BUCHARIN TARTTARILAISTEN
KUNINKAAN CHAN ZIGAN AREPTANIN*)
MERKILLINEN ANOMUS
ZAAR PIETARILTA.
(Suomen Tyttärillen omistettavaksi).

JVlaalis-kuussa

vxionna

1718, tuli Pietariin yks la-

liettämys**) Astrakanin kaupunnista, lähetetty BucharinTarttariloihen Kuninkaalta,rukoillemaanZaavPietaria, soahaksensa häneltä muutamia satoja Suomalaisia tytlölöit'd***)jostamalla tahi muulla kaupalla s
*) Tämä heijän suloinen ja helläsyvämminen Kuninkas,
muutti siitt.cn nimensä Kontascinksi, joka heijän kielellä oli merkintävä yhtä jaloa Valtiasta. Bucha-

rian valtakunnat, jotka nyt ovat Venäläisten hallituksen alla, kuhuttiin Aleksander Magnuksen aikana Sogdianaksi, ja jaetaan pienempään ja surempaan, joihen luetaan, suurin osa Tarttarian
maista. Tämä loaja valtakunta eli maakappale, le\
vittääksen Turkestan ja Kalmukkiloihen maista pohjoisesta, aina Indinan, etelään; ja Persan vallasta
ja Raspin-merestä loutehesta, aina Mongalin ja Chinan synkiöihin. Kalmukkilaisten ja Tarttarilaislen
kansat asuskeleevat iässäpäin näitä avonaisia maita.
Heijän uskomus on Muhametin opista erkaneva.
He jän piäkaupunit ovat (Suuressa Buchariassa) Buchara ja JValikk, jotka kumpaisetkin luetaan Moskuan toista mokomin suuremmaksi (?) ja(Pienemmässä
Buchariassa) Jerken ja Kaschgar.
* ¥ )lähettämys,
95ej?tCfUtllflr l'c,qttttOU; Lähettämä, @slibcßub»
***) Mikseihään Tarttarin piioillen pyytänyt Suomalaisia
sulhaisia? mahtaa ehkä joku meistä kj^syä;
Tiesi
liänen! Mutta uskottava on, että silloin oi» hänea
anomus elikä käynyt paremmin toimeen.

—
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sillä Charij, (heijaa Kuoinkansa) koska haan oli havainna, että tämä kansa oli sanken urhollinen ja
uskollinen, halaisi soahaksensa sillä sikiää omaankin inoahaansak, että haan aikoa myöten mahtaisi
heistä kasvattaa aika Sotamiehiä ja Tappeliis-uroja.
Tämä hänen pyytäminen tuli moahan lykättyk-

si, kuitenkin houkutteli hänen lähettämiä kahta
Suomalaista renki-iniestä, että täksi tarpeheksi seura-

—

heitä siniek heijän omahan moahan.
Lienekö
hyö siellä siitten mitään aikaan soaneet?*)

ta

*) Tämä tarina on otettu kirjasta: ©<J$ &ei'iSuberfe
StttfUftttbo Siinä luetaan ensin (I:ssä Osassa a.S/jillä

puoliskolla) että hiilin pyys Ruohtalaisia tyttölöitä",
mutta tämä on yks ereys, sillä Zaarilla ej ollut
Ruohtalaisten kanssa mitään tekemistä, sitä vähemmin heijän likkoja myyksentella; sillä jos haan kohta
oisi soanut Rnohtalaisiti vankiakin (niin kuin haan
sai) niin ne oli miehiä, vaan ei vaimoja. Mutta Chan
kuntin Suomalaiset Ruohtulaisiksi, siitä, että heitä
luettiin Ruohin valtakuntaan. Silloin olevassa soassa vietiin Suomesta niin kuin muulloinkin, monta
tuhatta lasta ja vaimoa Venäjäscen, jossa heitä hajotettiin ympäri tätä laveata moata (ja joista meijän
vastappäin tuloo ehkä enemmin puhuaj. Yks osa
heistä jaettiin suurillen hoviloillcn ja moisioillen.
alusväeksi, yhen osan veivät Kasakat myötensä omahan
moahan, josta heitä osittain kawpustettiin Turkkilaisillen, osittain muuallcnkin. Tällä tavalla oli
vihtoin myös Bucharilaiset tulleet heitä tuntemaan,
ja heijän Herransa kantoinaan tätä kauppaa evulliseksi.
Että tässä ei maha olla puhe Ruohtalaisista,
nähään myös siitä, että tämä kirja itekkin toisesa
kohassa oikaisoo tätä paikkoo, selittävän tämän asian
sillä, että se sanoo hänen tahtoneen ""Ruohtalaisia, eli
oikeimmittain Suomalaisia" (p. 326) Olipa tuo kummin
j

tahan! Anomus

on

kuitenkin aivan merkillinen.

Kuustonjäännökset

Kuvaellu

v.

1826

TIIUSTUKSIA
KUUSTON LINNASTA.

{ynnäyhtä kalitornustahänen jäännöksistä.)

J\juuston*) linna,

josta nyt ainoastaan muutamat
rauniot ovat jälellen, oli yksi niistä vanhemmista

Suomenniemen linnoista, joita tunnemme; ja on sen
«istä meijän vanhassa tarinamuksessamme mainittava. Poavin aikana, jollon Piispoillen ei ollut ai-

henkellinen valta, mutta myöskin iso valta
maallisissa asioissa, niin nähtiin heijän usein palkihtevan ja pestuuttavan isoa sota-rahvasta, varustavaa
itelieen vahvoja linnoja, ja toisinaanuskaltavanihtensä sotaan laillisen hallituksensa vastaan. **) Kuin
noastaan

*) Tätä nimeä., (jolla nimitettiin sekä linnoo että soarta, ja josta koko kappeli on siitten nimensä soanut)
kir jutetaan meijän nykyisissä kirjoissa Kustö (niin
kuin se oisi muka tullut näin kuhutuksi Ruotin sanoista fnjt ja o; mutta tämä on viärin. Vanhoissa
kirjoissa sitä kirjutettiin Cuusto, joka nimi oli yhteen-veitty sanasta kuusisto (grattjfog); ja niinpä sitä
ennenkin, kirjutettiin Turun läänin vanhoissa Maa(Porth, Chron- Episc Finl. p. 605).
*+)vero-kirjoissa
Niinpä nähään heijän jo Suomessakin ruvenneen
Kuninkaansa vastaan niskoittelemaan. Niin e. ta. rupeisi jo Piispa Conrad Bitze yhtenä aikana p»nnistel«
5o
Otava I.
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Ruohin Piispoillen oli tällaiset isot laitokset, niin
ei piek ouoistella, jos heijän vertaiset Suomessa
nouvatti samat tavat. Se oli näillenkin monta tar-

peellisempi, asettaa itelleen varustettuja linnoja,
koska ne Suomalaiset pakanalliset kansat, useen
hätyyttivät heitä, heijän hoviloissansa, ja tappoivat
heitä kotonaan, tahi veivät heijät myötensä surmataksensa*). Vielä siittenkin niin Venäläiset, jotka
jo rupeisivat lauttoillansa kuleksimaanpitkin Suomen
rantoja piilomuksiaan muka tekemään, peloittivat
heitä paljon näinnä aikoina. Sen tähen kuin Ruohtalaiset rakensivat Turun Jinnoo itellesek varustukseksi, niin Suomen Piispat varustelivat ihtensä
Kuuston linnassa. Se ensimmäinen joka oikeen
rupeisi pyytämään tätä linnaksi, oli Suomen yhekluaan Kun inkas Carl Knutsonnia vastaan; eikä antanutkaan häneilen Raseborgin linnoo., jota haan v.
i4ös hauelta pyysi- Niin että Kuninkaan täytyi koko

kesäkauven säily ttcä ilitensä Dominicanarein pappi-

iaisten luonaa Tutussa (()o$ ©omtntcanersimmfcirne i
stbo) Rhyzelius, p. 33«.
*) Ilman PiispaaHenrikkiä, joka oli se neljäs Piispa Upsala.ssa, ja joka ensin yllytti Eerikki kuninkasta,
tulcuiaau Suomeen, miekallansa levittämään Ristiä
oppia, ja joka kostoksi tästä, tuli tapetuksi sinä 19
p. Tammi-kuussa v. 11.07, ylieltä Suomalaiselta talonpojalta, nimellä Lalli, jota haan vaati kirkkorankaistukseen, yhestä lianen murhan-töistä, niin se
ci käynyt paremmin hänen jälkeen-tuliallen. Sillä
Rodolphus tahi Stolf/ joka oli se ensimmäinen
tuli
Suome/i Piispa (syntynyt Vester-Göthlannissa)
T. 1178 poisvietyksi ja surmatuksi Kuurolaisilta,
jotka sinä vuonna rosmaillivat ja hävittivät meijän
rantamaita, joka tapahtui viienellä vuoella, siitten
kuin se tuli Suomalaisillan soarnoamaan.
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saas Piispa nimeltä Ragvaldus (kotoisin Ahvenenjoka v. i3iy suuren kustennoksen kanssa
anto perustoo tätä paikkoa asunnoksi ja varjelloksi
itelleen ja jälkeentulevaisilleen. Mutta, tahi se oli
tehty puusta, ja huonosti varustettu, tahi se ei lie
ollut vielä oikeen valmis, koska yks joukko Venäläisiä, jotka vuuen peästä (v. i3iß) kävivät meijän
rantojamme rappoamassa, taisivat tähän tunkeita,
ja siinä tulella hävittää kaikki Turun Hippakunnan
vanhat, kirjutokset ja koreukset (f (enobter **).
Mutta jos Ragvald oli se ensimmäinen joka
asetti tätä linnaksi, niin oli tässä jo kuitenkin ennen
häntä asuna Suomen Piispoja, jota nähään yhestä
vanhasta kirjasta, kirjutettuna v. 12C)5, jota Piispa
Magnus Thunsson ***) oli tästä paikasta ulos-antanut »J*). Tämän tulipalon perästä ei nimitetäk mimoasta *)

j

tään tästä linnasta, ennen kuin vasta 100 vuuen

peästä, jollon Piispa Magnus Olai Tawast

—

*) Ahvenanmoa, sStflnb. Tämä Ragvald, joka kuoli v.
i32i, ofi 9 vuotta ollut Piispana (v. i3i2 i32i).
**) Portlu Chron.p. 14,216, 217. Rhyzelii Episcoposcopia Svio-Gothica, p. 331. Rhyzelii Sveog. munita, I. ©. p. 5., seeju.
***) Tämä Magnus Thunsson oli se B:saas Piispa Suomessa, ja se eusimmai nen Suomalainen joka oli
piäsyt tähän piispa-virkaan. Se oli syntynyt Märtälän kylässä Ruskon kappelissa, ja kuoli v. i3oB,
oltua 17 v.. Piispana (v. 1291 i3r>B). Haan muutti
Piispa-istumen v. i3oo Räntämäestä Turkuun, eli niin
kuin sitä ennen kuhuttiin Unikankareeksi.
f) Por th. Chron. p. iB3, 216.
fj) Tämä Magnus Ollinpoika Tavast, joka oli se i6:nees
Piispa Suomessa, oli syntynyt s. \!\ p. Loka-Kuussa

n

—
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anto uuestaan sitä ylösrakentaa ja tehä vahvemmaksi
ja sovelliammaksi *). Mutta Piispa Conrad Bitzin **}
aikana, niin palo tämä linna toas peri-pohj.in tulipalossa, jolion vahinkoksemme, ne tarpeellisemmat
ja ainuat kirjat meijän maan asioistamme keäntyivät poroksi. (Messenius luuloo tämän tapahtunneen
nuon vuonna ifyo ***)" Mutta Piispa anto toas
uuestaan sitä ylosrakentoo, ja tietti kahta vahvemmaksi ja suuremmaksi.
Mutta koska Kuuston linna Piispa Arvid
Kurkin paettua «J ) (ja ehkä Juuttilaisiltakin jo kä-

