotka
antaneen
niiybtiivdt
halukkaasti
1apsl1J-een
kasvatuksen
saksalaisen
ja itsekin saksalai-stuneen.
Pletarissa oli siis ruotsalais-suomalainen
ser.rakunta kaupungin perustamisesta ldhtien.
Sen varhaislmmista vuoofe kirjallisia
si-sta ei kuitenkaaa
dokumentteja ennen vuotta
1733. 01ot
nliyttiivdt
oll-een sekavat, taloudellinen
tila
epd.vakainen ja kirkollinen
kirjanpito
puuttuneen
seurakuntal-aisista
Jacob
tdysin.
ErsimmH1nen kirkkoherra
l4aidelin
Turussa, viety
o1i syntynfb
mutta siel1703 sotavankina Pietarii-n,
vapautettu.
IHnen huomattava
l-e piar
lahjakkuutensa paplllisissa
tehtdvissd
johti
Tsaari ja
hdnet hovipiireihin.
heinelle henkildkontsaaritar
osolttivat
taisesti
suosiotaan ja tsaari nimitti
ruotsalais-suomahiinet kirkkoherraksi
Iulydhemmin h:i.n
laiseen
seurakurtaal.
sai rovastina valvontaansa kaikki Inkerinmaan luterilaiset
seurakunnat.
l4aidel-in kohtasi
eldmdnsd loppupuo1el1a suuria vaikeuksia.
Ifi.nelfd sanotaan olfeen heikkous, joka ei sopinut
seurakunnan paimenelle (ehk?i juoppous?).
pahensi teta
Onneton aviofiitto
vleld
saapui
heikkoutta.
1727 seurakuntaan
pappismies,
muuan
Arvelius-niminen
jonka Maidelin aluksi otti ystiiviilllsesti vastaan. Pian tiimii tulokas kuitenkin
ja
vastaan
kliiintyi
kesti-isiint?iiinsii
Klivipii
kokosi
oman eriseurakunnan.
h:in lnlaidelinin
kimppuun tiimiin omassa
p,iiiihiin.
kodissa ja 16i hd.ntd vasaralla
mutta kun l4aidelln
Hiinet vangittiin,
hd.nelfe anteeksi,
hiinet
oli
antanut
ja hein katoaa Pietarista.
vapautettiin
lmitenkln
siind
I4aidelin-parka
oli
mddri-n menettdnyb
serirakuntalaistensa
luottamuksen, ettd ndmd pyysivrit pa.imenekseen Pietarissa
ofeskelevaa Riian
pappia nimeltd Wagner. I4aidelin kuoli
osa seurakuntalaisista
1729. Vaikka
ol-isi
ha},mrrut Wagnerin kirkkoherrakuudeksi pa.imeneksi
seen, nimitettiin
Tdmii kuoli
Johan T6rne fnkerinmaal-ta.
jo
1732. Tdrnen seuraaja,
knltenkln
uusmaafalnen Gustaf Levanus vihittiin
pliiv'dnii
hel-mikur:n toisena
virkaansa
1n22

Levanus tarttui
heti
tarmokkaasti
seurakuatansa hoitoon.
Hetl virkaanasjdlkeen hlin al-oitti
tujalstensa
kirkollisen kirjanpidon kastetuista,
vihityiste ja haudatulsta,
eri-kseen suomal-ai:sesta ja ruotsalaisesta
seura-l<umasta.
lls'n

