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Toinen wihko.

111. Kesälahden seurakuntaa losleuna muistoja, wus«
desta 1721 nylyailoihin asti.

Rauhan saatua »vaikutti Mikael Ohlsonius kirkko-
herrana Kesälahdella »vuoteen 1727, jolloin hän kuoli.
Hänen leskensä, Magdalena Hermigier kuoli myös täällä
w:na 1761. Piispan tutkinnoissa. Helmikuun 15 p:nii
1728, anoitvat Kesiilahtelaiset pappia, kuolleen kirkko-
herransa sijaan, mutta kun papin palkasta ensin oli
suostuttama, määrättiin kirkkoherra Kiteellä, Henrik
Vinter, kohtuullista palkintoa »vastaan pitämään joka
kolmas sunnuntai täällä jumalanpalmelusta. Tätä mii-
liaikaista tointa ei kumminkaan kauan kestänyt, sillä jo
samana muonna saatiin oma kirkkoherra, nimeltä Ma-
thias Aurenius. Kappalaista ei ensimilltä ollut eri seu-
rakunnaksi tultua, mutta muonna 1755 seurakunta suos-
tui 20 tynnyrin palkasta „kowaa eloa,, ottamaan pitä-
jään-apulaisen. — Ia kun seurakunta tuli tuntemaan
hyödyn ja siunauksen toisesta opettajasta, muutettiin
pitäjään-apulaisen toimi kappalaisen miraksi, ja palkka-
eduista suostuttiin kokouksessa Tammikuun 20 p:nii
1771. Palkka oli jokseenkin epätasainen, sillä köyhät



4

talot maksoiwat 8 kappaa, marakkaammat 10 ja rikkaim-
mat 12 kappaa eloa, jonka lisäksi mainitaan tulona 2
leipää ja „tawalliset pienet saatamat talosta."

Ennen on jo mainittu, että manha, tuo yhteisen
seurakunnan kaikkein ensimäinen kirkko jäi Kesälahden
puolelle, joka alkujaankin mähäpiitöinen, näkyy olleen
rappiotilassa. Aiman likellä entisen kirkon paikkaa ja
nykyistä pappilaa on manha hautausmaa, maan sitä ei
muisteta jos se on lutheerilaisten ensimäinen leposija
täällä. Eräässä pappilan huonetarkastus-pöytäkirjassa,
miime ivuosisadan lopulta, nimitetään yhtä peltoa
„Christolan kalmistoksi", maan ei siitäkään ole tietoa
jos lutheerilaiset eli jo entiset kreikan-uskoiset omat sitä
käyttäneet.

Kun Ponvoon piispa Daniel Juslenius, Heinäkuun
16 ja 17 p:nä 1737 piti täällä tarkastusta, ilmoilet-
tiin hänelle, että menilläiset sodan aikana (under ryska
fejden) oliwat imeneet sen ainoan kirkonkellon, jonka
muinoin eräs ratsupäiillikkö Rehbinder oli kirkolle lah-
joittanut ja jonka laidassa on ollut lahjoittajan nimi.
Armeltiin myös, että sama kello menilläisiltä olisi jää-
nyt Samonlinnaan ja anottiin piispan apua sen takai-
sin saamisesta. Piispa lupasi kuulustella kelloa ja olla
amullinen sen palauttamiseen, mutta seuraamassa tar-
kastuksessa ilmoitetaan, että sellaista kelloa ei ole Sa-
monlinnassa löydetty, jonka tähden se mieliikin on teillä
tietymättömillä.

1737 ivuoden piispantutkinnoissa tuli myös kysy-
mys uuden kirkon rakennuksesta. Seurakunnan miehet
silloin, malittaen mäkilmvun ja marainsa »vähyyttä, anoi-
wat yleistä kollehtaa kirkon rakennuksen ja kirkonkellon
hankkimiseksi, jonka myös piispan toimesta saimatkin.
Tämä apu, joka sittemmin, kirkkoherra Veckmanin ti-
lin mukaan on tehnyt 1968 talaria 26 äyriä maski-
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rahaa eli noin 1255 nykyistä markkaa, oli silloisissa
oloissa, kun seurakunnon »väkiluku nousi 700 hengen
paikoille, suuri ja tärkeä. Tällä rahalla suoritettiin
rakennusmestarin ja nikkarin palkkarahat, ostettiin pie-
nempi kirkonkellomme, jonka laidassa on osa les. 2 lum.
3 märssyii ja seuraama kirjoitus: „Keselahcn seuracun-
nalle tulema. Toimitettu kirkkoherralda Ioh: Veck-
mannilda, Stockholmisa A: 1748. Guten af G Meyer",
sekä muita kirkollisia tarpeita ja kaunistuksia. Näistä
on jäljellä kaksi öljymaalausta, jokseenkin huonoa tekoa,
joista toinen kuivaa ristiinnaulittua Vapahtajaa ja toi-
nen, miten Pilatus antaa Vapahtajaa ruoskia. Mo-
lemmat taulut on jo pantu pois näkymistä, sitten kun
noin 30 lvuotta takaperin saatiin hylvin onnistunut
alttaritaulu, kuwaawa Kristuksen taiwaasen menoa. Sen
on maalannut luutnantti Kaarle Kolliander Helsingissä.

Kirkon tekoa kuitenkin wiiwytti ei ainoastaan huo-
not wuodet, mutta »vieläkin enemmän se hurja sota, joka
muosina 1741—1743 riehui Ruotsin ja Venäjän ma-
tilla. Silloin taas sai seurakunta loivaa kokea. Kirkko'
herra Weckman kirjoittaa pitäjään kouksen pöytäkirjaan
20 p:tii Elokuuta 1743, kun sanoma Turun rauhasta
oli tännekin ehtinyt, „kuinka sen onnettoman sodan ai-
kana, joka raiivosi w:na 1741, koko Karjala on surke-
asti poroksi pantu ja Kesälahden pappilasta joka scll-
»vain lviholliselta poltettu." Joskin tässä lienee wähiin
liioiteltu, on meidän seurakuntaa kyllä kowasti kohdeltu
sodan aikana; sillä olihan se pienelle ja köyhälle seura-
kunnalle suuri rasitus kun pappilakin tuli uudesta ra-
kennettalvaksi. Lienewätkö ne wiholliset kun täällä liik-
kuilvat, olleet niitä, jotka kapteeni Kraemer kartoitti Ke-
rimäeltä, tahi niitä, jotka Kiteen pappilassa tappelimat
ja joiden miimein täytyi paeta Karjalan suksimiehiii, —

warma »vaan on, että täällä he kostonhimossaan omat
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pahoin telmineet. Rastinniemellä — niin kertoi minul-
le kymmenkunta muotta sitten, 80 muotias ukko Mikko
Nousiainen, — on ihmisiä "tupaan salmattu ja poltettu ;
eräitä maan, ja niiden joukossa Mikko Nousiaisen „suu-
ri ukko" Juhana Nousiainen oliwat lakeistorwen kautta
pelastuneet tulipalosta. Muutkin ehkä olisiwat päässeet
hädästä, waan kun Linni niminen paksu mies tarttui
kiinni tormeen, täytyi hänen ja sisässä olijain palaa.
Samallaista hirmutyötä on myös oltu aikeessa tehdä
kirkon kylässä, Molariusten talossa, maan eräs jalomie-
lisempi menolainen oli laskenut ihmiset ulos palamasta
tumasta, lausuen heille: „Patii samun alle! Patii sa-
mun alle!" Onneksi on kirkkoherra Weckman saanut tal-
teen tuon pienen kirkonarkiston mikä silloin oli. Weck-
man asuikin sodan aikana tilallaan Totkuniemellä, mut-
ta kirkonwartija Antti Hämäläinen on luultamasti ollut
pappilaa »vahtimassa, koska pöytäkirjassa 1743, sa-
notaan hänen tulleen »viholliselta kuoliaaksi lyödyksi.

Rauhan tultua oliwat siis kirkko ja pappila raken-
nettmvat. Pappilan rakennus näkyy kumminkin miipy-
neen, kun kirkko oli ensin tehtiiwä. Weckman asui Tot-
kuniemellä »vuodesta 1741 wuoteen 1753, jolloin wasta
jonkunlainen asunto oli pappilaan saatu. Mutta kun jo
w:na 1776 tehtiin uusi asuinrakennus, niin siitä huo-
maa edellisen olleen hätäisesti ja huonosti tehdyn.

Kirkkoa alettiin rakentaa w:na 1746. Rakennus-
mestari Eskil Kallenius sai palkakseen 200 maskitalaria,
ja ylöspidokseen puoli tynnyriä eloa wiikossa. Kaksi-
toista hakkaajaa: Bertil Hämäläinen, Matti Ketolainen,
Pekka Pesonen, limana Makkonen, Antti Makkonen,
Markus Suomalainen, Mosiin Makkonen, Simon Hir-
monen, Sakari Muukkonen, Mikko Lotmanen, Juhana
Kainulainen ja Mikko Kokko, saiivat 20 maskitalaria ja
4^2 tynnyriä eloa mieheen. Nikkari Erik Tegman sai
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seurakunnan ruuassa 230 maskitalaria. Muista mak-
suista suostuttiin kokouksessa "/3 1746, maan nikkarin
palkasta, 2/2 1748. Viimeksi mainitussa kokouksessa
myös päätettiin hankkia jo edellä mainittu kirkonkello,
jota seurakunnalla isonwihan ajoista lukien ei ollut en-
sinkään. Suurempi kello on romasti Klas Juhana Mo-
landerin hankkima, w:na 1774, ja se on maksanut 1352
maskitalaria. Sen laidasta saa lukea seuraamaa: „Cos-
ca tämän kellon ääni Cuulu teidän corwihijn. Pienet
suuret kiiruhtacat Astumahan templihijn, Sydämmellä
puhtahallll Herran sana culemaan, Taiwan kallista to-
tuttu loca aica oppimaan."; ja toisella puolella: „Ke-
sälcchden seuracunda Tämän kellon ostanut, Neliä cukin
paricunda Talarin mnxcmut. Toimituxen tästä piti Kirc-
koherra pitäiän, Clas Johan Molander nimeld. Sun-
nia olkon Jumalan. Guten af Gerh: Meyer i Stock-
holm, 1774." Suuremman kellon noutiwat Lowisnn
kaupungista talolliset Hanno Pöllänen, N:o 9 Totkunie-
mellä ja Lementti Astikainen, N:o 10 Purujiirweltii,
joille lumattiin tuontipalkaksi 3 plootua mieheen. Ploo-
tun armo oli 6 maskitalaria. Näin päätettiin 1774.
Mutta kokouksen pöytäkirjassa 1782 luetaan, että
Pöllänen ja Astikainen eiwät ole mitään maksua kellon
tuonnista saaneet, jonkatiihden päätettiin, että he kaik-
kein edestä, jotka heidän tiloilta kuoliwat, saisiwat mak-
suttoman soiton. Kellotapuli tehtiin masta w:na 1770;
silloin oli entinen niin huono, että peljiittiin sen kaatu-
man. Rakentaja Matti Petrel sai pitäjään ruuassa 40
plootua palkakseen. Nykyisen tapulin seinät omat siissen aikuiset.