,

1

i
357 Alasjoen tahi T^avastilan kylässä Virmon pitäjässä, ja kuoli s,, g. p. Maalis-kuussa. v. xlfii,gs:nel-;
la vuuellansa. Haan oli 37 vuotta Piispana Suomessa (vmiesta i
4*3 vuoteen \tfio) ja oli yks niistä mer*
killisemmistä Poavilaisista Piispoista meijän moassa,
jonka tähen meillä oisr mielessämme vastapäin häneif
«lärnästä jotaik puhuav
Rhy77. Episc. p. 334. Por th. Chron. pt 20, 465,
Messcnii Scondia T» X. p. 19»
Tämä Conrad Bitze, joka oli iginees Piispa Suomes**3sa,
tais olla syntynyt Turussa, kussa hänen isä Henrik Bitz oli Katteiaina, haan kuoli Kuuston linnassa
sini» i3. p. Maalis-kuussa v- 1489, ja hauattiin. Turun
kirkossa. Haan piti Piispan Virkaa 29 vuotta, eli
vuuesta 1460 14^9- Tässä Kuuston linnassa lopetti
myös Piispa Johannes Olai päivänsä s. g. p. Heinäkuussa v, isio., sillä, että haan syyvässänsS tukehtui»
Siinä kuoli myöskin Piispa Fiat. Bero. Gvegorii Balk
s. 29. p. Kesäk. v. 14 12^
***) Scondia. T. X. p. 21. Chron. Rhythm. Finland.
p- 38; Po rt h. Chr. p. 26, 585. Rhyz. Episc p. 338.
"J") Tämä Arvid Kurck, jonka sanotaan olleen syntyneen
Laukossa, luullaan olleen Jeppe Kurkin poika, ja
Niiles Kurkin pojan-poika, joka oli yks kuuluisa Hallitus-Neuvo (@tnté*ÄSb) Ruotissa. (Porth. Chr. p.
65i) Haan oli se viimeinen Poavilaincn PiispaSuomessa.
Koska se Danskalainen meri-sotilas Severin Norbj v-,
T.

*3

—

397
sitett)'ä) tuli v. i
523 ynnä ne toisetkin Suomen linnat ja kaupunnit takaisin otetuksi Kuninkaan Ku~
stav ensimmäisen väeltä, Flemmingilöihen komenon
alla, niin näyttää kuin oisi Kuninkas peättänyt,
että tämä linna, joka ei ollut Turun-linnasta jos nuon
peninkuormöo *),oli yksi joutava laitos, ja vastukseksi niillen sen alta kuuluvillen talonpojillen, tätä
voimassaan piteä ja korjata, koska se hänen käskyn
peällä tuli v. i
528 Turun Linnan-Isännältä Magnus Svensonilta hajotetuksi ja maahan rävitetyksi **). JNfiin nyt maata myöten purettiin tätä lmiisrj

i5'22 vapautti Turun linnoa, niin täytyi tämä Piispa
paeta Ruotiin; mutta hukkui joukkoinensa tiellä.
Tästä puhuu Tegel hänen Tarinamukscssansa Kyöstä
kuninkaasta p. 36, näin: "@(imma tiibl) (b89^ol'bi;
tipOÄfbe belägringen för sä&o) mSftc 35tf!op Slrffuebf; i
«äboo rpmma, ori) gaff tyan ft'g() f6ril tit &aumo> X\)tt
\)<\\\ ()ab()e fttt ©6ep ttggianbeé/ od) fS fj6lebes tåbljatt
öd) tit UlffSbp (^j&rnebova^ SOlen efl"ter f;an tl>er
t(fe fSfcr od) frij bltffua twxtit, od> W atttjbt) tiiben*
ber; at ftenbema brofjöa allajtSbeS omPringt) od) fod)tc
gaff t)aii ftgt) mebl> månört nff tt)en -gin*
effters I)Dnom^
j!a lbel, grraev od)
fom 0 inityan od)
nlbbl)oga flt;bbe for famma Äommcj (Efjrtiltern^ tprans
htjle pSbttbt) (futb rttt fi6^ od) rt^feobe figl) 8t(;@n?erige
ttt Äonung ©ttjtaff» SÖlen t()em fom en gräfettgf) (loor
florm od) oroåber uppå> fS at t()e a((e meb fep/ fottf
od) gobs f&r.qtnges od) bleffue borta/ utan f6r oregntnöt 2Biggian (©repen laiicssa).
*) Kmistoo joka kuuluu Piikisten piläjään, luetaan 5
neljännestä Turusta, (maantietä myöten) itä-etelään.
Mutta uskottavampi ehkä
**) Porth. Chron. p.
on, että kuninkas teki tätä vähänteeksensä Suomea
Piispan-valtaa. Siinäkin ehkä tarkoituksessa haan jokoi
hänen Hippakuntaa kahtiaan>- ja teki v. i
554 Viipurissa- toisen Hippakunnan istumen.
Kuus to-linnan
hävittämisellä, haan ei heittänyt tilaisuutta Turun
PiispoiUen varustaksensa sotamiehillä ja sotavarjcl■

—

luksilla.

398

tomerkkiä Suomen Piispoin vanhasta vallasta ja jaloutesta. Nyt kuin tätä paikkoo nähään, niin ei se
nävyk muulien kuin yksi kivi-rauniollen , ja uskottaisiin mahottomaksi tässä muinon olleen tällaisia
varuistuksia ja vehkeitä *).
Kahtomus **) tästä paikasta, joka on tässä liitetty, on tehty ja minullen ystävällisesti annettu
Herra Luettajalta »J«) Grafströmiltctj joka v. 1826 oli
Ruotista matkustanut Suomeen, tervehtimään omaisiansa, jotka asuivatRadelmanherraskartanossa , var*) Ehkä tämä soari ei ouk sen pitempi kuin yhtä kiven heittämistä, niin nähään kuitenkin että tässä ennen aikana on pietty oikeata Sotaväkeä, linnan varaksi; ja ettei neitä ollut vähä joukko, 011 siitä arvattava, että Piispa Johannes Olavi (syntynyt Pargas
pitäjässä} joka oli toinen Piispa Bitzen perästä, eipä
soanutkaan tätä linnoa sen kuolleen Piispan Laurentiuksen Michaelin (sota-) rahvaalta (familiares) ellei
haun heilien maksanut 200 Ruotin mark an-rali oja
(joka tais olla maksarnatak heijän palkastaan}. Eikä
nai11nil aikoina käynyt Piispoin kanssa niskoitella,
ellei suuren voiman kautta. Tämän sanan familiares
on Messenius (Scondia X. T. p. 23, & Chron. Rhyth.
p. /|3) ja Rhyzelius (Episc. p. 3/}o) selittänyt sillä ,
että se oisi muka merkihtenyt senautuahan Piispan sukulaisia ja omaisia, muttasiinä ovatten erehtyneet,
sillä Episcopi familiares kuhuttiin heitä, jotka olivat heijän palveluksessa, ja saivat palkansa heiltä
(Port h. Chron. p. 647). Näihen sotamiesten peämies,
kuhuttiin Prcefectus Custoensis, (häänki sai palkansa,
ci Kuninkaalta vaan Piispalta). Tätä nähään yhestä
kirjasta Piispalta Hemmingiltä, kirjutettunna Tv
russa v. i356_, kussa yksi nimeltä Johannes Pedherson

kuhutaanLinnanisäntä Kuustossa (25U> ttll s&bo SCtblU
1785, p. 25, odj följ. Porth.Chr.p. 263). Niinikään
oli Piispa Magnus Olai Tavastin isä vainaa, nimeltä
Olaus Nilsson Tavast, tässä linnassa lsäntänäj Piispa
Hemmingin aikana (v. i33c)-— l36^).

**) Kahtomus, vue, lltftgt.

—

Luettaja, Hector.
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sin lähes tätä paikkoa, ja jota hovia nähään taaksempana tässä kahtomuksessa vesien takoo. Nykyisin on Kuusion saari taipaleen kautta yhistetty
Kuuston niemeen, mutta uskottava on että se on
ennen ollut soarenmoa, sillä taina taipalen paikka^,
joka on aivan kapee, on varsin matala, ja ainoastaan
tehty koalin- ja potatin-maiksi. Soarén toisessapeässä
on tehty yksi pieni kylpy-huoneh johon yksi pieni

,

,

polku viepi pitkin rantoo; ja johon valkamaan lasketaan halki selän, kuin Piikisten kirkolta tullaan tähän. Tämä Kuuston hovi, jok ei nävyk tässä kuvauksessa , ja joka nyt on tehty Turun Rykmentin
Evesti-asumapaikaksi (6ftt>erjfe Bofldfte Wlb $60
£dn§ SlcQ, ), makoo vähäisen matkanpeähän rannasta ylöspäin, siinä sakkeessa kuusikossa, jota nähään
vasemmallen käillen. Lahti, joka eroittaa Kuuston
soarta tästä niemen-moasta, ei ouk sen syvämpi, että
eläimät kulkoovat sen ylitten, jonka tähen tähän on
pantu yksi juotto-aita, lahen poikki. Tässä moisiossa löytyy yks valittu puistikko-maa (trdbgårb),
jossa kasvatetaan omenoita ja muita moan-hetelmiä,
varsin hyvästä loavusta *).
G—nd.
*) Tunclds

®eograpl)io 6:te UppU> B:bc (ÖeUrp.
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TIIUSTUKSIA SIITÄ MUINOSESTA SUOMALAI-

SESTA SUVUSTA,

NIMELTÄ

FINCKE.