ni f.i

mwiis

l rrcllslg4

ehtoolliSvle-

ja laati
raista
kofmena ensimmd.isend.
wLonna heistd.
vield.
aa-kkosellisenkin
luettefon.
IIEin talletti
mycis seurakuntaan
muuttaleiden
muuttotodistukset.
jo vuodesta 1126
Nii€
on tallella
alkaen.
Seurakuanan
tal-oudenhoidon
hiin jdrjesti
vuoden 1639 kirl<kojdrjestyksen
mukalsesti.
Aikaisemmin
ei
papilla
palkkaa
ollut
ollut
miiiiriittyii
eikd. seurakurinal-l-a ofl-ut kdyhdinkassaa.
valittiin
kiisityciliiisistd
Nyt
ko}ne
(kyrko-f6rest6.ndare),
klrkoneslmiestd
valittlin
Nyt
kiisity6liiislstii
kolme
(kfko-f6restindare
kirkonrniesta
),
jotka kerdsiviit ja tallettivat
jumalanpa1veluksissa ja muissa tilaisuuksissa
keriityb kolehtivarat
sekd. kiivj-viit kahdesti
vuodessa kodeissa
kerddrndssd.
varoja kirkon
tarpelsiin.
Kaikki niiin
saadut varat kerdttiin
kirkonkassaan,
josta klrkonesirniehet vastasivat.
Tdstd
kassasta maksettiin niin pa.storin kuin
palkat. Klrkonesikirkonpalvelijainkin
miehet vaihtui-vat
kolmivuotiskausittain
ja junalanpa.fveluksessa esitetiin
kiitos
eroerrille i: esinrokous uuSien eslmies*
ten puolesta.
Kolme vuotta palvelleet
eslmiehet ofivat itseolkeutettuja
kirkkoraadin jeisenlii.
yhdessd
Tiimii raati
pastorin
kanssa peetti
kai_Llsta seurakunnan tafousasi-oista.
Vafitettavasti
raadin piiytii.kirjoja
ei ole, ehkii niltii
ai

ni
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f rrlr'o'h'n

Pletarin
ruotsalalsen
St Katarinan
selLrakunnan
vihittyjen
luettelosta
ldytyy
26.7.1733 kdsineentekijd.
Isaac
Jcirgenson ja Christlna Ul-rica Rubelia,
(Lilla
uolenmat pieneltd.
Merikadul-ta
.\
Morschoi ) . li:ifitee
siis
siltd , ettii
Vaasan Isak Jdranlnpoika on vakiinnuttaAivan varmaahan
nut asemansa Pietarissa.
ei
ett?i kysymyksessd on juuri
ole,
nyt
kun isfunimi
sama Isak, varsinkin
on muodossa Jorgenson. Todenndkdiselt'd
juuri
Vaasart
tuntuu,
ettii
kuitenkin
Isak on lcysymyksessd. Pietarin ruotsalaisessa
seurakunnassa on yleensdkll
ja tdssd
varsin harvoja Isak-ninisid
johon oppiin
on vleld kdsineentekijH.,
pyrkineen vuonna
voimme Isakin pdiitellii
^ /

d

r ' - ^ ^

1.7) E,

Isakin

vaimo

Kristlna

Rubelia

oli

I',attil-arr seurakunnan kappalaisen l{lkael
Rubel-ius oli kotoisin
Rubelluksen tytiir.
IH.meenlqrrdstd, seurakunnan kirkkoherra
joka oli
Johannes Rubeliuksen poika,
pappina
Turussa ja toiminut
opiskellut
alkaessa h:in
Inkerrnmaal-l-a. Isonvihan
pakeni- Narvaan, mutta palasi mydhemmin
Kattilaan.
IIdn kuoli ennen vuotta 1716.
Ifinen leskensd. Eli-sabet Lind niiyttii?i
hd.n asuu viivynsii
asettuneen Pietariin,
perheessd. vuonna 17/+0 tapahtuneeseen
luetlmofemaansa saakka. Haudattujen
rrElisabeth Rubelia,
!e1o, ei piiiviiystd:
hederwd.rdig
natrona
72
4lderstigen
arrr.
ja Kristinalle
Isakill-e
syntyy kaikjotka isiinsd kaimaa
kiaan kuusi lasta,
l-ukuuaottamatta kuolevat pieninii.
1735
joka kuofee
jo
syntyy
Johan Jacob,
samana vuonna. Ser-raavana vuor:na nd,kee
pd.ivH.nvalon pieni
Krlstina
Elisabet,
joka
samoin nenehtyy
synQrmd,vuonnaan
kolmen kuukauden ikd.isend.. 17.8.1737
kastetaal
f saac, joka niiytteiii efdneen
aikuisikiiZin
saakka.
Helmikuussa 171rO
pariskunta saa pojan, Johan Gottfriedin,
joka kuolee joulukuussa
10 kuukauden
ikiiisenii.
Seuraava lapsi,
vuonna 17/+2
jo
syntynyt
Hedvig Helena saavuttaa
kahden vuoden 1dn.
Sitten
onkin muutaman vuoden hdmdrd
ja hdnen perheensd efdmdssd..
Isakin
rco]z inlrq n] i .^rosina 1739_/.1 ollut
seurakunnan esi-miehend., jattaa
vuosina
.1
17/+3 ja
74ln maksunsa maksamatta eikd
hiintii puolisoineen niiy my6skiidn ehtooll-isel-la
kdyneiden luettelossa
vuosi-na
jossa17/+3-45. Lieneekij hd.n oleskellut
kin muuafla? Hdnen vaimonsa, Kristina
Rubelia, saa 17/,5 avioliiton
ulkopuolisen lansen.
ioka kastetaan
Luotsin
lcyliissii Carl Gustafiksi.
Ie"psen isHksi
turrrustautuu saksalai-nen kiis ine enteki j djonka mainlkisd.lli
Joachi-m Eilenburg,
taan tyijskennelleen
Isakin luona. Carl
Gustaf kuolee syyskuussa 17d8, t?ill-ijin
hdaen maini-taan asuneen fsa-l<in talossa.
jos
Joachlm Eilenburg
katoaa kuvasta,
h
o'n
r r' @
f