Ohlsoni'usta seuraamilla kirkkoherroilla Aureniuksella
ja Laguksella oli kummallakin lyhyet maikutus ajat tääl-
lä, sillä edellinen oli maan 2:si ja jälkimmäinen 4:jii
muotta. Ihmiset cllkoimat heidän aikanaan mähitellen
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tointua ison-wihan waiwoista, ja wakaantua asuinpai-
koilleen. Jos ainakin, niin wielä enemmän sellaisissa
oloissa, tarwittiin hywiiii ohjausta sekä henkisessä että
aineellisessa suhteessa. Hylviipä siis olikin, että seura-
kunta pitemmäksi ajaksi sai papikseen miehen, joka näyt-
tää olleen hellä ja harras, sekä samassa pontewakin. Tä-
mä mies, joka seurakuntansa kanssa sai komia kohtaloita
kärsiä, oli jo usein mainittu Juhana Weckman, jonka
piispa Juslenius asetti wirkaan 1737. Hänen toi-
mestaan määrättiin täällä ensikerran kylänmiehet, joiden
yhdessä kirkkoherran kanssa tuli malmoa kansan simeelli-
syyttii ja paheet heti ilmoittaa. Nämä ensimmäiset ky-
länmiehet oliwat: Olli Kupiainen ja lautamies Pekka
Pennanen Willalassa, siltawouti Aatami Lipponen Hu-mumaarassa, lautamies Niilo Käyhkö ja Juhana Löp-
pönen Purujärwellii, Henrik Muukkonen ja kirkonmies
Henrik Puumalainen Totkuniemellä, Niilo Teppana Ke-
sälahdella ja Matti Lemiläinen Warmonniemellä, jotka
malittiin 1744. Kirkkomäiirtinä oli silloin Antti
Ohlsonius, entisen kirkkoherran poika, jolla täällä oli
ulosottomiehen toimi. Kirkonmiehinä Weckmanin aika-
na oliwat: Matti ja Heikki Ketolainen, Pekka Kuiwa-
lainen, Heikki Puumalainen, Aleksanteri Halvennen, An-
ton Suomalainen ja Niilo Käyhkö.

Weckmanin 11 wuotisesta asumisesta Totkuniemellä,
mainittakoon mielä, että hänen hallussaan oli silloin Ho-
wilan tila N:o 10, jossa hän asui. Silloin se jo oli
tawallinen kruununtila, mutta ennen on siinä ollut jon-
kunlainen homi, nimeltä: „Totkuniemen holvitein", jos-
sa tietysti entiset kruunun arentimiehet olilvat asuneet.
Muutettuaan täältä w:na 1760 Rautalammille, Weck-
man wielä hallitsi tilaa 9 wuotta; mutta w:na 1769
hän sen möi lautamies Pekka Maunonpoika Penna-
selle, ja kauppakirjassa, joka wielä on tallella, nimitetään
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tilaa: „fordom hofläger Totkuniemi". Mainittu Penna-
nen oli syntynyt w:na 1721, ranta-Pennalassa, Willa-
lan kylässä, ja hän on Totkuniemellä, numeroilla 2 ja
10 asumain Pennasten kanta-isä. Myös Kerelin Pen-
naset omat Willalasta tulleita, mutta kun sen nimisiä
jo Weckmanin aikana siellä asui, niin omat he tulleet
sinne ennemmin.

Tuo kaikkimaltiaan ankara kuri, suuret nälkämuodet
ja isonmihan-aika, oivat kai nöyryyttäneet tähteelle jää-
neitä ihmisiä täälläkin, sillä kansan simeellisyyS on 18:sta
muosisadalla ollut kiitettämä. Ani Harmoin on joku lapsi
syntynyt ulkona amioliitosta. Piispain ja romastein tut-
kinnoissa on seurakuntalaisista annettu se todistus, ett'-
eimiit ole kiroiliioita, eimiitkä taipuneita juoppouteen, ta-
hi muihin rikoksiin; että käymät ahkerasti kirkossa ja
pitämät huolta lastensa opctutsesta. Varjopuolena kui-
tenkin mainitaan, että moni salaa harjoitti melhoutta,
tuutein, haamain ja mammain parantamiseksi, Loihti-
malla ja puhaltamalla suolan, hylkeen rasmcm, sianihran
y. m. päälle"; ja tätä pahetta kokimat kirkkoherra Weck-
man ja romasti Molander innokkaasti mastustaa. E-
räiissii tutkinnossa Weckman myös ehdoitti, että kansan
kielellä leivitettäisiin pieniä kirjasia, joissa olisi neumot
luonnollisista paranuusaineista tumallisille taudeille, haa-
moille, käärmeen pisloille, hampaan särylle y. m., että
kansa luopuisi turhista luuloistaan. Nuo entisten krei-
kan uskoisten manhat kalmistot, siellä ja täällä kylissä,
omat myös olleet suosittuja paikkoja, joihin taika-uhreja
on kannettu. Wasta nykyisellä muosisadalla, kun moi-
mallinen hengellisen herätyksen henki tätäkin seurakuntaa
liikutti, on melhous melkein nimettömiin häminnyt.

Arkistossamme omat Weckmanin tekemät kirkonkir-
jat manhimmat. Kaikkein manhimmat omat luultcuvasti
hiitvinneet, ivaan yksi, wuodesta 1691, Fabian Nirkon
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alkama, joka sisältää Uukuniemen ja Kesälahden moni-
puoleisia oloja, on, niinkuin jo on mainittu, Uukuniemen
kirkon arkistossa. Weckmanin aikaisista kirjoista huo-
maa, että lukutaito on ollut jommoisellakin alulla. Piis-
pa Juslenius, m:na 1737, on tehnyt sen muistutuksen,
että naiset lukutaidossa omat miehiä huonommat. Ro-
masti Molander on lukutaidon parantumisesta hymiiä
huolta ja tointa pitänyt, sillä hänen tullessaan, w:na
1760, oli tamaus-taito mielä melkein tuntematoin. Scn-
tähden, maikka »vastahakoisesti, seurakunta w:na 1763,
suostui rowastin chdoitukseen asettaa kirkonkylään seiso-
ma lastenkoulu, joka työskenteli Loka- ja Marraskuun
syksyllä, sekä Helmi- ja Maaliskuun taimella, ja siitä
pian nähtiin oleman suuri hyöty lasten lukutaidolle. Tä-
hän kouluun piti manhelnpain muoroaikoina toimittaa
luku-ijässä olemat lapsensa, sakon ja ruununmiehen nou-
don uhilla ja lasten piti käydä tätä koulua siksi kunnes
puhtaasti taisimat sisästä lukea Lutheerin pienen katekis-
muksen. Papit, ainakin joka keskimiikko ja lauantai, kä-
ivimiit koulua tarkastamassa. Opettajan palkaksi mää-
rättiin kappa ruista jokaiselta samulta. Tämä koulu sit-
temmin muuttui kiertämiiksi, joita wuodesta 1877 on
kaksikin. Romasti Molanderin toimesta päiitettiiin myös
2^/7 1761 rumeta rippikouluja nuorisolle pitämään.

Niinkuin jo on mainittu, suostui seurakunta w:na
1755, ottamaan pitäjään-apulaisen. Sen miran sai Ju-
hana Mjö Wilenius, johon seurakunta niin rakastui,
että kun pit. apulaisen mirka w:na 1772 muuttui kap-
palaisen miraksi, seurakunta, antaen Vileniuksesta tuo-
miokapituliin mitä kauniimman puoltolauseen, anoi ja
saikin hänet ilman maalia ensimäiseksi kappalaisekseen.
Sama Wilenius jo asui niinkutsutuilla „Losonpelloilla",
josta kartanot w:na 1782 päätettiin muuttaa ny-
kyiselle paikalle, jota Kolehmaiset ennen omat hallinneet.
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Tilasta maksettiin lunastusta 20 riksiä, 26 killinkiä ja
8 äyriä hopiarahaa. Senpätähden tämä tila, kun kap-
palaisen mirka w:na 1880 lakkasi. Keisarillisen Senaa-
tin päätöksellä 1881, määrättiin seurakunnan huos-
taan annettamaksi, „koska", kuten mainitussa päätökses-
sä lausutaan, „seurakunta jo manhoina aikoina on sen
itselleen lunastanut". Paikan entiset asukkaat siirtyimät
Salokylälle, jossa Kolehmaisia mieläkin on. Kokouksessa
V4 1782 päätettiin myös rakentaa paikalle pytinki salin,
kamarin, kyökin ja eteisen kanssa, maan tämä työ lie-
nee miipynyt, koska kappalainen Mechelin, sotamuosina
1808—1809, mielä asui Losonpelloilla.

Kontrahtiromasti Molander, joka 17 muotta oli seu-
rakuntamme paimenena, muutti w:na 1777 Ilomantsiin.
Usein on mainaja käynyl täällä rowastintutkinnoilla, wii-
meksi muotta ennen kuolemaansa, 1798, ja on hän mon-
takin sekamaksi käynyttä asiaa täällä selwittänyt, sillä hä-
nellä näyttää olleen erityinen rakkaus entiseen seurakun-
taansa. Liikuttaman kaunis on myös se lause, jonka Ilo-
mantsin seurakunta rowastista antoi Tammikuun 1 p:nä
1790, jonka saa lukea M. Akiander'in „Herdaminne"-
kirjasta Tnen osa, siivu 248.