Jos mielimme milloin hankkiaksemme mitään tarkempoo tietoa meijän omassa tarinamuksessamme,
eli meijän esivanhemmistamme, niin meijän täytyy
kaikella tavalla ahkeroittoo selvittelläksemme ja harjoittaaksemme niitä tietoja, jotka heistä jo löytyy,
ja hakeaksemme uusia. Näissä aivotuksissa ei meijän piek laiminlyyä niitä pieninpiäkin tietoja tiius-y
tellaksemme, liioitenkin vanhoista ajoista, joista
niin väheä nyt eneän ouk meillen jälellen, ja kussa yksi vähäinenkin ilmoitus eli selittäminen on voitoksi luettava, ja piettävä suuresta arvosta. Myö
olemme tässä tarkoituksessa, vanhoja kir jankootuksia
kahellessamme, aina tiiustelleet ellei heissä löytyisi
jotakuta Suomalaista , tahi Suomalaisia koskevata ,
ja harvoin olemme tehneet tätä varsin tyhjään. Se
oisi toivottava että meijän nuoremmat moamiehemme, jotka tuloo vieraita maita liikkumaan, ja siinä
heijän kirjankootuksia näkemään, ottaisivat sen vaivan peällensä, kuulustellaksensa jos ei heissäkin oisi
jotaik einettä ehtiäksemme, jotta myö sillä saisimme
va-
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Vähittäin ylöshaetuiksi niitä tietoja, joitä vielä on
muhollista soaha.
Niistä vanhoista paperiloista joita olen tällaijoka tuottaa
sissa perkauksissakäsittänyt, on yksi
jineillen tiiustuksia siitä vanhasta Finkin suvusta
Suomessa -i* aivan merkillinen } ja jota tapaisin
yhessä vanhassa paperin-pankossa Kunink. Kirjankootuksessa tässä Tukliultnissa. Ja vaikka se ei ou
peä-asiassa varsin valaiseva, niin se otl kuitenkin
ensin sytyttänyt meissä innon, tarkemmin tästä til-»
ustella, ja moamiehillemme toimitella niitä tietoja,
joita olemme soaneet»
Tämä paperi eli käsikirjotus sisällensa pitää itksi
Turun muinosen Moaherran Jer. TVallenin kirjutosta K. Kirjutos-Kokouksellen *) niistä Finckiloihen
hauassa Ulfsbyin kirkossa löytyneistä vanhoista vapamerkkiloista, ynnä yhtä rumasti heistä tehtyä kuvausta, annettu Turussa s. a5. p. Lokak. v. 1765;
ja 2.*ksi Lainistujan Kuninkaallisessa Vanhain-Säilyksessä Kirjuttajan Hei-ra Samuel Gagneruksen vastausta, eli selitostä tästä asiasta, annettu Tukhulmissa
s. i
5. p. Toukok. v. 1767 (vasta puolentoista aastajan peästä), jota selitostä se on pannut Kun. förjankootuksessa tallelle. Nämät toimeukset kuuluuvat sanoista sanoin, näin:

—

O Kuninh Kirjotus-KaJious,ÄottgU £rtnfU=£otfeaium,
Otava L
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Kopio.
Jpm- £anb6f)of£>tn<}en

"

$8 aHe nS

23tef, af Ö6ö

ben 25:te Dctofcct 1765, til (Sancetlie^
(JoUegium, angåenbe be uti. $indcfta
igenfunbne 3Ba^
©rafroen i Xllf66r>
j>ett *)♥
#o 3(Sbra (SrceKencer famt $ongl. So?a|:té ocs
biffena
<sancettie*SoUcsttun finner jag mig
unb^S,
at nJ&rbfamntafl anmäla, at gitte*
i^e hbva
le ätten roärU af be albiia abeiiga ©laster f)äri@tors
förflenbßmet ginlanb od^ agt/ i6(artbflerefrdlfegoba,

ortobiat-^dterti Uti Ulfébp @ofn ocf;
«Biorneßorga Ufyn, ifyxoaxé SKo&crfprfa wdlßemdlte
gamiffe låtit anlägga en u^murab ©raf/ t^en Jper^
0$ «Sprfofycrbar t famma anfeenliga gsr*
tar
famltng,
idmwdl 23iorne6org6 ©tab if^
ter,
tillifa meb ©önndé ©ateégSrbé^dgaren he*
|)6rig omforg, at n?ib maft

dfwert

UppS Bendmbe gincfeffft ©rafften, dr ert
ntan& 0^ qwinno*bilb uthuggen, éfxoet mané^ilben
*) MyÖ

tahomme tiitoksella lnainita tätä Turun mui-

Maaherroa, siitä huolenpiosta, jolla haan on
kavotuksesta säilyttänyt näitä vanhoja muistomerkkiä;
nosta

niin myös muistelemme kiitollisuuellamme sitä silloin
olevata ylistettävätä Sonnäsin isenteä, ja sitä kunnioitettavata Rovastia, jotka mielensä tarkoittivat näitä vanhoja ilmin-hakeaksensa; ja soisimme että
meijän muut moamichet, ottaisivat hcijän csimeri.kiä

opiksensa.
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fainiua grafjicn utfmgget (Su(*af $in&eenamn
3oijes *),
bfwcv qnunSbitben,
£>ef) foni ©onndé ©dte^gårbédgaren warit,ifrStt
ålbve tiber ttlßaf aS,dgare dfwen af Berörbc gintfeffa
ar å

"ccf)

grdfj få dr otf grafwen npligen fommett uti Åfwers
fens oc^ afiäbiarctté afÄongl. 9Kaj:té ©wdrbé Drben,

JpaftferS fanit bej? grué,
grifjcrrmnan^ SSÄargaret^a @tacfel6ergs
i!<jo genom t^ct f6p t^)c, for par S^r feban wtbpaf ,
flutit om @onnda ©dteSgSrb ocf) fye t|)erunbcr tpban*
be tKri)6rtgl)eter, meb nu waranbc Äongl, 3J?ai;té ocfj
ÖltférSbet faint
af Äongl. s)?orb^'ernc=;Orben,
Sarl hermelin, fom innct)abe faut*
orf) gri^erren 3ofo«n -é flfls
Jnä cjobS, Sjevv
fer ()afwer attfS nu låtit rdnfa grafwen ocf; borttaga
ben uiutT, fom barjldbeé unber mångårig tib§ forlop
famlat ftg; feen få fnart arßetéfolfet Blifwtt bar et
od) annat tcf"n til wapn ocf; 23offtdfwer utaf forgplt
©ilfwer waife, lemnabe S?an jjerr
oc^ Äpr*
fof)erbcn 2)octor 3)?ic^aet £c6ell bub. bdront, meb an-

S3aron

+)
Se oisi ollut valaistukseksi asiassa soveliampi, ,jos
Moitlicrra oisi kirjuttanut aivan samat sanat kuin oli
kiveen piritetyt, eikä heitä ruvenut selittämään. Sillä niinkuin perästäpäin soahan kuulla, niin se ei
ollut Gustaf Fincke, mutta. Gödrik Fincke , joka oli
naitu tämän Ingrid Boijen kanssa. Senpä tatitta on
uskottava, että hauta-kivellä ainoastaan luettiinalkunenät näistä nimistä, nimittäin G. F. ja J. B. joista
G. /'. ei uierkihtenyt Gustaf Finckiä, mutta Gq~

drikkiä.

404
witte taga ftg omforgett,
«£>err
noga
at låta
\v\b fidftoa jldbningen tilfe, om od^
$n>a& af bpltfa gamla gdrbtefn bar ftmbe ftnnaS.
23emdlte $er| JCoctor ocfj $srotf lat, i anlcbnmg
bdraf, ftg wara angeläget, at i nogajle matto leta
oc^ utrcna: alt l;wab iben grafwen wove. at npljltta: odD ,fom genom ben granf^ningen Stwå lifa äßa^tt
tgenfunnoé tetnabc meb (S. 5. Xw3 cmbre meb *£>
X. JD» f>w\lfet xoapn dr mig obefant, famt twå anbxc meb tC.
dfwen af mig ofdnbe wapn°).
Utom be^ aro dfwen StoS ftörre S3offtdfwer^
'**) fismt a;neBofjldfnser afmtnbre figuren
neml» L
ncml (B, (B, $, famt
9?:o 5 ***) imu^
igcnftmne,
l;waraf
len
fuKer flutaé fan, at bdrfldbeå
måft wartt flere &}\ftexf dnxn be ej furmat igenfå.3
odf) Idra, roib grafroen§ ranéning t foröna tiber, ma=?
ra fprfomne', eEer ocf af bern, famt rdnfat grafwen,
moban, 6*

*) Häitä kolmellaisia rapamerkkiä olemme tässä kuvailleet rarsin sennn<met kuin heitä tavattiin kuvailtunna yheilä paperilla, joka oli sisäänpistetty siihen ko-*
pioqn tästä MoaUerran kirjotukscsta, jota löysimme
liunink. Kirjan-Kootuksessa. Ainoastaan että olemme tehnyt heitä puolen pienemmiksi. Mutta jos
ne kuvat jotka löytyi siinä, olivat yhtä suuret, talli
!
ehkä) pienemmät, kuin ne hopeiset
r * (uskottavampi
Lv yapu-mevkit, joita hauvassa
löyettiin,siitä meillä ei
mitään tietoa,
*K cuk.
) Myö olemme tässä, niinkuin muuallakin, uskollises-ti peräänkirjuttanut sitä kopiota, joka löytyy K.
Kirj;m-koossa, ehkei hänessä monessa paikoin löyvyk.
järjellisyy tia.
?**) Tätä (n/tffetit :o -^» ]'a ne tässä viimeks mainitut Kirjotus-nenät ei löyetäk näissä pa2l
eriloissa kuIlyö ovat jo vissiiuik joutuneet hukkaan,,