o
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s rhsl a

i'r'ilzin
Jqr^llr
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johonkin sen saksatapauksessa kuului
laisista
seurakunnista.
Niiihin aikoihin
Pietarin
ruotsalaissuomalainen seurakunta oli saanut tilapd.lsen kokoontumistilan
omail
sijaart
kirkon.
Tarmokas kirkkoherra
Levanus
oli
anonut keisarinna
Aruralta tonttia
kirkolfe
olikin
saatu
.ja sel-lainen
Suuren ja Pienen Tallikadun
vd.liselfe
alueelle
aivan saksalaisen St Petrikirkon
viereen.
Kun kelsarirura
viel-H.

oli
lahjoittanut
ki-rkon rakentaniseen
500 ruplaa ja muualtakin ofi-saatu l-ahjoj-tuksla,
voitiin
kirkon rakentaminen
jo vuonna
aloittaa heti ja se vahistui
173/-. Sij-tLd, ei aluksi ollut edes al-ttavasta iqmnenen
ria,
sell-ainen saatiin
vuotta
my6hemmin. Samana vuonna 17M
Esaias
pappismies'
saapuu Pletariin
Aron Nordenberg, jonka Levanus ottaa
ystiiviillisesti
vastaan. Pian tiimii kuitenkin
kiiiintyy
isli.ntiiiinsii
vastaaa ja
puolelleen
houkuttelee
seurakunnan
jd.senet.
suomalai-set
Ndmii pyy-b?iviit
joten
Nordenbergia
kirkkoherrakseen,
kaksi kirkkoherraa
seurakunnassa olisi
kuten
saksalaistenkin
seurakunnassa.
Levanus ei
halua,
hdnelle
kun
sitii
muutenkin on nuodostunut huono kiisitys
Nordenbergistd., jo1la ei edes o1e kunnon pa.pereita pappeudestaan. Kun tiimii
kuitenkin
ninitetiiiin
avustavaksi- pastoriksi
ruotsalais-suomalaiseen
seura-kunjakaantuu
taan,
kahtia.
seurakunta
Ruotsalaiset
eivdt halua kuu-l-la muusta
ja
kirkkoherrasta
kuin
Levanusksesta
kieliryhmien
vH.lill-e syntyy pi-tkiiaikaista katkeruutta.
Tamnikuun 20 pdiviinii
17/n5 Levanus piteA vilmeisen virafl-isen
jumalanpalvefuksen.
suomellKlel.lsen
jakaantuminen,
jota
Seurakunnan
ei
koskaan viral-l-isesti
oli
suoritettu,
tapahtunut tosiasia.
Samanavuonna kuin seurakurita jakaantui, Isak taas maksaa seurakuntama.l<sunsa
ja on vairooineen mylis ehtooll-i-sl-uettelossa 17d6. Pariskunta saa vielii yhteisen lapsenkin
syyskuussa 17/u6. Tiimii
Katarina Helena menehtyy jo joulukuussa
samana vuonna. Pian pbldttyi Isakinkin
maallinen vael,l-us. 27 .11 .17/+8 hiin saa
ja
yksityisen
ehtool-lisen
kotonaan
hiinet haudataan 20.12.17/$ mainittuna
ttIhrl- man Isaac, handskd0-vuotiaaksi.
mak.rr Ikiitieto
ei aivan tdsmdd Isakin
kanssa,
mutta
Pietarin
syntyniiajan
pappi niiytdd useln merkinneen aikuisten
vain lqrmmenen vuoden tarkl<uukuolinidn
dell-a.
Isakin kuoltua hdnen perheensd katoaa
Ei ofe my6skiitin
ehtoollisluettel-osta.
l6$ainy'c
merkint6.d. ituistina
Rubelian
kuol-emasta tai
uudesta aviol-litosta.
Saksalaisten
serirakuurtien kirkonkirjoja
mlnulfa
ei
ol-e ollut
keiybettdvissd.
Voisihan kuvitelJ-a, ettii kisiilli
Eil-entiimdn nyt
br.irg on nai-nut
Kristinan
jliaityd leskeksi.
Ainoa poika Isak niiybtii?i kuitenkin
esi-in vuonna 175/+. Sill-oin
sukeltavan
kertaa
ehtoollise1la
ensl
mainitaan
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. Tiimd
.ukuussa
akinkin
rdn saa
2n
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nittuna
handskIsakin
tietarin
kuisten
;arldruuL katoaa
ry6skiidn
lubelian
litosta.
rkirjoja
;dvi-ssd..
. Eileni:in nyt
Litenkin
D1r10]-n