Rowasti Molander'in toimesta täältäkin, malitun
edusmiehen kanssa, lähetettiin pitkä malituskirja niille
waltiopäiwille, jotka Huhtikuussa w:na 1769 alkoimat
Norrköpingin kaupungissa. Siinä anottiin ivapautusta
niistä monellaisista suostuntameroista, joita edelliset mal-
tiopäiwät oliwat määräilleet, ja suoraan sanottiin, että
jos niitä ei jätetä pois, niin ei kansa moi mäkinaisia
merojaan suorittaa. Myöskin »valitettiin sitä tappiota
jonka kansa saa kärsiä rahan epämakaisuuden tähden, kun
oikea raha oli maasta häiriinnyt, ja pakkosetelit yksin oli-
wat käytännössä, joista niinkutsuttu mekseli-kurssi oli mak-
settama. Ia »vaikka isonjaon hyöty kiitoksella tunnustettiin.
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niin »valitettiin kuitenkin jakokustannusten kalleutta, kun
tämä pitäjäs suureksi osaksi silloin oli Wenäjän rajalla
ja rajapitäjäät Uukuniemi, Parikkala ja osaksi Kerimä-
kikin, Samonlinnan rajan kautta, eiivät mitään osaa ot-
taneet rajankäyntiin. Anottiin siis, että ijojako täällä
toimitettaisiin kruunun maroilla. Erittäin »valitettiin,
että Willalan kylän oikeutta olisi loukattu 1766 »vuo-
den, Samonlinnan ja Karjalan mälillä toimitetussa ra-
jankäynnissä, kun mainitulle kylälle „ikiwanhoista ajois-
ta kuulumia kalnlvesiä ja »naita oli annettu Pihlajanie-
men kylän asukkaille, Kerimäen pitäjäässä. Mutta kun
mainittu rajankäynti jo oli saanut kuninkaallisen mah-
»vistuksen, sai Willalan kylä tyytyä osaansa. Missä
määrin muut »valitukset 1769 muoden riehumilla ja puo-
luetaisteluista kuuluisilla multiopäimillä marteen otettiin,
ei tarkoin tiedetä. Jotakin liewitystä isonjaon suhteen
on kuitenkin saatu, wacm raliankanta jäi wielä yhtä huo-
noksi, ja näkyy musta »vuosisadan lopulla paranneen.

Romasti Molnnder'in jälkeinen kirkkoherra oli Henrik
Calonius, kuuluisan lakimiehen Mathias Caloniuksen
manhempi »veli. Hän oli täällä maan 2:si »vuotta. Hä-
nen toimestaan. Elokuun 3 p:nä 1777, päätettiin, ett'ei
ruumiita enää haudata kirkon lattian alle. Niillä, jot-
ka oinaistansa oliwat kirkon alle haudanneet, oli eri-mak-
sut siitä kirkonkassaan. Lähellä omea maksettiin 2, kes-
kellä kirkkoa 3, saarnastuolin alla ja kuoriin päin 5,
kuorin ja sakastin alla 6 maskitalaria, jonka arwo oli
noin 64 penniä nykyistä rahaa. Caloniuksen aikana
myös päätettiin, että sen, joka lumalanpalmeluksen ai-
kana ei ole kirkossa, maan mieltää aikaansa joko kirkon-
mäellä eli likitaloissa, piti heti »natsaa sakkoa 8 killinkiä,
tahi marain puutteessa istua jalkapuussa yhtenä pyhänä.

Kolmimuotisen sodan aikana, 1788—1790, oli Ke-
sälahden papisto »vellvoitettu huolta pitämään myöskin
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Kerimäen pitäjään, tällä puolen Purumettii oleman kan-san kirkollisista oloista, ja heidän piti ottaa osaa kirkon-
munin hankkimisessa. Silloin oli kirkkoherrana Jonas
Slottman ja kappalaisena Henrik Kustaa Lindh, jotka
molemmat täällä kuoliwat. Wiimeinen kirkkoherra »vuo-
sisadan lopulla oli Antti Winter, joka on ollut timuloi-
nen mies ja kuoli myös tänne, w:na 1799. Halien ja
seurakunnan milli ei ole hywä ollut. Kun kontrahtiro-
masti Molander eräässä tutkinnossaan tahtoi tietää syy-
tä siihen minkätähden kokousten pöytäkirjat eiwät olleet
pitäjäläisiltä »vakuutetut, ja kirkkoherra walitti pitäjäläis-
ten kankeutta, astui talonisäntä Eerikki Pennanen Suit-
sansaaresta esiin ja lausui suoraan pitäjäläisten ei enää
uskaltaman panna nimiönsä pöytäkirjan alle, kun kirk-
koherra on niin määrin käyttänyt heidän luottamustaan,
että on hankkinut maaherran wahwistuksen niillekin eh-
dotuksilleen, joita pitäjäläiset eiwät ole hywäksyneet.
Ali-oikeudessa sanotaan Pennasta syytetyn tästä julki-
sesta soimuusta, mutta hän oli »vedonnut Waasan ho-
wioikeuteen, jossa kihlakunnan oikeuden päätös, kertomuk-sen mukaan, olisi kumottu. Kappalaisena oli silloin Hen-
rik Alopaeus, joka tuoli täällä 1802. Tämän »veli,
Aatami Alopaeus, asui »nyös Kesälahdella tilallisena ja
oli Tukholmassa »ualtiopäilvillä »vuosina 1789 ja 1792.

On jo mainittu, että loppupuolella miime »vuosisataa
täällä alkoi isojaon toimi, joka lopullisesti päättyi kol-
mannella kymmenellä nykyistä satalukua. Sitä ennen,
kun salomaat oliwat yhteisiä, on alituisia riitoja ollut
kaskiwiljelyksistä, joita muistuttaa nimet: „Riita-aho",
„Riita-huuhta", „Toramäki", y. m. Noin parikymmen-
tä muotta sitten manhat ukot kertoimat, että kuuluisa
„Karjalan kuningas", kruunumvouti Gabriel Wallenius
oli täälläkin toisinaan käynyt kyläkuntain rajoja amaile-massa ja näyttämässä missä kukin tilallinen sai kaskea
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hakata. Tämänlaisista toimista myös mainitaan erääs-
sä kokouksen pöytäkirjassa, ja näin on kai monetkinUrii-
dat ratkaistu. Mutta onhan niitä ollut rettelöitä^toi-sen »valtakunnan alamaistenkin kanssa.

Kun Uudenkaupungin rauhassa päätetty maltiollinen
raja eroitti Uukuniemen ja Parikkalan Wenäjän puolel-
le, on Kescllahtelaisilla ollut selkkauksia näidenkin pitäjien
asukasten kanssa metsäwiljelyksistä, kun Wenäjän puo-
lelta on hyökätty rajan yli, entisille wiljelys-aloille raa-
tamaan. Niinpä Suitsansaarella, jonka maltakunnan ra-
ja katkaisi, on omankäden oikeutta pidetty. Kesälahden
puolelle tätä saarta, joka on miljan kasmamaa maata,
muutti Willalan kylästä Ketolaisia asukkaiksi, tekimät sii-
hen talonsa ja raatoimat maata miesten taivalla. Mut-
ta Uukuniemeläisetkin tahtoimat omistella samoja lehtoja
joita Ketolaiset kaatoimat ja toisinaan tapahtui, että
heiltä »valmis Miljakin mäkirynnäköllä mieliin. Woidak-seen pitää puoliaan, kutsuimat Ketolaiset Willalasta erään
Pennasen poikineen saarelle asumaan, ensin mökkiläiseksi,
mutta kun maata oli kyllin kuminallekin, saimat Pen-
naset talonpaikan ja sittemmin isossajaossa toisen puo-
len, saaren Kesälahdelle kuulumista maista. Pennasten
tultua oliwat Uukuniemeliiiset lakanneet mäkimaltaisuuk-
sistaan, jättäen nämät uudisasukkaat rauhaan. Mi mai-
nitun Pennasen perillisiä, Eerikki Pennanen, oli muosi-
satain maiheella neronsa puolesta seurakunnan eteivimpiii
talonpoikia. Marjaniemen maalla on mielä tämän »vuo-
sisadan alussa, samanluontoisessa kahakassa Totkuniemen
ja Kummun kyläläisten millillä, eräs mieskin saanut sur-mansa.

Raudankummun maalla Purujärmen kylässä, on myös
w:na 1778, ollut aika meteli, kun Parikkalan Mairon-
niemen kylän miehet sinne tulimat hemosineen ja auroi-
lleen raatamaan. Mutta sitäpä eimät Purujärmenkylän
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miehet sallineet, ja kun omamaltaisesta työstä ei tahdot-
tu luopua, menimiit nämä sinne mieswoimalla, karkoitti-
mat pois raatajat ja päälle päätteeksi ottimat heiltä se-
kä heivoset etta aurat. Parikkalaiset nostimat tästä „ryö-
myystä" jutun ja tahtoimat syyttää 13:sta miestä Pu-
rujärmen kylästä, joiden nimet löytyy 1780 romastin-
tutkinto-pöytäkirjassa. Asia wedottiin Waasan homioi-
keuteen ja sinne maadittiin tuoiniokapitulin kautta tietoa
miesten maineesta ja kristinopin taidosta. Sentähden
kämi rolvasti Molander Ilomantsista täällä, tutkien kan-
teen alaisia miehiä ja antoi heistä hymän lauseen. Mi-
ten lie asia päättynyt ei tiedetä, koska siitä ei muita
kirjallisia muistoja ole.

Sotamuosina 1788—1790 ja 1808—1809 on seu-
rakuntamme saanut olla jokseenkin rauhassa. Willalan
kylän halki on Wenäjän sotawäkeä kulkenut, ja he omat
ottaneet ruoka-aineita, mistä omat löytäneet; ihmisille
eiwät kuulu juuri ankarat olleen. Kesälahden ja Kiteen
rajalla, Hiiskoskella, on ollut pienempiä kahakoita w:na
1808, kun Kiteen talonpojat nimismies Grönmark'in
johdolla jonkun miikkokauden siinä seisauttimat erästä we-
niilinstä etujoukkoa, joilta ennättiwät purkaa sillan. Ke-
sälahden puolella koskea on molemmin puolin maantietä
kiivistä tehtyjä rintamarustuksia, joiden suojassa menii-
läiset omat olleet. Kiteen puolella on suuria, muaperäi-
siä kimiä, joiden takana meikäläiset omat »vihollista »vas-
tustelleet. Uksi upseeri ja yksi sotamies sanotaan »venä-
läisten etujoukosta kaatuneen; »vastustajista ei yhtään.
Joensuusta oli lähetetty 30 sotamiestä seutulaisten a-
nmksi, ivaan samassa myös tuli menäläinen kenraali
Samonlinnasta päin suuremman sotajoukon kanssa, ryn-
täsi kosken yli ja silloin täytyi mastustajain kiireellä pa-
eta. Tuon kenraalin sanotaan olleen saman joka sit-
temmin Wirransillan tappelussa lisalmella kaatui, siis
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ruhtinas Dolgoruki, Tutshkowin alipäällikkö. Huomat-
tama on, että ennen Pyhäjärwen laskemista Hiiskoski
on ollut jokseenkin lemeii ja mesirikas.