*
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öf enfctfblgfotf, fSfom tit åf\venti)xs ifrfin fijlorne \os*
*) Jos tämä aatos on Moaherran omainen, niin oliliäiln
oikeen asian arvanut; mutta merkillinen on, ettei
haan., eikä pitäjän Rovasti tienyt paremmin tästä
selittää. Sillapa tästä nähään etlei kurapainenkaan
tuntenut J. A. Forteliuksen juttclemusta de primis
initiis Björneburgi, joka oli painettu 33 vuotta ennen
tätä, ja kussa luetaan is:nellä puoliskolla, että silloin (v. 1732) löytyi tässä I^iikisten (tahi Ulfsbyin)
kirkossa yhtä leipä-rasiaista (o&tClt*ftjf) jonka peällä,
oli tämmöinen Eirjotus: -"©eima affen 5r fljorb af fttf=*
wcr, fom 3r funnit uti £ögn>ål&orne .SperrarnaS falig
$err ginefarnas grafr f)iuttfa åta begråtne Sr 1*39 (?)
od) meb £sgrofil&orne
omEoflnal) ef*
Sart
tet bef Sot-fåbei- S m;o förfÄrbigat or 1684/; Tästä nähään että oli jo ennenkin otettu hopeita tästä havasta, ja sulattu kirkon tarpeiksi, ■ Oisikkohan jo tämä
rasiainen Rovasti Lebellin aikana (v. 1766) katonut,
tahi hänen kirjutos tummentunut? Minkä perustuksen peälle tämä Carl Horn kuhtuu Finckilöitäesivanhemmiksensa, soahaan kohta p. 411 paremmin kuulla; sillä Peä-Sota -Asettaja ((9eneratÄ såttmatjM*
?Cll) Evert Koarlenpoika Horn, herra Kankkaan,
Porkkalaan ja Sonnäsiin, o\\\v&\txx Margaretha Finkin,
kanssa Porkkalaan ja Anttiseen, joka oli tiiraa Godrik
Finkin tytär. Mitä* toas tähän vanhaan vuos-lukuun
tuloo (1139), niin Porthan vainoo jo kyllä tuosta
piti tora-puhetta, ja peätti tämän olevan kirjotusvian rasiaisessa , eli painovirheen juttelemuksessa; eli
yksi häpäisevä tietämättömyys kirjan toimittajalta,
näistä vanhoista asioista, ellei hääti tahtonut meitä taliallaan petteä (Po rt h, C hr. p. 329, 4^9> 4/°) os^a
haan mainihtee v. n3(), joka muka {Porthanin aatoksesta) pitäis olla 1439, tahi 1639. Myökin. uskomme
että tässä jossakussa mahtaa olla erhej^s, vaan tahomme kuitenkin muistuttoo, että ennen tätä Fihkin
sukua (joka alotti Gödr. Nilsson Finkin kanssa., lopulla 1400 viiuen luvulla) niin o!i Suomessa yksi toinen
vanhempi suku samalla nimellä, joka mahto sammua
jo kahta polvea ennen tätä Gädr. lyilssonnia , koska
sanotaan hänestä, että haan otti itellesek tätä Finkin.
jiimeä, hänen Ukkovainaansaperästä (efter ftll SDlor^Sflr)
joka sillä tavalla, niaUtu olla se viimeinen peru siitä

—

-
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SOt en d)\int bdrmcb ocf må waxa bcff(\\fabt\ fo"
låret bet fitnnaé pfirifcigt, at cjrafwcn, ben bar t ben*
na bag fattaß si"<£ef¥a graftven, f>srt til kmdtte
Slbliga sfttt, orf) at Sijf &åbe <*f gincfe sfttten od)
gintfarnaS gntcr matte Wjfait bar Bccjrafna, dnffönt
23oijfe * iittens nu bruflige wapn, iée funnits igen i
grafroen, bar bocf
23oije, l)\vaxß 23itb odf)
namn dr ttppå ofwanndmbc grafftcn ut()u,qgen ut*
meb ©uflaf gincfeé bilb od) namn, ofelbart matit
fjané dfta inafa; fyvitfm fafnab torbe I)drrora af
famma 6be, foin ffifhd&ph af be fetanbc (Sfsifrcr #
fywilfa, utan att twifwel, warit til, e(;uru be bllfwit
forfomne ocf) nu fafnaS.
x

-

"Dcf)

ra ttberé

attbenfiunb befe minnc^-mdrfen p&rtidtiä xoå*
oå) f&ljaftlicjen wåx cftevwcrlb^ warb, ()wars

vanhasta Finlän suvusta (©tjcntciliatlr @H?C(l OC^
@6tf)a §§% SRumc. I©. p. 330. U ©. p. 327. Tama toiaea osa, joka enemmittcii sisällensa pitää Suomenmoan muinoisista peä-miehistä, on vielä painamatak,
ja säilytetään lilisilvirjoluksinna Kunink. Vail:in-Säilyksessä. Se oisi toivottava, että tämä kirja, josLa
ainoastaan yksi vähäinen osa on painettu Turun vanhoissa Tiiustukstssa v. 178 a, tulisi painon kautta ulos-annctuksi). Tästä nähään että Fincki/öitä on hauvattu jo 1200 ja i3oo vuosiin luvulla, ellei jo ennenkin. Että tämä vanhakin Finkin suku (joka biisi hä"vinnä jo lopulla i3oo, tahi alulla i/[oo vuuen luvulla)
on mahtanut olla kuuluisa aikanansa, on siitäkin arvattava, että Piispa Magnus O/ai Tavaslin isä, nimeltä Olof Niileksenpoika Tavast (joka oli Kuusiossa
Linnan-isäntänä vuosien 133gja i3(iy välillä) oli naitu yhen Catharinan Finkin kanssa. (B an g Schema
familiis Tavastiancc, painettu Tukhuluiifcäa ijs6. ■
'Porth. Ghr. p. 4a3).

—
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dfroen $ongl. tylacatet af åftr 1666 fkbgar: fS?
finner jag mig ffytbig albra=sbmjufafl fcemfldtta, ont
itfe ebre (Srcetfencer faint .SpogtofL Äongl. Sancettie^
(Sottegium profroa billigt/ faint meb f)sgft6eindlte
$)lacat cnftgt, ät genom 9ttfé'2lrd^iöi förfor^
utronaé m^,
af 2lbltge sftttcrncö wapn i
be
€♥
troä meb
X. SD. famt C. terfnabe
SÄifet/
dro, wara mage? Dc^ om tdfe båbe be famme, fS wdt
gindfeffa ättens minneémdrfen rn^qe Btifroa infatta*
om

be i tittfldnbig orbning, tittifa meb be 6 förgplbte
©ilfwcrsSßoffidfwcr, uti en forgptb foppar, etter eftrdbé^
'
uppS en fajto
ra^m, oc^ fyåftaé meb ert
m wdgg uti gtntfeffa grafrocn*)? ocs'
sdrnÄrog
at behörig Serattetfe bdröm uti Äprfofcofert ma tnfö^
ra6? etter f)\vat> (Sbre @ycettencer famt
Äongl.
gunfltgt
(2ancetttes(Sottegtum tdcfeé bdrom
förorbna.
£)cto6er
25:
t
e
£anbé*Sanceriie
ben
Sä6o
1765»
/er. Wallm.
G. Malm.
1

Pro Memoria.
antebning af be <&ilfvoexpfåtat meb 2lbeliga
dro
ttoapn, fom uti gindfeffa grafwert itttfSßp
*) Oisihan tämä tainnut tapahtua ilman Kunink. Kirjotus-Kokouksenkysolemätäk. Tarpeellisempi oisi
ka tietäni jos ei Liikisten vanhoissa kirkon-kiidoissa
löyvyk näistä asioista mitään kirjutettuna, ja mitä
heissä »cisonnoon.
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taenfnnbne, f;ar umn warifc an<)claacn om, at utttr

jjMfiorien od) ©enealoaiffe (Samlingar,uplota be fa*
initier od) perfoner ,foin forbom fort bcfJa voapen *)♥
roapncsparet tilf)örer ofelbart ben forbocf) torbe foljanbe hvia drt*
faniilicn,
na glncfeffa
mdrfnmctar tjdna til nSgon uptpéritn^.
Uti Äontmg örte ben XlV:bcs tib aro a:nc Sin*
$av,
ocf) ©n ft af, mpcfet af Jpiflorten 6cfan»
te, ©en forre, etlcr «Kife-^abet D6r«n SinFe ffic*
563 ben is:be $ehv. tiffifa ineb flere
!abeé åf;r i
tt(
nti et ©tfterm&Sroerf fcr
una (sricr in. in. font fan fc§ af SD^efenit Scond.
Illustr. Tom. 6:to p. 12 **), ©at. ©. K.
Ilt
£>el

£>et

forfta

-

*) Tästä Gagneriiksen
- tartautesta, etta Tarinamuksesta
ja vanhoista suku kirjoista tahi polven juoksuista
ylöshakea niitä suku-polvia, jotka ovat muinon näitä
nimiä kantaneet, tulemmekohtsillään enemmin puhumaan; ja tahomme ainoastaan nimittää, ettei haan
meijän mielestämme ouk ollut ollenkaan halukas (attge^
iSflCtl) näitä tietoja hakeaksensa. Eikä se 011 kumma,
sillä se on arvattava, että haan joka oli Ruohtalainen ei pitänyt paljon huolia Suomalaisten asioista.
**) Koska harvat ehkä meijän lukioista ovat siinä tilassa, että näitä nimittyjä kirjoja käsittää, ja kuitenkin
tahtoisi ehkä kuulla, mitä heissä seissoo näistä Finc-

lilöistä, niin tahomme tässä näitä paikkoja luettaa.
12. "Transmissis in Moschoviam legatis hoe tempore, B enediet o
Gylte ac Gustavo Finchi o, Tyrannum invitat
aa fcedus contra Polonum, velut hostem utriusque
communem
Rex Ericus xv Febr. per Daniam
suos destinat legatos Stenonem Ericium, Gabrie-

Messenii Scond. Illustr. T. VI,, p-

....

lens Christierni, Liberos regniBarones,etGeor-<
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"£>el

. 5.97. *)

r 23. p. 55 7

©tjernm.

@w.

c# '©&$.

Jpfifb. Siinne i 2). p. 330. 28 &c. **).
2>en fcbnare, elkr SSifa^åbet (Suftaf Sitt^e
■ginin Finchi vm, in Hassiam abituros, Christinamque Lantgravii jiliarn, sibi conjugem postulaturos,"

:». p. 557:
*)'s©«Un, 'Bwta 'Äit. t§ijtori« 111 IDeL I
@om &an (Ä. <£ric XIV) från -^e§if!a -^ofwct I jtt
frtert fSM Benägna \mv-f [S fltifabe I)an nti (v 15 63)
trcnne 9#fens 95^b> -at bet famma fnttfcorba. 'Scpa
iuoro Sten i£rtt'fon {Hz)oni>uixout>) (Bfåv. <L\)vb
fleyfott (0> Vcnftjcvna) o#
.s.tnfe.T> SS Slm*
Srebrtc arredera
bafaben lom till Äöpenbamn, låt
bern alleijamman, od> infatta bcm på Ädllimbbörgs flått,
p \)an rotHe ej 6(ott ötnbra Sgtenf!apet, utan dfroen fåtn férettJdnbritng tili mg. Tätä kerroitetaan auestaan p» 697. "otctt i£insfoit Jlejcnf)ufa>u& Qs«br.
Cf)vtflcrfon (Dpcnfljerna o$ 3ot«tt
bc^e tre
"ttoro fangflabe onber fielfroa freben, fom Sijnßafabeurer

-

,

tili

(Faptl.