fsaac
Isaacsson,
pa.rturin
oppipoika
jonka isannimi on yliviivauksell-a
korjattu Jiirgensoniksi-. SamaIsa} on sitten
ehtoolllsluettelossa
Isaac
1756, nyt
fsaacssonina sekd 1762 ja 1763, joll'oirn
h5n on io nartrrrin
kisiifli.
Vuorura
ja
1765 hiinte sanotaan jo partr.rriksi
lisd.nimend. on taas Jiirgenson.
Teistii
ndyttiiisikin
tul-leen hdnen sukunlmensd.
Vihittyjen
luettefosta
h:inte ei ldydy
enenpdd ruotsalaisen
kuin suomafalsen
seurakunnarr kirjoista.
Rippiluetteloistaki-n h:in katoaa vuoden 1765 jiilkeen
pitkiiksi
aikaa.
l4ahdollisesti
hdn on
ofeskellut
muuall-a, ehkii kuljeskellen
palkasta toiseen. Vasta 1773 hdn taas
on rippiluettel-ossa
varustettuna merkinnd.fld. 'rabs i 8 ar, vil nu bdttra sigrr.
Vliden vuoden kufuttua hiin viefd kerran
on ripilld
St Katarinan seurakunnassa.
Ei h:tnte n:iy haudatuistakaan
ainakaan
1700-fuvun loppuun mennessd.. Emme siis
tiedd., jatkuiko
Isakln suku Pletarissa
toista sukupolvea pitemmdlle.
Mihin sitten joutui Jijran Antinpojan
toinen rycistetty 1apsi, Lisbeta Jijranln+-.+:{-r
D:^+--jo* Katarinal ruotsafal_
a
vJ vat
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9u
joukossa hdn
sen sellrakunnan jdsenten
ei
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kiiiin Lisbeta Jbranintytlirtii.
Suomalaisen seurakunnan kirjoissa
sen sijaan
on kaksikin sen nini-std. henkilciii. Toijonka mies Henrik
nen on leskivaimo,
on kuollut rrhoos Veckeftr. Vaimon mainitaan palvelevan eri
taloissa.
Toinen
Lisbeta Jbrgensdotter, joka 13.1O.1735
lapsen.
Lapsen
synnyttZiii
aviottoman
kuski Johan Fredisdksi on ilmoitettu
rikinpolka
Koch. Molemmat ovat palvelukkanarijunkkari
Soltikovilla.
sessa
Iapsi Hedvig lmolee jo kolmen viikon
ikd.lsend.. Kolme vuotta rnydhemmin23.1O.
vihitiiiin
1738 Lisbeta
aviolilttoon
kuski
Johan
sama,n saksalaissyntylsen
Friedrich
Kochin kanssa ja pariskunnan
sanotaan matkustaneen Moskovaan. Kun
ovat suomamolemmat Lisbetat kuitenkin
faisen selrrakunnan jdsenid, on epdtodenndkblstd,
ettli heistd kumpikaan olisi
Vaasasta kadonrrut Lisbeta.
Vaasankaan
papereista ei hdnen kohtalaostaan muuta
kiiy ilmi kuin ettd han vieki 1731 oli
polssa Vaasasta. Mutta mlssd., se ndyttdd
j iiiiviin arvoitukseksi.
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