Sen aikuista romastiamme Erik Lukanderia on kui-
tenkin, m.na 1808, aiman miattomasti kohdannut We-
näjän sotaherrain kosto. Kun Suomi ei mielä silloin
ollut Ruotsista eroitettu ja romasti, uskollisena alamai-
sena kuninkaalle ja isänmaalle, ei julistanut Wenäjän
sotaherrain kuulutuksia, niin nämät, siitä tiedon saatu-
aan, lähettimät kasakoita, jotka »varhain eräänä kesä-aa-
muna saapuilvat pappilaan ja ottiivat 68 wuotisen man-
huksen yöwuoteelta wangiksi. Ottiwatpa pappilasta he-
wosenkin, jonka rinnalla rowasti ensin oli saanut astua,
»vaan sitten oli wanhus nostettu hewosen selkään ja ja-
lat sidottu yhteen hewosen mahan 'alta. Näin oli ro-
wastin kuljetettu Samonlinnaan ja pidetty syksyyn asti
wankina. Kerimäen rowastin Maconiuksen »välityksellä
oli hän »viimein irti laskettu. Rastinmemellä men-
nessä sai Nousiaisen emäntä tilaisuuden antaa romas-
tille mähän suuruspalaa; samoin Willalan Terwcllahdes-sa sai Kupiaisen emäntä salaa pistää roivastille hiilikonsen aittahuoneen akkunasta, johon hän oli salwattu. Ro-
wastin apulainen lisakki Blom, joka sittemmin oli li-
salmella kappalaisena, oli huomannut kasaksain tulon ja
hypännyt akkunasta ulos, piiloutuen pappilan ruispel-
toon, joten hän »vältti »vankeuden. Kappalaisena oli
silloin Henrik Juhana Mechelin, (sittemmin Jaakkiman
romasti) waan häntä ei liene taivoiteltukaan.

Kolmannellakymmenellii nykyistä muosisataa lasket-
tiin Pyhäjiirmeii Puhoksen kautta Orimeteen. Kauan
kiisteltyä päätettiin myös rakentaa uusi kirkko sen,
w:na 1746 tehdyn ja rappeutuneen sijaan. Isossajaos-
sa oli Majuri Adolf Molander »vainaja, usein mainitun
rowastin poika, luowuttanut Mäntyniemen maasta sen
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tarhan, jossa kirkko nyt seisoo ja johon w:na 1838 uu-
si hautausmaakin mihittiin, jota taas 1871 suurennet-
tiin. W:na 1814 kiisteltiin jo uuden kirkon paikasta.
Kirkonkylän ja Totkuniemen miehet tahtoimat sijoittaa
kirkon „Kapakankaalle", muuten eiwät aikoneet rumeta
rakentamaan; Kerelin, Purujärwen ja Willalan ukot eh«
doittilvat Kurtsunkangasta tahi Ansonientii, muutoin he
muka eilvät suostuisi rakentamaan. W:na 1818 taas
päätettiin kirkon paikaksi se kohta molempain pappilain
pellosta, joka oli 350 kyynärää silloisesta pappilan kar-
tanosta pohjoiseen päin, siis tuo mäen kumpare, josta
maantie kirkolle, molempain pappilain millillä nyky-
jään kulkee. Tämä paikka katsottiin silloin senkintäh-
den sopimaksi kun muka kellotapuli ja hautausmaa saisi-
mat olla entisellä paikallaan. lälestäpäin on kuitenkin
huomattu tämän päätöksen sopimattomuus, etenkin hau-
tausmaan suhteen, koska Kapakangas miimein jäi kir-
kon paikaksi.

Onni se on ollut pitäjäilllemme, että niin ymmiirtä-
miiinen ja paljon kokenut mies kun Majori Molander,
täällä asui. Niissä uusissa oloissa joihin tämäkin paik-
kakunta muosisadan alussa joutui, kykeni hän antamaan
monipuoleisia hymiä neumoja, jonka tähden hänellä on
ollutkin pitäjäläisten täysi luottamus. Isonjaon loppu-
aikana oli erittäin hymii asia, kun hän, joka nuorena
itsekin oli ollut maamittarin toimissa, malmoi pitäjääm-
me etuja. Onpa wainajalta kallisarwoinen muistokin
seurakunnallamme. Luutnanttina ollessaan on hän lah-
joittanut kirkollemme tukeman, kauniisti tehdyn ja sisältä
kullatun hopeaisen tulkin ja lautasen. Näihin on piir-
retty sanat: „Kesälahden seurakunnan kirkolle lahjoitti
Adolph Molander. Lutnanti. Wuonna 1793." Majo-
ri Molander kuoli Mäntyniemessä m.na 1824, 59 muo-
den manhana. yksinkertainen hautakimi, »vanhassa hau-
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tausmaassa, osoittaa hänen leposijaansa.
Wiipyi kuitenkin muoteen 1830, ennenkuin uuden

kirkon rakennus saatiin alulle. Sinä syksynä perustus
laimettiin ja täytettiin ja kemiiällä 1831 on kirkkoa ru-
mettu hakkaamaan. Silloin oli ollut niin kaunis ja läm-
min kesä, että jo manhana Pietarin päimänä, 11 p.
Heinäkuuta, Kyliinkankaan Kainulaiset oliwat uudisleipiiä
syöneet. Rotemasti oli kirkontyökin joutunut, sillä jo sa-
mana syksynä Mikkeli-sunnuntaina oli siinä ensi kerta
saarnattu. Tämä kirkko, joka on kolmas täällä rakenne-
tuista, on puukirkkona mitä kauniimpia, ja »voimallisia
sanoja synnistä ja armosta on sen sisässä yli puolen
muosisadan kaikunut. Rakennusmestarina oli Damid Ra-
hikainen, Sawitaipaleesta. Hänen urakkansa kyytipalk-
koineen on ollut 280 pankkoruplaa, 20 tynnyriä rukiita
ja pitäjäästä ruoka. Nikkarin nimi oli Säisä. Jos kat-
sellaan saarnatuolia ja alttarin seutuja, niin täytyy sa-
noa, että mies on ollut kunnollinen työssään. Oman
seurakunnan miehet omat kirkon hakanneet. Niistä ete-
mimpiii mainitaan: Elias Malinen, Olli Tiainen, Mat-
ti Pennanen, ja Pekka Kolehmainen. Kirkonteko-aikana
oli Samuel Ceder kirkkoherrana ja Adolf Emanuel Lu-
kander, entisen rowastin poika, kappalaisena. W:sina
1840—1844 on molemmat pappilat uudestaan raken-
nettu. Wuodesta 1836 w:teen 1856 oli kirkkoherrana
romasti Gabriel Alopaeus, entisen kappalaisen poika.
Hänen aikanaan, muosina 1839—1851, oli kappalaise-
na Pietari Juhana Fredrik Brofelt. Näitä miehiä mie-
lä muistellaan kiitollisuudella, ja erittäinkin on Brofelt
seurakunnan hengelliseksi malistukseksi aikanaan paljon
waikuttanut; jonka tähden hänen muistonsa kauan pysy-
köön täällä siunattuna.

W:na 1862 oli täälläkin hallamuosi, mutta raskaam-
masta kuritti Jumala seurakuntaamme w:na 1867. Sil-
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loin oli kirkkoherrana Juhana Bäckvall. Hän ja koko
perheensä omat myös kiitollisuudella muistetut erinomai-
sesta ystämyydestäiin kaikkia kohtaan ja armeliaisuudes-
taan köyhille. Kerjäläisten tulma pitkin talmea ja le-
ivättä 1868 ehdottomasti muistuttikin kauheita aikoja
w:sina 1695—1697.

Näyttääkseni väkiluvun suhteet täällä vuosikymme-
nittäin, alkain vuodesta 1750, panen vielä seuraavan
taulun:

IV. Luettelo Uukuniemen ja Kesälahden lutherilais»
ten seurakuntain mäkinaisista papeista ja heidän

sukusuhteista, nykyaikaan asti.

a) Kirkkoherrat, yhtenä seurakuntana ollessa.
1. Martinus Matinpoika Fabritius w. 1637

—1643.

Wnonna 1750 oli miesp. 426, ja naisia 418, yhteensä 844.
1760 „ „ 551, „ „ 560, „ 1111.
1770 „ „ 590, „ „ 586, „ 1176.
1780 „ „ 702, „ „ 699, „ 1401.
1790 „ „ 812, „ „ 780, „ 1592.
1800 „ „ 915, „ „ 951, „ 1866.
1810 „ „ 1024, „ „ 1038, „ 2062.
1820 „ „ 1107, „ „ 1184, „ 2291.
1830 „ „ 1183, „ „ 1271, „ 2454.
1840 „ „ 1229, „ „ 1345, „ 2574.
1850 „ „ 1367, „ „ 1497, „ 2864.
1860 „ „ 1528, „ „ 1652, „ 3180.
1870 „ „ 1487, „ „ 1554, „ 3041.
1880 „ „ 1519, „ „ 1617, „ 3136.

Tämä taulu, joka sisältää 130 muotta, myöskin näyt-
ää, ett'ei ole niin komia aikoja mainitulla ajanjaksolla
illut kun 1860 ja 1870 millillä, jolloin mäkiluku niin
Antumasti mäheni, ett'ei kokonainen wuosikymmen sen
perästä ole moinut aukkoa täyttää.
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2. Martinus laatonpoika w. 1650.
3. Samuel I. Germanicus (Germanus) w.

1685; kuoli 1690. Hänen leski, Maria Frans' intytär,
kuoli Kesillllhdellll 1697, 98 wuoden wanhana. Heiltä
jäi Juhana niminen poika, joka asui Kerelissä.

4. Fabian lisakinpoika Nirkko; hän asetettiin
Mirkaan 6/2 1691; muutti Jaakkiman seurakuntaan 1700
ja kuoli siellä 1703. Waimo: Margaretha Lindorm.
Lapsia: Fabian, s. "/? 1691; Agneta, s. 1693;
Margaretha, s. 1695 ja Juhana, s. 1697.

5. Pietari Hartz, entinen laulunjohtaja (direc-
tor cantus) Wiipurissa; tuli kunink. maltakirjalla
1701. Waimon sukunimi oli Hermigier. Lapsia: Mag-
dalena, joka m. 1708 meni naimiseen Sakkolan kappa-
laisen Diedr. loh. Rijckneck'in kanssa.

6. Gregorio S. Wastön, tuli mirkaan 1710,
pakeni m. 1711 »venäläisiä Samoon, jossa oman muis-
tiinpanonsa mukaan eli „suurimmassa kurjuudessa" Ran-
tasalmella, kunnes Mikkelin konsistoriumin tumalla, m.
1713, sai palata seurakuntaansa takaisin. Hän eli mie-
lä 1731.

b) Uuluniemen kirkkoherrat, ervseuraluntana ollessa.
Gregorio S. Wast6n. (katso ed. n:o 6.). Waimo:

Katarina Kettumus, kirkkoherran tytär Ilomantsista.
Lapsia: Juhana, Anna, Kaarle, Kristina ja Antti.
Waimon isä, Samuel Kettunius, oli peräsin Naukkarilan
kylästä Kerimäen pitöjäiissä, jossa Kettusia mielii asuu.
Uksi Samuel Kettuniuksen pojista otti nimen Norr-
grsn, toiset perilliset rupesimat käyttämään nimeä Alo-
paeus.