'**) '©tjerirmatt, 6n?c« od) (Botba foof&inga tlTtnne
1 Jo. p. 330: "3oran "sinfe till tyernou férbe iwapn
ocf) fyuarbera ftban om
tnå fpawar b\ivtt
fifrocrjla fparren en liten ©parf ellet SEalAojce (eiköhään
se liene Peipponen?) £r -s-^52
famt
tillifa Dagman på étanb, år is6i gtibbare IÄon. Snc
567 t gunTl
b. XIV:^ Är6ritno* år is6a gfifSsSfåb. år i
månäb befuUmacf ttqab att monilta Äneftarne t fHren. Sr
1568, b. 3 £>cc. lagman 6uver Dbrra Sinlanb., (Sata?
gunben, öfterbottn d^ l)ela «Älanb. ©tft meb Vflalin
xDlofebottct-,
(Boövit

föm feban ftcf Sa§e ScfP«r^fon. @on af
UUeToit Äangonctt föm férfl lallabe fl^

iitf c d^ tTtargavct^a
v^Siitten
luetaan p.
«är

(»uflafe&öttcr Sfattc."

»54»/ b. 7 -<Scpt. fiff Xttrc
befallnin^man !>å©totf6ölm,
"^Jeréfon till $råferumn>årtrogne
SGfUffiy Stab od) Stjenas
meb beSe eftetf?refne raåre
nemL Åerr ©ne Fleming till Cltubja od) <sofl:af
«SBSrt od) Srononcé ©lått ©tofffjplm ,oc^ ©todFfiolmé @tab
till getreuer f;anb oc^ uti en driig ©låttélåfwen."
24.

Otava I.

5a
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ffatteS iwb SBfttflt ©plte af $. @ric, uti et <Stat&
ärenbe, til SRpflanb, % i563. 2)?eb benna SKc«s
fenit- berdttelfe inftämnter åfwen Jpcrr
Dalin uti <sw. SR. Jpifi. ni Sel. i 23. p. 555 «)
Mr bet |)eter. miFé^Sben 23engt Oplte odt) ©uftaf
ginfe, roorö ibtanb anbra, j^icfabe tit Winfcoxo* Uti
en not f)drunber tiHdggeS,, at ®uft«f giw£fe mv
"®tSt^Sffarc i ginlanb: edf; at fym geinenti^en ffics
"labe ÄDmins @ric ginjle tlippave, Uti £egel£
566
Sfleg. (Srici XIV, p. 36 ndinneé
af S&r i
@tßt^Saarc6fwcr ginlanb,-6flcr6i>ttcn od^Étanb; £)d£)
(SanceöicsSlSbet »on ©tierninan görf)dr rätteligen **)
"t>en anmdvfning, at tyan «xirit gift ineb Wlexta&tcn
;

».1.p.555: M9Hft*9t*.
*) ©«lm, 6w. ». 4ij*. 111
meb
ben 23eitgt (Bylrc od> ©uftaf
sCm*cp, 3ol>. Winter, <s<ms Soismau oc§ s?<*«3
vimeu
alussa)
tit SOUlfcotfl Jtteb
jlicfabeö
tillrdcfeltga fkeflfrifter; o<^ ©torforjten \amtyttt \ttat
ej allena ben fstra Srcben, utan otf, bmb Ctffanb an;
fiicf, et fttttejlånb på tu år, bå emebterttb ömartbera 9?t*
let (fulle behålla proab bet nu inneöabe*" (Semf* tegels
lÉvid) XIV:s t^iftortÉt/
7°) Siitten luetaan erittäin yhessä muistutuksessa tästä JSnkiståi "^pan VOOiX
■@tåtl)ållave i Sintanb. ©cmcnliflen fttcfabe
St* &
tiå) ginjla Wip\mu*'
J

f*) Oisi lysti tietää miukä puolesta Gagnefus sanoopi:
t jemman)jbt ritteltgen ben anm&vMnst*
"san (@niin
kuin mitä haan hänestä muuten sanoopi,
ei oisikkaan totuullista.
StjVrnmanilla on se vika,
ettei haan tässä kohassa nimitäk mistä haan on näitä

. .. .

j

tietojansa

soanut,

se

on seneistä ollut mahotoin,
sanoa, oratko

sekä meillen että Gagneruksellen,
hyö oikeet tahi ei,
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sportfala, font förbe en be*
wdpnab ann meb en lilja.
Sjwab man eljefl om 3ftß'3*åbet (Suftaf $inH
Un få^a, dr bet, att &an i $. <Srtc XIV:beS ttb,
roarit iflört anfeenbe, o$ af fin Äommg mptfet dl«
ffab, fcwarttl be gtnffe fltppare mptfet torbe
6ibragit *)♥
Söore i&c å^rtalet 1617 utfått på be igrafroen
funbne ®itfmetpl&tat , fyabe man flor antebning at
tro, bet buhhla fcoffUfroerce (5. 5.
5. til^örbe
SBdggc
**)
(Sectg
si»c£e
o# <stt*
besa
,
ftaf Sinde fom l)dr otf funnat roartt 6egrafne:
?J?en nu gh åf)ret, i bet ftdffet, ben faten <tlbetes
otwifroelafttg, at benna ©ebnareé @o.n <56t>ric£
i)åv liager kgrafwen, oc^ at be gmtfejla
»apnen tedfnabe meb (5. S* <&" & tllfått fyaM 1-i*
pa, 6Sbe fåfoin prpbnab odfj Sminnelfc I)o6 efterwerls
ben. Sfteb bcnna gtntf c girf fatniacn. ut *>"-*£ oc^ bet

3ftco&ssfon3 bottet tili

*) Tämä arvotus, että ne Suomalaiset hevoisetj joita
Fincki lähätti Kuninkaallensa, oisi erinomattain
taivuttanut. Kuninkaan' mieltä Finkin puoleen, mahtaa olla Gagneruksen oma aatos, ja seisoopi hänen nimessänsä. Muistettava on, että Fincki oli jo silloinkoroitettu isoimmiin virkoin, ennen kuin haan näihiu

hevoisiin puuttiii.

**) Muistettava on, ettei hänen nimensä milloinkaan
tirjutettu Georg, vaan Jöran, ja niinpä Gagneruskin kirjuttaa sitä toisessa paikassa.
¥ **~) Gödrik Fiacke oli se viimeinen peru tästä suvusta
mielien puolella , vaan vaimon puolelta niin se vasta
sammuimyöhärnpanäsillä hänelläoli yksi tytär, nimeltä
Margaretha. Fincke, joka tuli naituksi Sota-Asettajan
]£veyt Koarlcnpoika Horninkanssa Kankkaan, ja joi-
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få, at. f)warfcn nanm fettet wapn blifvmt u|?tagne I
feen abliga SKatrifel,. ocfj be K>a:ptt.e=33scfer, fom i fete
tiare tiber fclifnrit titfdrbabe*
Jp.err Sanb^ofbingen od) Sftib&areiv S3aron £U<tS>
dr af ben mening, at benna ginfe tyetat (35otruf,.
efter faber=fabren; mm om namnet (Buftaf albcléS
ftnnea utfått gröfjlencn,.dr f tärt,at ftencn, fom
Jperr SanbS^ofbingen o<s wibgår, fco.r aga witéorb.,
ilv gnittat S3oFtlafwen (B, allena utfått, dr få mpc*fet mera troligt,, at. hen hetybex ©öbritf,. fom ;ag af
be f)h uti
2(n.tiquitet& Sh*df;it>o 6eftntlige gin*
©lagt
*),
df«?en, funnit benna gtncfe f)af*
ffa
S36.cfer
■

J

len hään synnytti y.hlä poilcoo, nimeltä Gustaf Horn,
joka siitten, tchtiia Valta-Neuoksi, Peä-Luutnautiksi
ja Sota As£ttajaksi.. Tämä Maj-garetha Fineke cli
vielä vuonna 1G34.
*) Näitä Suomalaisia suku-kirjoja olen niinä
paljon -hakenut sekä K. Kir jankootuksesta, että K.,
Vallan Säilyksestä, soaha muka heitä kahtoaksein.
Stjernmaxikin. nimittää lopussa a:sessa osassa hänen
kicjassa @n>. ditbh. od) S(b» SKatHrfet,. Cpuhuttaissa
niistä käsikii-joittutsista, joita haan tehessä tätä kir joo
oli. seuranut): "Stnf! Slbcttg ©idfitßof af åt isgB»
tn annan bttO af Sr ifi-io.^Näitäk nimittää haan vielä '(©». oc^ @bt\). Jöofb» SOiinne U D- p. 35a )"fe gin-öamla fldötbofen.". toas p.. 324 : "fe mitt S.tnfla
f!a
e
@{åöt'sSof
p- 9t." näistä, niin sitä ensimäistä ei. ollenkaan löyetty, mutta sitä vastoin löyettiin yhtä
toista vanhoo Suomalaistasaku-kirjoo joka oli varsin
puuttuvainen. Se mahto olla se toinen, vuotesta 1640,
loska siinä tavattiin myöhempiä vuos-lukuja, niinkuin e. m. v. i635.. Eikä siinä tavattu muuta kuin
GöstaJjFFiiikin suku-polvea,, suorastaan, senpä täten siinä ei mainitak niin sanalla hänen, veljestä Jövanista, eikä sisaresta Kaisasta; muutenkin niin siinä,
ei Luetat muuta, kuin paljaat mmet..— Muitakirjoj,*
ci lövettj*

-

—

Ja
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mx

fyeiat

<&&bris *) odO, efter grafpenenSinncftåTf,,

voarit gift incb C^geborg 25otie, en £)otter
§3oije titt ©enndy, gått&fö>er#e- uti
ben XIV:> 3ttb.

af SftilS.
(Sric

jjvuab bet anbra wapne^aret, tecfna.bt mcb "C^.
$. an^ar, dr nog fafert, at bet, efter
Canbé(3Bilf)6fbm^cné tarita, titborer Coittte
2)é
ktdnfltgfjeter,
66r,i.an,
i anbe man).
fom t
olifyet
waptil
mcb
na^on
feenbe
SSilbemanffa
ne t i (Scbercront.ffa TOapnes&oFcn mig
föreaKbeleé
rolb
åtanfan
foinuiO/ forfollo
beraf^. At be
gamle warit nog. ofunnige uti
9?eglorne,.
cd) at g,ra\?eurerne i fldttet for en i febnare tiber
antagen, oå) jlabgab S3la9OU/ efter egen £$antafte ft;lt
oå) tttfl&fferat 2Bapne.iv

SBapneplåtarne mdrffe meb €:. C $>. dro utan twifwcl, efter 26nneÄenrtcéfonågru,
t\)omas dotter (Sitting), od^. mebbela titttfa någon uplpé>ning om beffaffen^etcn af bet forbna 9111--tingffa wapnet, fom
roarit mtnbre hcimt.
9lt.iting|Ta
betta
Wleb
Bor bocf tdfe
wa^net meb en
6 pen ftor sSof fammattKanbaé, fom fcrbeé af
Soctor 9W3 sßiiting, filten lefbe uti $.(2arl Rnwt*.
453 oc^ i
454 tttttfa meb f^ib*
fon6 ttb, oe^ åf)ren i
*) Hänen nimensä kirjutetaan Gödik> Gtidick (vänhem-^
missa kirjuitoksi«sa), ]a.Gödrik ja Götrik(nuoremmissa}*.
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bavcn

&t\t QxlUfon (©yllenflicrna)

t

o^incj ©fara .0$ .£>re&ro, m. in.