7. Smen Wast6n oli muosina 1716—1728kap-
palaisena Uukuniemellä; muutti kappalaiseksi Räisäliiän
ja sieltä kirkkoherraksi Uukuniemelle, m. 1730. Waimo:
Kristina Ruthenius, Laatokkaan hukkuneen kappalaisen
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tytär. Lapsia: Anna Kristina.
8. Samuel Wast6n oli 1718 kappalaisena Py-

häjärmellä, 1722 kirkkoherrana Wuoleen seurakunnassa
Inkerinmaalla ja 1741 kirkkoherrana täällä; kuoli
1762. Oli naimisessa I:si Elisabeth Törnin kanssa,
josta amiosta oli tytär Anna Katarina ja 2:si Kristi-
na Schroeder'in kanssa. Lapsia toisesta amiosta oli: Jaak-
ko Juhana s. 1757; pataljoonan saarnaaja. Hän kuo-
li 1791, oltuaan naimisessa ensi kerran Katarina Otti-
liana Lindön'in kanssa, kuollut 1785 ja toisen kerran
Rosina Lomisa Kyll6n'in kanssa. Lapsia: Kaarle Jaak-
ko, s. 1789 ja Juhana, s. 1790.

Kun Uukuniemellä näihin aikoihin asti on elänyt
Wast6N nimisiä talollisia, omat kai ne edellämainittuin
pappein jälkeisiä.

9. Juhana Schroeder s. 1732, ylioppilas Tu-russa 1748, papiksi mihitty 1755; pääsi kappalaiseksi
Walkjärwelle 1761 ja kirkkoherraksi tänne 1752;
kuoli 21/12 1786. Meni m. 1766 naimiseen Anna Kris-
tina Molander'in kanssa, joka oli romastintytär Kesä-
lahdelta, s. 1749 ja kuollut "/1 1787. Heillä oli lap-
sia: Maria, s. 1769; kuoli naimatoinna 1817;
Jaakko, s. 1772; kuoli romastina Mipurissa 23/3
1829, jättäen perillisiä: Juhana, s. 22/3 1774, kirkko-
herrana täällä (katso alemma); Kristina, s. 1776,
naitu maanmiljelijä Olsoni'lle Pälkjärmellä, jolta jäi pe-
rillisiä: Aaron, s. 27/10 1778 ja kuollut 1830, ro-
mastina Ruskealassa, jättäea perillisiä; Adolf, s. 22/2
1781, kuoli homioikeuden assessorina ja laamannina
m. 1819. Oli naimisessa Anna Margaretha Ahrenberg-
in kanssa, joka kuoli 1830, jättäen Adolf nimisen po-
jan, joka kuoli ylioppilaana m. 1833; Gabriel s.
1784, kuoli romastina Ruskealassa 25/5 1351.

10. Jaakko Juhana Slottman s. Pormoossa
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2°/s 1766, yliopp. Turussa 1781, papiksi ivihitty V"
1785, oli kirkkoherrana täällä w:sina 1788—1802, kuo-
li 1/4 1846, rowastina Kurkijoella. Waimo: Helena Ka-
tarina Hulkomius, kirkkoherran tytär Jaakkimasta, s.
1777. Lapsia: Maria Helena, s. 1793 ja kuollut 1818;
oli naimisessa kapteeni Pamel Kobelew'in kanssa ja hei-
dän tytär Katarina meni 1838 naimiseen luutnantti
Kaarle Fredrik Melart'ille; Katarina, s. 1793, kuoli nai-
matoinna.

11. Juhana Schroeder, edellämainitun kirkkoher-
ran poika, s. 22/3 1774, yliopp. Turussa 1798, papik-
si mihitty Sortamalan kirkossa piispan tarkastuksessa,
1799; palmeli Sortamalassa, Hiitolassa ja Viipurissa;
tuli m. 1804 kirkkoherraksi tänne, m. t. kontrahtiromasti
Vn 1817, romasti 21/2 1822, kuoli 1823.^Oli nai-
misessa maamittarin tyttären Anna Charlotta Akerblom-
in kanssa, joka oli s. 1794 kuoli Valkeasaarel-
la "/» 1861. Heillä oli lapsia: Nathalia, s. 1806,
kuoli naimatoinna V? 1880; Konstantin, s. 20/n 1808,
oli kirkkoherrana Valkeasaarella, jossa naiinntoinna kuo-
li v/g 1868; Amalia, s. 24/7 1313, kuoli naimatoinna
»0/4 1870; Theresia, s. 25/12 1818, naimatoin; Konstan-
tia, s. "/i° 1820, meni 1837 naimiseen kirkkoherralle
Slamankassa Inkerinmaalla, Kristian Vilhelm Aivena-

riukselle. Leski on lapsetoin.
12. Antti Landgren, talollisen Antti Laukkasen

poika Pielawedeltä, s. 1791,Amanuensi tuomiokapitu-
lissa i"/? 1813, papiksi mihitty 12/5 1815, palmeli Nur-
mijärmellä, Nurmeksessa ja Käämillä; kappalaisena Ran-
tasalmella 1820—1821, kirkkoherra täällä "/« 1824,
kuoli u/s 1837. Waimo: Aurora Katarina Lagerstam,s. V» 1796, kuollut V? 1867. Lapsia: Aurora Amalia,
s. 2«/? 1816, naimisessa kauppias Kiurun kanssa, Mik-
kelissä; Lauri Anterus, s. 2^/7 1818, kuoli kirkkoherra-
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na Mäntyharjussa; Juhana Fredrik, s. Vl2 1819, luk-
kari Nilsiässä; Aleksander Erik, s. 1823, oli kruu-
nunmoutina Rantasalmen kihlakunnassa; Antoinette So-
fia, s. 25/io 1825, naimisessa henkikirjuri Aleksander Ju-
hana Hjelmman'in kanssa; Aleksandra Olimia, s. 20/7
1827, naim. nimislnies Kaarle Kristian Theodor Hyrk-
stedt'in kanssa.

13. Kaarle Kustaa Strömborg, talollisen poi-
ka Myrskylästä, s. Vs 1793, papiksi mihitty 1815,
palmeli Myrskylässä, Käkisalmessa ja Jämsässä; w. kirk-
koherra 1824, kappalainen Petäjämedellä 1829, mää-
rättiin Uukuniemelle kirkkoherraksi 1837, mutta kuoli
samana muonna, ennenkuin ennätti miran mastaan ottaa.
Oli naimisissa I:si, Maria Gustafma Belitz'in kanssa,
joka kuoli "/s 1826 ja 2:si Juliana Gustafma Skog-
stepin kanssa, kirkkoherran tytär Jämsästä. Lapsia: Kus-
taa Julius, s. 1830, linnan ja lasareetin lääkäri Vii-
purissa; Juhana Elias, s. 1833, lehtori Pormoos-
sa; Elis Viktor, ylimetsiiherra.

14. Juhana Boxström, kirkkoherran poika Rau-
talammilta, s. 12/g 1804, papiksi mihitty 21/s 1826; pal-
meli Rautalammilla, kirkkoherra Uukuniemellii V» 1840;
kuudeksi kuukaudeksi erotettu miran toimesta armollisella
päätöksellä 2/2 1842, „för ett en prest mindre miirdigt
förhallande"; kuoli 1845. Waimo: Augusta Vin-
ter, kirkkoherran tytär Nurmeksesta, s. 1810. Lap-
sia: Ida Johanna, s. 22/4 1831, naim. Hankasalmen
kirkkoherra Erik Juhana Stawön'in kanssa; Selma Karo-
lina, s. 12/6 1834, naim. Jämsän lukkarin Kaarle Juha-
na Lindbladin kanssa; Rosa Wilhelmina, s. 20/4 1337,
naimatoin; Emma Adolfina Fredrika, s. 1943 nai-
misessa Kirwun kappalaisen Pekka Malisen kanssa; Ant-
ti Juhana Adolf, s. "/z 1846, öwersti ja staapin pääl-
likkö Suomen asewelwollisessa sotawäessä.
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15. Erik Niklander, s. Mäntsälässä "/l° 1795,
papiksi mihitty 6/g 1821, palmeli Wiipurissa, Mänty-
harjulla, Kuopiossa ja Hollolassa; kappalainen Mäntsä-
lässä 1830, iv. kirkkoherralß3s,kappal. Askolassa 27/in
1841, kirkkoherra täällä 1846, mutta kuoli
1848 ennenkuin ennätti mirkaan astua. Waimo: Anna
Sofia Berner, kappalaisen tytär Mikkelistä, s. "/2 1806
ja kuollut 1850. Lapsia: Hedmig Kristina Aman-
da, s. 22/n 1831; Erik Viktor, s. "/v 1835, maamvil-
jelijä; Juhana Kustaa, s. 22/4 1839, kuoli ylioppilaana.

16. Antti Emanuel Berner, s. "/"' 1809 Mik-
kelissä, papiksi mihitty 1834, kaupungin kappalai-
nen Porwoossa V4 1840, m. kirkkoherra "/? 1842,kirk-
koherra täällä 2»/g 1849, muutti kirkkoherraksi Asikka-
laan 1/5 1865, jossa naimatoinna kuoli. Rowastin ar-
mon sai wainaja V4 1858.

17. Aleksander Fredrik Alander, s. Helsingis-
sä 2»/? 1818, papiksi mihitty 1343; palmeli Kiteel-
lä ja Inkerinmaalla, kaupungin saarnaaja Joensuussa
12/3 1851, m. kirkkoherra 1853, opettaja Joensuun kou-
lussa 20/12 1857, jonka ohessa myös saarnaaja; kirkko-
herra täällä 1865, kuoli 1874. Oli naimisessa
Pielisjärwen rowastin tyttären Adelaide Elisabeth Ste-
nius'en kanssa, joka oli s. 20/5 1837 ja kuoli 1890.
Lapsia ei ollut.

18. Aleksander Kustaa Valle, rowastin poika
Leppäwirroilta, s. 1343, papiksi wihitty «/12 1865,
palmeli Leppälvirroilla ja Käämillä; kirkkoherra täällä
1875, kont. romasti Sortamaton romastikunnassa. Hän
meni u/g 1869 naimiseen kruununmoudin tyttären Hil-
dur Fatima Thoreld'in kanssa, joka on s. Mikkelissä 20/4
1843. Lapsia: Hildur Augusta Rosalle, s. 1870;
Gerda, s. V° 1872; Daniel Kustaa, s. "/? 1874; Os-
kar Ferdinand, s. 2/4 1876 ja kuoli 1330; Alma
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Johanna, s. 21/12 1877; Ingeborg Emilia, s. 1330;
Alfred Aleksander, s. 1881.

c) Kesälahden kirkkoherrat, eri'seuraluntana ollessa.
7. Mikael Ohlsonius, suuren Olsoni-sumun kan-

taisä, tuli ison wihan aikana ja kuoli w. 1727. Vai-
mo: Magdalena Hermigier, kuoli 1761. Lapsia: 1:o
Antti, hän asui Kesillahdella, oli kirkkowiiiirti ja toimit-
ti myös ulosottomiehen mirkaa. Vaimon nimi oli Ul-
rika Lackman. 2:o Juhana; 3:o Abraham; 4:o Elisabeth.