,

l)bU Stäfjla

iins

gfir&frigt funna genom bet, fom #e?r Sanbéfc&fbtngen sEitaS projecterat ont 3Ba^ne=@tlfrcts om*
göranbe til ©odfne&ubsMfalf , efter bpltft, mcb 3»=
fcrtption, 2:ne förbetar på en gång w'mnas, SBSbe
Äprfan ocf)
fiafwa bå nptta beraf: o&yocvp*
Mifwja
nen
idfe befJ ininbre ifrån gl6mf?an oc^ forgdngltg^etcn Bewarabc, f>clfl bå be oif ttKifa, fåfom
afrttabe til florlef od& ftgurcr *)/ nu förwaraé uti
Äongl. 9lntiquttet3 SHrcfHoo.
©tpcffjotm. b. 1 5 S^aji 1767
Samuel Gagnerus.
Jos nyt tarkemmin tutkistelemme näitä Gagneruksen selityksiä, niin löyvämme, että jos liänett
aatos ainoastaan oli nimittää niitä, jotka eli ennen

näitä Liikisten kirkon-moassa löytyneitä vapameikkiä kantaneet, niin haan tässä aivotuksessa oli tehnyt kyllä, ilmottaissaan ettei Gustafv multa Gödrik
Fincke, oli naitu Ingeb. Boijin kanssa, ja ettei nämät hopeet tainut olla Kiistan kirstusta (joka tais
kuollut vuuen is66:en lopulla, tahi alussa vuen
1567, kosk ei siittempänä hänestä mitään mainitak*),
mutta Gödrikin, joka mahto kuolla vasta v. 1617,
*) Se viimeinen Kuninkaallinen kirja, jolta löytyy häjiellen laitettu,
on annettu siitti 3:nesta päivästä
Juolukuussa v. i
566.
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«iin kuin heissä hietaan; selittäissä myöskin mitä
kirjotus-nenät X. v> ja #*. X. £). piti, Moaherra
Tiilaksen aatoksesta, merkihtemän. Mutta joshaan,
(niin kuin haan tässä ite sanoo), on siihen mielensä
tarkoittannut, että tarinamuksesta ja vanhoista suku-kirjoista tiiustella näitä Finkin nimellisiä, eli antoa meillen yhtä selvempätä tietoa tästä vanhasta
— niin haan tässä aivotuksessa, ei
Suomen suvusta
ou tehnyt niin mitään, asian valaistamiseksi; sillä
kaikki mitä haan meillen toimittaa, löytyy jo ennen neissä häneltä nimitettyissä kirjoissa painettunna ja. toimitettunna *). Haan osottaa sälkiesti, ettei
haan tuntenut muita kuin nämät kahet, Jöran ja
Kust av Fincke; ja kolmaas Gödrikki, jota haan
tunsi ainoastaan nimeltään.
Siinä aivotuksessa, että taitaisimme tarkemmin
toimittoo jotaik tästä vanhasta Suomalaisesta suvus-

olemme Kuninkaallisessa Vallan-Sailyksessä lävitten liienneet kaikkivanhat Päivä-kirjat (©trts
XXtX] enemmin kuin 6o:nen vuuen eiten, eli vuotesta
i
547 vuoteen 1620 **), ja pistänyt muistiin kaikki
mitä Fmckilöistä heissä puhuttiin. Ilman sitä olemta,

+) Lijytyyppäliän vielä paljoa enempi 5 kuin oisi vaan hakenut. Mitä haan tässä heistä sanoo, on muutenkin
niin vähä, että se enemp sytyttää meissä mielen parempia tiiustuksia hakcaksemme kuin että se näillä
meitä.
*+ )kyllästyttäisi
Näistä niin puuttuu Päivä- kir ja fc vuosista isa3
1548 ja IGO2 1611; mutta Pito-kirjat ovat tay, yclliset, vuotesta isa3.

—

.

—

416

me niin ikään tässä K. Vallan-Säilyksessä lävftt-eti
luskuttelleet Pito-kirjat O?c<jiftraturcn) näistä a»
joista, kussa muka Pinkin nimeä tavattiin *) ;ja

olemme sekä siitä vanhasta Suomalaisesta Sukukirjasta (joka on vielä jälellen) ja Stj em mann in
«frofb. SD?itine, 2ista. osasta (jotka kumpaisetkin, käsikirjoituksina löytyy Vallan-Säilyksessä), vaan lii—oitenkin ijan-vanhoista kirjoituksista , jotka löytyypi
K. Vapaus*-Huoneen Holhottamuksessa **), yhteenhaenneet niitä tietoja, jotka heissä tavataan näistä
Finckil6istä\ siinä muka toivossa, että meijän moamieliet kuulisivat mielellään jotakuta toimitettavaksi
näistä meijän esivanhemmistamme ja vanhoista ajoistamme.

Myo lunnemmo }o seka AegiJ. Girsin Ta*
rinamuksesta Kuninkaasta Eerikki ATT^nestä ***)
että Er. Jo h. Teg elin Tarinamuksesta samasta

Kimin*) Minun tulee fcässä kiittää sekä K. Tietomus-Opiston
jiirjuttajaa, Opettaja LiljegrénZa, että nryös K. Vallan
Säilyn KirjuUajaa Kixjotus Neuvoa Sundelia , siitä heijän mielisuosiosta, jolla hyö ovat minullen uskaltaniMet näitä ja muita vanhoja käsikirjoituksia»
**) A'uni/ikaa/linenVapaus-Tliioneen.Holhottamus, $011(}t.
9vJbbai^tU'-'2)treftionen» Tässä minä en taija olla kostelematak niitä miehiä, jotka Vapaus-Huoneessaovat
osottancet rninullen ystävällistä nöyryyttä, näitä paperia hakiissa; ja yotka ovat Kirjoitus Neuvo Hartinnnsdorff, Kenraal Melin ja Vapaus-Huoneen KirHtioneeu-Heira (Äammar^etTClO Lagerheim*
**+jultaja,
) Paineltu Tukhulmissa, v ipo. p. l«g

-

-
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Kuninkaansa *) että niistä Hioneista Suomalaisista
Herroista **), joita hänen koroitus-päivällänsä (p&
*) Painettu Tukhulmissa v. lySi. p. 35.
**) Ne muut Suomalaiset Herrat, joita silloin tähillä
tokaistiin, ja joita kuhtummc Suo ma laisiksi, ei
sen puolesta että olivat aina Suomessa syntyneet,
mutta koska heillä oli Suomessa viran-toimituksia,

olivat;

556
0 Jöran Ericsson (Gyllens t j-erna),joka y. i
oli Linnanisäntä Viipurissa.
,
a) Ture Persson (B ;e
1
k e) Salestadiin ja Krakerumiin, joka oli naitu Grevinnan Sigrid Sturen kanssa, ja tämän suvun esivaaliin (jhinifabef). Hääti oli
555
Linnanvuoti (©(åttétåflDeil) Savolinnassa, vuuesta i
aina Helmikuuhun v. ISa?.
3) Nils Antinpoika Boije, Gennäsiin. Haan oli v.
isr>3 Linnanisäntä Suomessa, ja kuhuttiin v. ,i565,
"Äomtnflenf förtrogne man c# ©ecrete Bfiso*?? Samana vuonna s. 25 p. Toukok. tehtiin häntä Linnanisännäksi Viipurin linnan, kaupunnin ja leänin ylittcn. Kohta siitten Sota-Evestinnä Juuttilaisia vastaan, omisti haan väkirynnäköllä, ja tulella hävitti
Vardbergin kaupunkia s. 28. p. Elok. mainittunna
vuonna; ja sai siinä vankaksensa sen kuuluisan Sotasankarin Pontus de la Gardien (tämän suku-kunnan
5
p. Syysk. samana vuonna vallotesivanhin). Sinä i
ti häkn myös Vardbergin linnon*, poiskajotti Juuttilaiset, ja poltti ja hävitti koko Hallannin. Mutta v.
1:">()() niin Kuninkas suuttui häneen, kosk haan ei
tainnut sisään-tunkeita Bohusin linnaan; vaan suostui häneen jälleen, hänen vanhuuensa ja entisen us568, s. 19 p;TouVuonna i
kauksensa suhteen.
kok. tehtiinhäntä Peäraieheksikoko Suomenmoahylitten; ja s. v. Lainistujaksi Etelä-Suomessa. Haan oli
naitu Brita Hornin kanssa, Valta-Neuon Christer
Clausson Hornin tytär Aminneen, hänen vaimonsa Ingeborg Siggesdotter Sparren kanssa, Sundbyiin.
4) Claes Fleming, Vapaherra Vijkiin, Herra Svidjaan ja Quidjaan, Kuninkaallinen Valta-Neuo ja Täh563, s. 38. p. Elok. sai haan kiiskyn pitikäs.
v. i
tämään huolta Kuninkaan Juho Ilhnen säilyttämisestä Turun linnassa, ja johtattamaan häntä sieltä

—

—

Otava I.
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&e$ fr&nittgSbag)

s. 29. päiv. Kesäk. v. is6i tehr-

,

tiin Tähti-niekoiksi Q>ubhat>eß tili Sfttbbare) *) oli
Kustav ja JöranFincke. Että nemät olivat veljekset selitetään Stjernmanilta, joka sanoopi kumpaiseslakin, että heijän isä oli Linnanisäntä Gödrik
Tfiileksenpoika Rantonen Pernoon **), ja heijän äitinRuotsiin.

—
—

v. rf>74 >

s.