8. Mathias Aurenius, tuli m. 1728 jakuoli m.
1730. Vaimo: Elisabeth Verner. Lapsia: Kustaa Fred-

rik. Hän tuli sittemmin 1769 kirkkoherraksi Leppii-
mirroille ja kuoli siellä rowastina 1797.

9. Juhana Lagus, apologetin poika Porista, tu-
li 1731 ja kuoli 20/4 1736. Hän nai Aurenius'en les-
ken Elisabeth Bernerin. Lapsia: Juhana, joka w. 1771
pääsi kirkkoherraksi lisalmelle ja kuoli siellä jumaluus-
opin tohtorina ja kontrahtiromastina 2/4 1806. Hänes-
tä lemisi laaja suku, jonka jäsenistä muutamat omat ot-
taneet nimen Lagi.

10. Juhana Weckman, tuli m. 1736 ja asetettiin
piispa luslenius'elta Mirkaan 1737; muutti 1760
Rautalammille, jossa romastin armolla kuoli 2^/5 1771.
Hän oli Rautalammillakin niin rakastettu, että kuoltu-
aan tehtiin hänen muistokseen suru-runo. Vainaja oli
nainut Lagus'en lesken Elisabeth Berner'in, joka nyt oli
kolmannessa naimisessa ja kuoli leskenä Weckman'in pe-
rästä 12/y 1779, 8i wuoden ijiissä. Lapsia oli Veck-
man'in kanssa: Margaretha, joka meni naimiseen Rau-
talammin kappalalaisen Juhana Krogerus'en kanssa, ja
Anna Kristina.

11. Maisteri Klas Juhana Molander, s. Sul-
kaivalla 1724, jossa isä silloin oli kappalaisena; kirk-
koherra Kesillahdella 2/5 1761, määrättiin kont. romas-
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tiksi 1774, muutti Ilomantsiin 1777, jossa kuoli 27/5
1799. Koska romasti Molander'ista on leminnyt ar-
moisa suku, jonka jäseniä on paljon Suomessa ja Ruot-
sissakin, suotanee tässä mainita kenestä suku on alkanut;
ja kun Kesälahden kirkon- ja historiakirjoilla on se etu,
että moni tämän sumun jäsenistä sieltä alkunsa juurtaa,
on rowastista lewenewä suku-haara tähän lameammalta
otettu.

Kanta-isä tälle sumulle oli 16:sta muosisadalla eräs
päällikkö Koporje'ssa, Inkerinmaalla, Jaakko Bertilin^
poika. Tämän poika Samuel oli luutnantti ja asui
Muolaan pitäjäiissii; waimon nimi oli Eelinä Mjönty-
tiir. Hänen poikansa Klaudius Samuelinpoika otti
Muolaan (ruotsiksi Mohla eli Mola) pitäjiiiistii nimen
Molander, tuli papiksi ja oli ensin kappalaisena Muo-
laassa, w:desta 1658, sekä sittemmin kirkkoherra Sulka-
»valla m. 1666—1682. Vaimon nimi oli Eelinä An-
tintytär. Klaudias Molander'illa oli lapsia: Antti ja
Ingeborg. Antti Molander myös oli Sulkamalla kirk-
koherrana w:desta 1682, ja kuoli siellä 1720. Hänellä
oli lapsia: Emerentia, joka naimatoinna kuoli 1755;
Klas, Sulkaman kirkkoherra, kuoli 1745 lapsetoinna;
Aaron, kirkkoherra Tnhmajärwellii; Katarina, kuoli nai-
matoinna 1765; Maria oli naimisessa majoitusmestari
Jaakko Agander'in kanssa; Anna; Agneta, kuoli 1740
naimatoinna; Beata, kuollut Kuopiossa 1757, sanotaan
olleen naimisessa luhaua Argillander'in kanssa. Aaron
Molander'illa, joka muodesta 1743 oli Tohmajärmellä
kirkkoherrana, jonne kuoli 1755, ja puolisollaan Kristi-
na Mallön'illa, s. 1694 ja kuollut 1756, oli neljä las-
ta, joista Klas Juhana oli edellämainittu romastim-
ine. Hän oli naimisessa kamreeri Juhana Wadstön'in
ja hänen roumansa Anna Magdalena Wargentin'in tyt-
tären Maria Wadst6n'in kanssa, joka oli s. 22/4 1730
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ja kuoli 2/ 1810. Romastilla oli 12 lasta, joista 3
kuoli nuorena; muut oliwat: Anna Kristina, s. 1749 ja
oli naim. kirkkoh. Juhana Schroeder'in kanssa Uukunie-
melle,; Aaron, s. 1753, kirkkoherra Mikkelissä, jumaluus-
opintohtori ja kontr.-romasti; kuoli 1821; Maria, s.
1758, kuollut 1794, ollut naim. kirkkoherran Gabriel
Tuderus'en kanssa Leppiiwirroilla; Gabriel, s. 1760 ja
ja kuollut 1828, oli majori ja asui Pieksämäellä. Hä-
nen puoliso oli Sofia Charlotta Tamast, jokakuoli 1843;
heiltä jäi 3 lasta; Juhana, s. Kesillahdella 2/' 1762, oli
muodesta 1800 kirkkoherrana Ilomantsissa, määrättiin
Porwoon hippakunnan piispaksi 1821 ja kuoli '^ 1837;
Abraham Vilhelm, s. 1764; Adolf, s. 1765,majo-
ri Karjalan jääkäri-rykmentissä, asui Kesillahdella. jossa
omisti Mäntyniemen tilan ja kuoli 1824; Magdaleua,s. 2/ 1769, meni naimiseen sisarmainajansa miehen Gab-
riel Tuderus'en kanssa; Abraham Joakim, s. 1771,
oli maaherrana Mikkelin läänissä, korotettiin aatelissiiii-
tyyn ja otti nimen Nordenheim; kuoli 1847.

Majori Adolf Molander'illa oli puolisonsa Kristina
Polin'in kanssa 9 lasta, joista tässä mainitaan seuraa-
mat: Sofia Lomisa, s. Z 1798, oli ensin naimisessa Ke-
sälahden kappalaisen Mathias Wir6n'in kanssa, joka kuo-
li ?/ 1824 ja toisen kerran Kerimäen kappalaisen Kaar-
le Kustaa Roschier'in kanssa, kuollut 1859; leski kuoli
1882; Agata Maria, kuoli naimatoinna 1845; Ulrika
Adolfina, s. 2-7 1810, oli naimisessa toimitusmaamitta-
rin Juhana Kristofer Gahmberg'in kanssa, joka kuoli
1838; Ema Charlotta, s. '^ 1312, oli naim. kaupun-
gin »viskaalin Erik Vilhelm Lukander'in kanssa; Klas
Herman, s. 1817, Senatori, Salaneuwos ja mal-
tiomarain toimituskunnan päällikkö. Salaneuwos Mo-
lander, joka perillisilleen oli korotettu aatelissiiätyyn, ko-
rotettiin w:na 1887 perillisineen »vapaaherran säätyyn.
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Vapaaherra Molander meni m. 1847 naimiseen asses-
sori Juhana Hallonblad'in tyttären Johanna Fredrikan
kanssa, joka oli s. 1323; toisen kerran meni hän nai-
miseen m. 1881, neiti Helena Rotkirch'in kanssa. Va-
paaherra Molander'in lapset omat: Maria Katarina Jo-
hanna, s. 1848, naimisessa kanslianeumos Kaarle
Leonard Lindebergin kanssa; Herman Maximilian, s.
1852, m. tuomari. Hän osti Mäntyniemen tilan w:na
1880, joka tila jo miime muosisadalla oli romaZti Mo-
lcmder'in hallussa.

12. Maisteri Henrik Calonius, kirkkoherran-
poika Saarijärlveltä, s. 1735, otti »vastaan miran
'/ 1777, maan muutti jo m. 1779 kirkkoherraksi Saa-
rijärmelle; sieltä hän muutti Lomiisaan, jossa kuoli 1805.
Tämä Calonius oli manhempi meli nykyisen muosisadan
alussa mainiolle lakimiehelle Mathias Calonius'elle.

13. Jonas Slottman, »vuodesta 1780, kuoli
1791. Vaimo: Katarina Solitander. Lapsia: Erik Ju-
hana, konsistoriumin notario Pormoossa; Jaakko Juha-
na, kirkkoherra Kurkijoella; Anna Katarina, oli naim.
Kiteen kappalaisen Fredrik Juhana Rosenbom'in kanssa.

14. Antti Vinter, kirtkoherranpoika Kiteeltä, s.
1741, kirkkoherra Kesittahdella s^ 1791, kuoli 2/ 1799.
Vaimo: Lomisa Kristina Andersin. Lapsia: Beata He-
lena, s. 1768; Antti Kustaa, s. 1770, oli luutnantti ja
asui Kiteellä; Adolf Henrik, s. 1772, kuoli rowasti-
na Nurmeksessa 1824; Yrjö Fredrik, s. 1777, oli
ruununmouti ylii-Hollolan kihlakunnassa; Erik Vilhelm,
s. 1786, oli kimuloinen pappismies ja kuoli 1838;
Maria Lomisa, kuoli H 1839, 64 wuoden ijässii ja oli
ollut naim. lipunkantajan F. I. Hultin'in kanssa.

15. Romasti Erik Lukander, kappalaisen Mi-
kael Lukander'in poika Korpilahdella, s. H 1740, oli en-
sin kappalaisena Kimijärmellä ja Pieksämäellä, kirkkoher-
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ra täällä 1799, sai rowastin armon 1812 ja kuoli
5Z 1827. Lukanderin isän-isä oli Kaarle Xll:sta ra-
kuunia, ja joutui Turkkilaisten wangiksi, waan onnistui
sieltä karkaamaan ja tuli kotipaikalleen, Lukan tilalle,
Hollolan pitäjäässii, josta nimi Lukander näyttää juur-
tuman. Romasti Lukander oli kahdesti nainut. Ensim-
mäinen mainionsa oli Maria Johanna Tuderus, kappal.
tytär Saarijärmeltii, s. 1742 ja kuollut 1791; hänen
kanssa oli romastilla 10 lasta. Toinen waimo oli Ka-
tarina Elisabeth Arppe, joka kuoli H 1823. Lapset en-
simmäisestä naimisesta oliwat: Maria Lomisa, s. 1770,
oli naim. Korpilahden kappalaisen Kaarle Sir6n'in kans-
sa; Sofia Erika, s. '/ 1771 ja kuollut '/ 1856, oli
naim. nimismiehen Vilhelm Roschier'in kanssa Pieksä-
mäellä; Johanna Juliana, s. 1774, oli naim. lisal-
men lappalaisen lisakki Blom'in kanssa, joka sotamuosi-
na 1808—1809 oli romastilla apulaisena; Emanuel s.
'/ 1776; Jaakko Juhana, s. 1778; Kaarle Fredrik,s. 1780, kappalainen Uukuniemellä; Ebba Albertina,s. 1782, oli naim. kappal. Pietari Iskander'in kans-
sa, Pieksämäellä; Ulrika, s. 1784, oli naim. ruunun-
mouti Kaarle Kustaa Soldan'in kanssa; Erik Vilhelm,s. 2^» 1788, kaupungin »viskaali Lappeenrannassa, kuoli

1857, oli naimisessa majorin tyttären Ema Char-
lotta Molander'in kanssa Kesillahdella; Adolf Emanuel,s. i79i, kappalainen täällä, (katso N:o 9.)