Peä-käskynkäyttäjäksi

12.

p. Tuokok. pantiin häntä

(j&froerjle 85efa][lnt'n<}$flafroanbe)

s. v. s* 9 p. Lokak. Peä-Käskynkäyttajäksi Viipurin, linnassa ja kaupunnissa. Hääu oli
Ruotsin Vallan-Asettaja (9tifs«So?arfMf) ja pitivahrast Kuninkaan Sigismunnin puolta, Herttua Koarlea vastaan. Haan tuli viimen Pohjalaisilta yhellä
noito-nuolella (Girs.) ammutuksi, josta haan kuoli
v. 1597 , s. i
3p/ Tuokot, ja häuattiin Porvon-kirkkoon. Haan oli naitu Ebba Stenbokin kanssa, Vapaherra Gustaf'Olssonin tytär Torppaan. Hänen isänsä
oli Tähtikäs , Valta-Neuo ja Lainistuja Elelä-Suomessa, Eric Joachimsson Fleming Svidjaan ja Quidjaan (joka kuoli Joulu-kuussa v. iS3H), ja hänen äitinsä HeblaSiggesdotter Sparre Byestadiin.
*) Heitä -tehtiin muka osallisiksi PyhäSalvadorin Kurtnaaa (öttbbare af @:t @atoabors Drben) Tämä Tähti-kunta tais olla se ainua, jota vanlioiua aikoina annettiin.
♥*)Stjernm.
SOltntte I D. p. 330; |a 11 D. p.
haan vielä uuéstaan muistutuksissan327. Tätä kertoo
sa Tcgelin Tarinamuksecn p. 35. Se on paha 'ettei
Stjernman niin sanalla ilmoitak, mistä se on tätä
tietoansa ottanut, eli mistä se on tämän Rangosen
pimeä käsittänyt; mutta koska haan kolmessa kohassa kirjuttaa varsin yhellä tavalla, niin totia hänellä
"
niahto olla joku vissi perustos. Jos nyt saisimme luotaita siihen, niin jokainenkuulee että tämä nimi on
yksi varsi selvä Suomalainen nimi, ja oisimme muka
nopeet uskomaan, että se mahtaa ehkä olla Ronganen t. Ronkainen, yksi vanha sukunimi, joka vielä
■nytkin löytyypi méijän talonpojissa, ei ainoastaan
v pian kussakin pitäjässä Savossa, mutta myöskin yltäympäriscen Ruijan ja Ruotin Suomalaisissa, niinkuin

Suomessa

,

-1

*?'.«essa

osassamme

saahan kuulla. Mutta Palmsköld

(joi.* nu ollut muita tarkempi toimittamaan hänen
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sä Margaretha Kustantytär Slatie, Lienistä. Sillä
tavalla niin tämä Finkin suku, joka kolmatta sattoo aastaikoa siitten oli kuuluisa ympäi-i koko Suomenmoata, ei on muuta kuin paljaita Rangoisia tahi
Rongaisia (isänpuolesta) ja Finckilöitä emänpuolesta.
Ja näistä samoista Ronkaisista on myössiitten emänpuolesta syntynyt se Suomessa kuuluisa Vapaherral-»

linen Hornin sukukunta *).
JViistä käsikirjoituksista , jotka löytyy K.Vapahuoneessa **) ja jotka ovat minusta vanhimmat ja
peällenluotettavammat, selitetään että tämä uusi
Finkin suku, on ollut näin:
sukuunsa), kubtuuhäntä "Jilius Rengonis''* jollahaan

ei ymmäräk yhtä sukunimeä, vaan yhtä ristimä-nimeä ,
sillä haan kuhtuu hänen isänsä :"Rengo Niileksen
poika/* Joka nimi taitaa ehkä tarkoittaa Rengon pitäjä, eli Rungon kyleä.
*) Nimittäin sillä tavalla, että Jöns Ronkainen oli Vapaherran Marienburgiin , Herran Rankkaan, Porkkalaan, Sonnäsiin m. m. Valta-Neuon, Peä-Luutnantia
ja kaiken Ruolin ja Suomen Hevoisväen Kenraalin,
Inkerin-maan ja Kekisalmcn Peä-Holhottajan, SotaAsettajan m. m. Greve Gustaf Evertinpoika Hornin
äijin-isän-ukon-ukko (2Jiorfars' Saffaré garfar). —lur.
p. 4°s> 412 »
**") Roska myö oumme usseen tullut mainihteraaannäitä
K.. Vap. Huoneen kasi-kirjoituksia,niin tahomme heitä
varsin nimittää, niillcn hyväksi, jotlia ehkä tahtoisi
tästä tarkemmin tiiustella. Hyö ovat muka 4 erinnäistä kootusta vaalioista suku-juoksuista (follcfttOtief
öf gamla rteneato.qter); nimittäin 1) Pa/mshöldin, josta
löytyy VI sieltä (35attb) 2) Perin^skölclin, josta
löytyy 111 sit. 3) v. Scantzin, josta myös on 111 sit.
4) Dalin in, jotka ovat niin perivanhat, ettei heitä
eneä saata iukeakkaan, hyö ovat ii tönäiset, keärityt
vihkoihin. K. Vapa-Huoneen omissa suku-juoks>ui«#a
ei tayatak tällaisia vanhoja sukuja.

420

1) Jons Rangoncn (eli niin kuin inyö liäntä kuhtuisimme:Ronkainen *) Heikkilään, }a Melkkijään luetaan tämän suvunesi-vanhiimmaks. **) Hään oli nainut
Johannaa Penlti-Lyclikinpojan tytärtä, joka oli siitä vapasuvullisesta Dieknin suvusta ***); Haan eli
i
44° vuuen luvulla, eli nuin yhellä ajalla kuin Gödik Fincke (joka oli hänen nuotensa) ja Miekkamies
Olof Tavast (joka oli tämän Finkin lankomies, ja
jonka sisaren tytär oli naitu tämän JÖnsin pojan
kanssa). Ehkei tunnetak mikä mies tämä Kangonen lie
ollut niin on kuitenkin arvattava, että se mahta
olla kunnioitettu mies, koska se sekä oman että po-

,

-

,

*) Se joka tuntoo mitenkä Ruohtalaiset pois-murtaavat tneijän Suomalaisia nimiä tahi sanoja, haan ei
tahtoisi ouoksi, jos uskaltaisimme tätä toisinpäin
selittää.
**) Jos tahtoisimme, niin saisimme tätä sukuu vielä kaks
polvee vanhemmaksi, sillä tämä Jöns Ronkaisen ukko
vainaa oli Miekkamies (tt)spuare, a n)aptt) Niiles RonJidinen Heikkilään, jonka Palmsköld sanoo elänneen
V. *4 24 (eiköhään se mahtant olla vanhempi? koska
Jönsiäj joka oli hänen pojan-poika, jo mainitaan v.
'
i
444- Palmsk. kirjuttaa hänestä; yNicolaus Rengonis Jilius de Heijkele,armiger, vixit a. I^l^. "Hänen
poikaansa kuhtuu haan Renga Niileksenpoika, josta
se sano: "Rengo Nicolai Jilius, armiger de Heijkele
joka jo häntäkin mainihtee, kuhi
430." Peringsköld
>;
tuu häntä: 9?engo SWsfott t Jpepfele/'
***) Tämä Pentti Lydikinpoika,joka toas oli naitu Valborg Jönsintyttären kanssa, oli v. i^ii Laintutkia
Piikisten kihlakunnassa; ja v. 1437 J^äg Linnanisäntä Hämeessä. Haankin mahto olla rikas mies, koska
haan poislahjotti Hadilan tilaa, Nousisten pitäjässä,
Kuokkalan tilaa Lempelän pitäjässä, ja Kuljun
tilaa Birkkalan pitäjässä m. m. niillen Turun kirkossa iöytyvillen Papis-karamioillcu (Porth. Chf. p. 4^a»
iv. m. Åbo Tid.. i^B» p. aaa).

—
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jan naimisen kautta joutui heimolaiseksi kolmellen
niiden ylhäisemmillen Suomalais-sukukunnillen, nimittäin Finkin Tavastin ja Djeknin. Hänen
lapsista tunnetaan kaks poikoo, nimittäin Jöns JÖnsinpoika Heikkilään, ja Niiles JÖnsinpoika Rangonen, joka oli nainut Katarina Finckin Pernoon,
yksi sen vanhan Gödik Finkin tyttäristä.
Sijerninan sekoittaa nämät nuoteet (fwdvfaber)
välillänsä, eli oikeemmittain, hään tekööheistä molemmista yhen miehen, ja kuhtua tämän suvun
esivanhinta Godik Rantoseksi, joka on hänellä varsin
hullusti *). Siinä Suomalaisessa sukukirjassa, joka
löytyy K. Vallan Säilyksessä, nimitetään Godik
Finckiä tämän suvun aloltajaksi eliesivanhemmaksi **)
sekin on viärin, sillä se oli sen esivanhin emänj

-

sanansa pelille on slitten muutkin erehtynncet.
**) Häntä kuhiltaan siinä "©CimMe <350M1? SttttfC,"
että sillä eroittoo häntä hänen tyttären pojasta, ja
hänen tyttären - pojan pojanpojasta, joihen nimet
myöskin oli Gödik Fincke; vai lie haan ehkä elänyt
niin vanhaksi, että haan siitä oli soanut tätä nimeänsä. Millonka hääri lie elänyt, ei varsin tunnetak,
ainoastaan että haan v. i
44° hänen vaimonsa suostumuksella lahjoitti Kärkesnäsin kartanoo ja Bölin torppoo Pyhä Annan Kammiollen Turun kirkossa, että sillä
sovittoo Jusse Ollinpojan omaisia ., jonka se on tapaturmasest tullut surtnamaan.(Port.h. Chr. p. 44§). Niissä Vapa-Huoneessa löytyvissä kirjoissa, sei^oopi että
haan oli Herra Pernoon ja Villnäsiin (till 2öHtCré)
ja että se oli nainut Tähfi-niekan Olof Tavastin sisarta, nimeltä Katrina Nilsdotter (Tavast). Muuton
niin puheet hanastakin vähä eroittaiksen'. Palmsk.
sanoo: "Göderieus Finke de Huilias vei Villnhs,Equ.
Aur.ex Livonia ortus, vixitinFinlandia i4<io." Pering.
sanoo töas: "®&b. Smfc ttll
odf) SBtliaS t %t\\\S'