16. S a inuel Ceder, s. Uudessakaupungissa
1779, kirkkoherra täällä 1830, kuoli '/ 1733. Vaimo:
Johanna Randelin, s. 2^ 1737. Tätä kirkkoherran rou-
maa manhat mielä kunnioituksella mainitsemat erittäin
armeliaaksi ja toimelliseksi ihmiseksi. Taitoa hän kuuluu
tarivinneenki, marsinkin miestään hoitaessa, jonka sano-
taan olleen niin taipuneen wiikewiin juomiin, että toisi-
naan kirklotoimetkin oliwat keskeytyneet. Lapsia heillä oli:
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Lotta, s. 1810, naim. merikapteeni Kaarle Sundmanin
kanssa; Pietari Samuel, s. 2/ 1813, kuoli pappina ','
1845; Maria Johanna, s. 1816; Flora Erika, s. A
1819; Mauno Henrik, s. 1326, merikapteeni.

_17. Gabriel Alopaeus, kappalaisenpoika Kesä-
lahdelta, s. 1801, kirkkoherra täällä H 1834, romas-
ti 1845, muutti Kerimäelle 1856, jossa kuoli 1876.
Oli naim. Ulrika Tawaststjernan kanssa, maan lapsia
ei ollut.

18. Kustaa Reinhold Vlomqmist, s. Kuopios-
sa H 1813, otti »vastaan kirkkoherran miran täällä
1857, muutti 1864 Viitasaarelle, jossa kuoli. Vaimo:
Sofia Charlotta Fredrika Bläfjeld, f. 1816. Lapsia:
Reinhold Waldemar, s. 1845, m. tuomari ja nimis-
mies Saarijärmellä; Selma Maria, s. H 1849; Alma
Sofia, s. 1650; Hanna Charlotta, s. 1852 ja
Rosa Amanda, s. Z 1857.

19. Juhana Bäcklvall, tilanomistaja Herrasen
poika Haapajiirmen pitiijiiästii Oulun lääniä, s. Ojahar-
jun talossa 1817, ylioppilas 1839, papiksi mihit-
ty l/ 1842, teki palwelusta Rowanicmellii, Pudasjiir-
mellii ja Oulussa w. kirkkoherra 1853, kappalainen Ou-
lun-Salossa l/ 1355 ja Oulun kaupungissa 1356,
kirkkoherra täällä 1864 ja otti wiran mustaan 1865,
johon saman muoden Heinäkuussa piispa Frosterus'elta
asetettiin; — muutti 1870 kirkkoherraksi Kalmistoille
ja sieltä 1876 kirkkoherraksi Ouluun, jossa rowastin ar-
molla kuoli 1883. Niinen „Väckwall" otti mainaja
syntymätalostaan Ojaharjusta. Biickwull oli naimisessa
Maria Sofia Heikelin kanssa, joka oli rowastin tytär
Rowaniemeltii, s. 1818 ja kuoli Oulussa 1885. Hei-
dän lapset omat: Jenny Sofiu, s. 1844, meni m.
1868 naim. Sortamalan nimismiehen Fritiof Plathcm'-
in kanssa, josta jäi leskeksi; Fanny Elisabeth, edellisen
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kaksoissisar, naim. kauppias Nikolai Sapetoffin kanssa
Sortawalaösa; Pietari Alfred, s. '/ 1848, lääkäri Ou-
lussa; Alma Augusta, s. 1854, naim. kirkkoherran
apul. Samuel Abraham Strömerin kanssa.

20. Bengt Imar Stenius, romastinpoika Pie-
lisjärmeltä, s. Lomiisassa 1833, papiksi mihitty Z
1858, pit. apul. Enossa 1865, tuli kirkkoherraksi Kesii-
lahdelle 1871, muutti kirkkoherraksi Hollolaan 1889.
Oli ensikerran naimisessa Emelina Durchmanin kanssa,
joka oli romasti Frans Oskar Durchmanin tyttäriä ja
oli s. Koimulahdella 1839 sekä kuoli Enossa '^ 1867;
toisessa naimisessa toimitusmaam. tyttären Ebba Kristi-
na Björklundin kanssa s. H 1840 ja kuollut Kesillah-
della 1871, ja on nyt Stenius kolmannessa naimi-
sessa, »vuodesta 1876, Anna Katarina Mölse'n kanssa,
joka on s. 1831. Lapsia on ensi naimisesta: Hilda
Emelina, s. 1862, naim. Rantasalmen kappal. Au-
gust Noposen kanssa; Anna Augusta, s. '/ 1865; Ida
Maria, s. i866 sekä toisesta naimisesta: Lina Aina
Simiä, s. 1869, naim. rautatiekirjurin Vilhelm Ni-
kolai Möls6'n kanssa.

d) Kappalaiset yhtenä seurakuntana ollessa.
1. Mathias Klementinpoika Molarius, muo-

sina 1691—1700, kuoli Kesillahdella 2/ 1700. Hänellä
oli lapsia: Katarina, joka m. 1708 meni naimiseen Jaak-
ko Samulinp. Ignatius'en kanssa Sortamalassa; Mar-
garetha, meni 1716 naim. Antti Pölläsen kanssa; Sa-
muel, s. 1692, oli talollinen Kesillahdella; Juhana, s.
1695; Jaakko ja Margaretha, kaksoiset, s. 1697;
Matti, s. isän kuoltua 1700. Nykyiset Molarius'et
Kesillahdella, omat edellämainitun kappalaisen jälkeisiä.

2. Jaakko luhananp. Ruthenius, asui noin
muoteen 1710 Kesillahdella, ja hukkui samana muonna
Laatokkaan. Vaimo: Anna von Hall, oli kirkkoherran-
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tytär Parikkalasta. Lapsia: Kristina, meni naim. isän
seuraajan Smen Vastsnin kanssa.

3. Smen Vasten, m. 1716—1728. Pitäjään
kokouksessa 1716, kysyi Pietari Vahlbergius (luultamas-
ti Jaakkiman kappalainen), jos Uukuniemen seurakunta
(johon mielä Kesiilahtikin kuului) tahtoi ottaa Herra
Smeno Vastönin kappalaisekseen, johon suurin osa mus-
tasi: „jaa"! Tämän myönnytyksen nojassa hän I:nii ad-
wenttisunnuntaina ivirkaan asetettiin. Vastönin aikana
päättyi isoiviha ja seurakunnat eroitettiin toisistaan wal-
tiollisen rajan kautta. Smen Vastan oli sittemmin kap-
palaisena Naisillassa ja kirkkoherrrana Uukuniemellä; kat-
so Uukun. kirkkoh. luettelo N:o 7.

e) Uukuniemen lappalaiset, eri-seuraluntana ollessa.
4. Kustaa Strählman, kirkkoherranpoika Keri-

mäeltä, s. 1716, papiksi mihitty /^ 1752, kappalai-
nen Uukuniemellä 1752, kuoli 1791. Vaimo: Do-
rotea Elisabeth laenisch, joka kuoli 1788. Lapsia: An-
na Dorotea, s. 2/ 1754, oli naim. rajamartija Yrjö Neig-
lickin kanssa; Juhana, s. 1758,rajaivartija, oli naim.
Hedivik Chronsin kanssa ja heidän poika, Kustaa, oli
kappalaisena Kurkijoella; Maria Kristina, s. 1759,
oli naim. siltamouti Iman Baikomin kanssa; Hedmig
Helena, s. 1761, naimatoin; Sofia Alitta, s. 1768,
oli naim. driillikankurin Juhana Ulanderin kanssa Kä-
kisalmella ja leskeksi jäätyään, drällikankuri Lakkosen
kanssa.

5. Henrik Esaias Mondän, koulumestarinpoika
Kerimäeltä, s. 2^l 1760, yliopp. 1782, papiksi mihitty
1786, kappalainen täällä 1793, erosi Mirastaan ja me-
ni kouluopettajaksi Käkisalmeen 1798, jossa kuoli 1799.
Vaimo: Amalia Johanna Ursin, kirkkoherrantytiir Nai-
sillasta, s. 1763 ja kuollut 1.799. Lapsia: Anna
Elisabeth; Katarina Charlotta, s. 1791, oli naim. Antrean
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pit. kappalaisen Juhana Reinhold Winterin kanssa.
6. Jaakko Charenius, s. Nummen pit. lähellä

Turkua, H 1771, yliopp. 1791, papiksi mihitty Viipu-
rissa 1797, kappalainen täällä 1799, w. kirkkoherra
1807, kuoli 1815. Waimo: Anna Elisabeth Euro-
paeus, kirkkoh. tytär Parikkalasta, s. i?64. Lapsia:
Karolina Gustafma, s. 1301; Jaakko Aleksander, s.
1802, mielipuoli; Ulrik Wilhelm, s. 2^5 1304, yliopp.
1824, m. t. kirkkoherra Wiipurin saksalaisessa seurakun-nassa, kuoli mielipuolena 1836.

7. Kaarle Fredrik Lukander, romastinpoika Ke-
siilahdelta, s.^y 1780, yliopp. 1800, papiksi mihitty HH
1805, teki palmelusta Pieksämäellä, Kuopiossa ja Rau-
talammilla, w. kirtkoh. 1813, kappal. täällä '/ 1816,
kuoli lg" 1841. Oli ensin naim. Maria Kristina Bons-
dorffin kanssa, joka oli kirkkoherrantytiir Pieksämäeltä
ja oli s. 1791. Toisen kerran oli Lukander naim. Ka-
tarina Karolina Ahngerin kanssa, s. 1784 ja kuollut
1868. Lapsia toisesta naim. oli: Nina Sofia, s. 1814,
oli naim. nimismiehen Kaarle Kustaa Plathanin kanssa;
Kaarle Adolf, s. 1815 ja kuollut 4 1882, kirjuri;
Amanda, s. 1819, naimatoin.

8. Berndt Mauno Zilliacus, Henkimoudinpoi-
ka, s. 1802, papiksi mihitty 1829, teki palme-
lusta Joutsenossa, Elimäellä, liiiiskessä, Rautjiirwellii,
Antreassa, Sakkolassa, Impilahdella, Jaakkimassa ja Uu-
dellakirkolla, kappalainen täällä A 1842, m. kirkkoherra
1847, kuoli 1856. Oli ensin naim. Sofia Ulrika
Miiklinin kanssa, joka oli kirkkoherrantytiir Joutsenosta,
ja oli s. 2^3 1813 ja kuoli 1839. Toisissa naim.
oli Zilliacus, Karolina Wilhelmina Olenius'en kanssa,s. 2^ 1839. Lapsia: Lydia Karolina Lolvisa, s. 1857
ja kuollut 1883, oltuaan naim. kirkkoherran apul. Iwar
Wallenius'en kanssa.
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9. Gabriel Plathan, s. Saarijiirwellä </ 1809,
yliopp. 1840, papiksi »vihitty 1843, kirkkoherra lu-
therilaisessa seurakunnassa Silkassa, Pohjois-Amerikassa
2/ 1845, kappalainen täällä 1857, pääsi kirkkoher-

raksi Sortaivalaan 1867, jossa kuoli 1887. Oli naim.
Hilma Wilhelmina Lukanderin kanssa, joka oli kappal.
tytär Kesillahdelta, s. 1835. Lapsia: Wiktor Juha-
na, s. 2^ 1857; Albert Gabriel, s. 1359; Men
Fanny Johanna, s. 2^ 1865; ja kaksi nuorempaa poikaa.

10. lisakki Aleksis Vallenius, s. Nurmijiir-
mellä '/ 1826, oli kirkkoherranpoika Laukaasta, papiksi
mihitty 2/ 1849, kouluopettaja Iywiiskylässii 1862, kirk-
koh. apul. Laukaassa ja linnansaarnaaja Käkisalmessa
1865, kappalainen täällä 1868, kappal. Siiämingissii
1876, jossa kuoli 1883. Oli naim. Augusta Cecilia
Lilius'en kanssa, s. Jämsässä -z 1837. Lapsia: lisakki
William, s. 1860; Kaarle Elis, s. 1862; Alek-
sis Ossian, s. 2^4 1864; Uno Albert, s. 2/ 1366; Au-
gust Lennart, s. 1368; Rosalie, s. N 1873.

11. Henrik Vilhelm Salenius, s. Valkjiirmel-
lii l/ 1844, mihitty papiksi 1868, palmeli SiiM-
järmellä, Valkealassa ja Sipoossa; kappal. täällä 1876,
mutta ei ole astunut tähän wirkaan.

Wirkaatoimittawa kappal. Paamo Poutiainen, s.
Sortawalassa 1848, yliopp. 2^ 1372, papiksi mi-
hitty H 1877; w. t. opettaja Sortamalan ala-nlkeiskou-
lussa lukuwuotena 1874—1875; m. t. kappal. täällä 1
p:iväiin Toukok. 1889 jolloin muutti kappalaiseksi liiiis-
leen, missä kuoli 2/ 1399.

f) Kesälahden lappalaiset ervseuraluntana ollessa.
4. Juhana Yrjö Vilenius, s. 1726, pitäjiiiin-

apul. Kesälahdella 1755 ja kappal. m. 1772; kuoli 1780.
Vaimo: Helena Lyra, s. 1730 ja kuollut 1785.
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Lapsia oli 8, joista 4 kuolimat nuorena; toiset oliwat:
Maria Helena, s. V 1764; Erik Juhana, s. 54 1766;
Anna Kristina, s. 1771 ja Yrjö, s. 1775.

5. Henrik Kustaa Lindh, wuodesta 1781, kuoli
Vaimo: Anna Kristina Norring kuoli 1791.

Lapsia: Magdalena Kristina, s. 1780; Katarina Sofia,s. lF 1784.
6. Henrik Alopaeus, kappalaisenpoika Liperistä,

f. 1745, yliopp. 1765, papiksi mihitty 1772, kappal.
täällä s^ 1790, kuoli 1803. Vaimo: Anna Elisa-
beth Stenfelt, s. 1758. Lapsia: Henrik Adolf, s.
1778, oli kauppiaana Lomiisassa; Mauno, s. 1780,
nimismies ja metsiiherra; Jaakko, s. H 1783, kapteeni;
Elisabeth Charlotta, s. 1735; Damid, s. 1795
posti-inspehtori Helsingissä ja homineumos; Gabriel, en-
nen mainittu Kesälahden rowasti, katso N:o 17.

7. Maisteri Henrik Juhana Mechelin, s.
1774, papiksi wihitty 1799, maisteri 1802, kappal.
täällä Z 1804, w. kirkkoherra 1811, pääsi kirkkoherraksi
Jaakkiman seurakuntaan 1818 ja kuoli siesta kontrahti-

romastina 1840. Romasti Mechelin oli naimisessa
Kristina Maria Costianderin kanssa, joka kuoli 1855.
Heidän lapset oliwat: Margaretha Charlotta, s. 1806,
oli naim. Kesälahden kappal. P. I. F. Brofeltin kans-
sa; Kustaa Juhana, s. 1307, kuoli 1863 maltioneu-
moksena; Kaarle Fredrik, s. 1808, m. tuomari, kuoli
1847; Johanna Kristina, s. 1811 jakuollut 1838,
oli naim. ruununmouti Pietari Gerhard Samanderin
kanssa; Henrik Adolf, s. 2^2 1313, todellinen maltioneu-
mos ja kirkollistoimituskunnan päällikkö Keis. Senaatis-
sa; Fredrika Lomisa, s. '/ 1817, kuoli 1840; Aman-
da Sofia Augusta; Feliks Theodor, s. H 1824, tuomari
Lappweden tuomiokunnassa.
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8. Mathias Virön, s. Jämsässä 1786, papiksi
mihitty 1811, kappalainen täällä 1319, w. kirkkoh.
1822, kuoli 2_« 1824. Oli naim. Majurin tyttären
Sofia Lomisa Molanderin kanssa, joka w:na 1827 me-
ni toiseen amioliittoon kappal. Kaarle Kustaa Roschier'-
in kanssa, Kerimäellä. Virenillä ci jäänyt lapsia.

9. Adolf Emanuel Lukander, romastinpoika
täältä, s. 1791, papiksi mihitty '^ 1815, sai täällä
kappalaisen miran A 1825, ensin oltuaan isällään apu-
laisena, kuoli Saarelan tilalla, jossa asui, 1835.
Lukander oli kahdesti nainut. Ensimmäinen »vaimonsa
oli Anna Charlotta Arppe, s. 1797, ja kuollut 1826.
Lapsia oli tästä amiosta seuraamat: Sofia Elisabeth,
s.-^ 1817, meni 1838 naimiseen Kesälahden nimislnie-
hen Antti Juhana Tolletin kanssa; Selma Charlotta,s. 2^7 1819, naim. merikapteeni Hanssonin kanssa Lo-
miisassa; Klara Adolfina, s. 1821, kuoli naimatoin-
na; Lomisa Katarina, s. 1824, naim. kauppias Kaar-
le Kustaa Majanderin kanssa Lowiisassa. Toisen ker-
ran oli Lukander naim. Karolina Fredrika Magdalena
Vittingin kanssa, s. 1794. Lapsia oli tästä naimises-
ta: Erik Adolf, s. 1828, kuoli upseerina; Karolina
Gustafma, s. 1329, naim. tuomari Kustaa Vil-
helm Fabritius'en kanssa, lumalla; Juhana Edward,s. Z 1832, kolleegicm-registraattori; Hilma Wilhelmina,
oli naim. Sortamalan kirkkoherran Gabriel Plathanin
kanssa.

10. Pietari Eskling, talonpojanpoika Karttulas-
ta, s. 1804, sai maltakirjan kappal. mirkaan täällä

1836, maan kuoli 1337, ennenkuin kerkesi Mir-
kaansa astua.

11. Pietari Juhana Fredrik Brofelt, romasti
Antti Juhana Brofeltin poika Nilsiästä, s. 1804,
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papiksi »vihitty H 1827, teki palivelusta Kuopiossa, Nil-
siässä, lääskessä ja laakkiinassa; sai kappalaisen miran
täällä !/ 1838, ,y. kirkkoherra 1840, muutti 1851
kappalaiseksi Nurmekseen, jossa kuoli 1858. Brofelt
oli naimisessa Margaretha Charlotta Mechelinin kanssa,
romastintytiir Jaakkimassa, s. Kesälahdella 1806, jossa
isä silloin oli kappalaisena ja kuollut 1857. Heillä oli
lapsia: Johanna Sofia, s. 1833; August Fredrik, s.
1835; Henrik Kustaa Theodor, s. 1837, nykyinen li-
salmen romasti; Kaarle Aleksander, s. 1840, nimismies
Sippolassa; Pietari Adolf, s. 1843, rangaistuslaitoksen
päällikkö Hämeenlinnassa; Nathalia Elisabeth, s. 1845.

12. Verner Vilhelm Wilskman, s. Saarijär-
»vellii '^ 1813, papiksi mihitty '^ 1837, teki palme-
lusta Saarijiirmellii, Lammilla, Jumalia, Mikkelissä ja
Sulkawalla; w. kirkkoherra 1849, kappalainen täällä
1850, astui ivirkacm 1851, muutti kirkkoherraksi luu-

kaan 1880, jossa kuoli. Hänen mentyään kappalai-
sen mirka »väliaikaisesti täällä lakkasi. Kirkkoherra Wilsk-
man oli kahdesti nainut. Ensimmäinen maimonsa oli
Ema Sofia Melön, s. 1824 ja kuollut 1846, josta a-
miosta on yksi poika, Aksel Vilhelm, s. 1345, tm-
mitusmaamittari. Toisen kerran oli Wilskman naimi-sessa Sulkaman romastintyttären Fredrika Katarina Vik-
stenin kanssa, s. 2^2 1828 ja kuollut Kesälahdella 1873.
Tästä amioliitosta on 11 lasta, jotka omat: Kustaa
Verner, s. 1849, m. tuomari; Oskar Waldemar, s.
'/ 1851, m. tuomari, nainut kappal. tyttären Kiteeltä,
Hanna Augusta Smahnin, s. 1861; Kaarle Fredrik,s. -^ 1853, maanmiljeliii; August Richard, s. 1855,
kanamapäälliktö; Otto Anterus, s. '2? 1353, nimismies
Tohmajänvellä, naim. toimitusmaam. tyttären Armida
Malmin kanssa; Elin Johanna Maria, s. 1860;
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Jenny Sofia Fredrika, s. 1862, naim. kirkkoherran
apul. Tahmo Puhakan kanssa, joka on s. 2/ 1857; Hil-
ja Emilia, s. 1864; Eliel Juhana, s. 1866, yli-
oppilas; Bertha Almina, s. 1868; Lauri Lennart,
s. 1869, lyseolainen.