*) Hänen

- —

talle fofan (?; gift. mcb Äatrtna 3ltlSbotter titt Vorf*
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puolesta, vaan ei isän-puolesta. Tätä lekivättcn
fala, Dtof Satyafic-5 StibbareS ft;|ler," ja toisessa kobassa: "@6bt6 Sirtfe ben gamle till SBHiaS, gift meb
Äqtnna Sttisbotter, foin Icfbe enfa 1467". Vuonna 1446
niin Göd. Finke vielä eli, ja istui Vapamiessa yhessli riiiissa Piispa Tavastin ja muutaman Pyhteen pitäjän
miesten välillä ($&0 £tb. 1785 p. 67. Porth. Chr. p. 433.)
Hänellä ei ollut mitään poikoo(seneistäpä se siilien
loppui, se vanha Finkin suku) ainoastaan kolmet
tytärtä; yksi Kaisa, joka nai tätä Niiles Ronkaista;
toinen, Margretha Gödikinlytär Fincke, joka oli Ivar
Maunuksenpojan mummo (Satmot')> ja kolmaas Elin
Gödikinlytär Fincke, Villnäsiin , joka nai Philippusta Ivarinpoikoo Bröötorppaan, joka kantoi kilvessänsä kolmet punaista tuli-leimausta, sinisessä vainiossa
(trenne r&ba elbSlSgor i blått fa(t); ja jonka kanssa
hänellä oli yksi tytär Elin Philipsdotter, joka naitiin Turun Linnanisännellen Herman Maunnksenpoika Flemingilleiij Villnäsiin ja Moisioon, joka oli sen
kuuluisan VapahcrranLiperiin ja Hcrmansaareen Claes
Hermanninpojan Flemingin isän-ukko.
Minkähän perustuksen peälle Palmsk. sanoo, että
tämä Gödik Finke oli syntynyt Vironmoassa? sillä
Finkin vap a u skirja sta joka oli annettu v. i3Bo
Vallan-Ruhtinaalta Bo Jonsonilla, ci sitä selitetäk.
Se kuulupi näin: %\)tt ffal aUom ÖTOtttlOltl JVtterUft
toata, at jac »o
Srot^e t ©roertfe, hnnis
cppenbarHfa matf) tl)aw mino opna brefue, at jac fiaf*
iter tmt oc gtfutt tfiepom breffåraren minom åtftdxhm
6xt>cn s»ttt*e alt tbet got? han Ber tli antimia Vopt åUct
w.ht rst fanqif baftter af ffatgtlbogOe jorbf), fntar tf>et
sd(^t ligger i åbo Ssiffopsbsme af allnm orltcom fca?
tram, alS.afinom dc marcagtetbom oc af allom tfitmga
Itbttgt, 16(1 od) frelft, fraa at fian (cal rntnorn Jperra
raegönaÄonunflcnom oc Grouone oc mtc a mtns
tfter aff tjanijl gora. pc. ©atum Jpampne @fer, anno
MCCCLXXX primo in octauis corporis Ghristi 110-stro sub sigillo procsentihus appenso in pendenti.
(Lagerbr. 111 D. p. 785). Se mahto olla sama mies,
Finkin nimellinen , joka 10 vuotta ennen alakirjutti
Turun porvalin Henrik Närffiiin lahjoitos-kirjaa Katarinan Kammiollen TPorth. Chr. p. 35a) ja jonka sisari tahi täti saattaisi ehkä olla se Karin Finke, joka
Bångin puheen perästä oisi ollut naitu OlofNiileksenpoika Tavastin kanssa, joka oli Pispa Tayasti«
isä, ja eli vielä y. iSjo.

423

hyö vissiinik ehkä siitä syystä, että.lukivat muka ikään
kuin häpeeksi aloittoo näin kuuluisan suvun yhestä
Ronkaisesta *)j seneistäpä häntä ei maitaitak raissääa
ei hänen nimeensäkkään. Ja hänen poikaansa Nii~
lestä (jota siinä villitykseksi, kuhiltaan "Niils Finke")
tehtiin tämän GödikinFinkin pojaksi; mutta se olihänen vävynsä. Palmsköld kuhtuu häntä toas Johanfie?
Rengon-poika." "Johannis Rengonis Jilius de.Melkil(i Armigcr vixit i^.^^,; nxor: Johanna Benedicti
jilia" Peringsköld kuhtuu häntä ensin Raugonen (jota luulisimme olevan kirjotus-virhe) vaan
siitten aina Rangoseksi: "£s6tt9 2ta;itgone»t (tili
Potero **) fbm tia fcuSfru dgbe Dol;anna, 25etigt
£ytstHafon6 bottet, fom t fttt xoapn förJbe ett <xy\?
far" ***) ja toisessa kohassa kuhtuu haan häntä:

—

j

*) Se 011 moni meistä , joka on vielä nytkin niin tyhmä,
että se poisvaihtaa Suomalaisen nimensä muuksi vieraaksi; luulevansa sev haisevan paremmallen. Semmoiset narrit löytyyvut vähä kvissaik, jotka muka hylkäävät omansa, ja nouva t taa vat vierasta.
mahtaa olla niiten Ruoh"*■*) Tämä sana: tili
talaisten kirjuttajoihen toimittama, joika eivät,ehkä
tienneet mitä se sana poika piti meikilitemän, vaan
luulivat sitä talon nimeksi. Hänen nimeänsä kirjutettiin vissiin Jöns Rangnsen poika (niin kuin sitä.
luetaan toisessa kohassa). Sillä myö neämmö vanhoista kirjoista, että näinnä aikoina oli tapa näin nimiä,
kirjuttoo. Niin e. m. luetaan yhessä Pentti Lydikkäisen kirjoissa vuotesta i/|6o,seuravaiset niinet: '"Jusse Parpaa pojca", ja "Olaff Tyrvompoyca." (Porth.
Chr p. 483).
+**) Niin Ugglakin sanoo (@w,
KSbÄflb-p. 5»)
että sen vapamerkki oli yksi ylöspäin keänetty riippuri (attPcite) ynnä yksi 6 säistävä tähti, (joka oli
Sk aliniloihin vapamerkki). Mutta jos niin oli,

424

titt tYldtilL" Hänen poikan-

3<siis

sa oli:
2) Niils Jönsinpoika Rangonen Meikillään, jo~ka on täbän asti viärin kuhuttu (sekä Stjernmanilta
että muilta) Nils Gödrikson Rangonen ja jota siinä Suomal. Sukukirjassa kuhutaan Nils Gödikson
Fincke. Haan oli Miekkamies, ja mahto olla aika

,

vimpa, koska se sai sen köllö-nhnenSBågfyCtß (Uskal485, ja oli nainut niin
taja) *). Haan eli nuon v. i
kuin jo sanottiin sen -vanhan Gödikin tyttären, ja
sillä yliisti tämän F/nkin ja Rangosen suvulliset, eli
tämän uuven ja vanhan Finki-kunnan omaiset.
Hänellä ei tainut olla muuta kuin tämä yks poika,
nimittäin:
3) Gödik Niilcksenpoika Rangonen, Pernoon.
Hänen sanotaan vasta ensin kuhtaneen ihtesäk Finckreksi
niin se oisi ottanut toista vapamerkkiä, l;uin hänen
isänsä (Lydikke de Kym~), ja hänen veljensä (Clavus
Lydikkeson), jotka kanto Djeknilöihcn t. Djä kiiinlÖihcn vapa-merkkiä: vhtä anovata ihmistä, punaisessa kauhtanassa, ja Kolkan mustan muotoscJJa.
Muutoin tahomme muistuttoo, etta tama Lydikke,jonka
jo moniaat ovat ilman minkäänlaisetak toistukscta tehneet Vestphalalaiseksi, on mahtanutehkä olla Suomalaisesta suvusta. Savossa löytyy vielä nytkin yksi talonpojallinen suku, nimeltä Lyytikäinen, jonka kirjutetaan Lyydikäiseksi; ja Tai'inan>uksest,ainme tunnetaan, etlä ennen aikana piettiin Turussa ja Hämeessä tällaisia Savolaisia suku-nimiä. Porth. Chr. p. £82.
*) Palmsköld sanoo hänestä: JNicolaus Johannis Jilius
de Melkila, Jrtniger, cognomento 3Bå.C!l)Ctl£/ vixit
n. 1484 > Uxor C ntavinn Finke de Viinas.''' Peringsköid: "diili sv&n?fon 9?anfloneii/ fjnjtlfen^ fjuéfru mt
Sru 9^..... Isinfe, ©obrife ginfe^ Wtct.

"'
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eksi, äitinsä ja äijänsä (morfar) nimelliseksi. Stjernrnan kuhtuu häntä "Linnanisännäksi," eikä nimitäk
missa linnassa se oli Isäntänä, eli mistä se on tätä
tietoonsa ottanut. Peringsköld sanoo että se oli Lin-,
nanisäntä Hämeenlinnassa, mutta ei — , minä vuonna.*)
Vaan koska hänen nimeänsä ei löyvyk v. Stjernmannin luetoksessa (fortcdflttUg) Hämeenlinnan Linnani-

sännistä, eikä myös Turun Tiiustuksissa (Sä6o Stbuin*
gar) vuonna 1785, kussa heistä niinikeän mainitaan,
niin on uskottava, että jos haan oisikkin siinä ollut,
niin se mahto olla varsin lyhyt aika, koska häntä ei eneä muistetak. Luotettavampi on sen pistä
mitä Palmsköld hänestä puhuu, joka sanoo hänen
olleen Linnanisäntänä Kroneborgissct v. i
520 **). Mutta siitten on toinen kysymys, mitä linnaa haan tällä nimellä tarkoittaa? Ettei tässä maha olla kysymys Kronobergin linnasta Smålannissa, arvaamme
siitä, että koko hänen suku, sekä ennen häntä että
jälkeen, asui Suomessa, kussa heillä oli hoviloita ja
kartanoita. Eikä hänen nimeänsäkkääri mainitak sii*) Peringsköld kirjuttaa hänestä: "(Bobvtf Vtilefoit
ginU tili ?pcmo/ ©tät^SUare pS SEamaile&trt, upptos
tlTargaret|)«
pn morfars namn, od;
till
Slätte, £err <soft«f 2ln&er6fons öotter tttf @onns^
**~) Palmsköld sanoopi: Gödnik Finke de Perrio, Gubernator Ditionis Chroneburgensis is2Oj cognomen
suppetit ex familia materna. Uxor: Margareta Gustavifilia Slätte de Sonnes vixit is3tB, nupta isiB.

,

Otava I.

54
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Ittétoksessa näistä Kronöbergin LinnanisännÖis£D?inne nsessä
Osassa *). Mitäpäs meijän sätten muuta täytyy,
kuin uskoa éttå Palmsköld tällä nimellä ymmärtää
Hämeenlinrioo, liioitenkin koska tämä linna vanhoinä

tä, joka löytyy v. Stjernmannin Jpofb.

na aikoina "on toisinaan tullut näin kulmtuksi **).
Tällä Gödik Finkitlä eli Gödik Rangoisella oli
toverina, niin kuin jo sanottiin Margaretha Kustdntytar Slatle***) Lienistä, jota liään nai v. isiB, joka
vielä eH v. i
538, ja jonka kanssa hänellä oli 7 lasta; 4 poikoo ja 3 tytärtä. Nimittäin: 1) Göstaf
Fincke, Sonnäsiin ;*J«) —2) Johanna Finckej^^)
J

—

■

3) JöränPinckt;Pernoon; —4) 'Räriti mdckej
*) Stjernmannin
WxWWI i:nen Osa p. 33/,. Hä;in
alkaa luettoo heitä vasta vuotesta i
543.
**) Niin e. m. luetaan siinä vanhassa Rijm-Cliröniknssa
p.
: "X^e brogo tn f6r
Wian plakat
tfjet *trtWftfrat)U6 Balia»" Että Hämeenlinna myös vanhoinna aikoinna kuliuttiin Tavasteborg,xi'Åhä'ån samas*
ta kirjasta p. 23. "Xfjet
tÖet t)Ctet ZfiW&fifii
■borg, Zfyc
fyafrca an tt;erfore forfl. (keskust.
Porth. Chr. p. 120).
***) Tämän Margareta Slätten isä, oli Miekkamies Åu.yf«f Antinpoika Slätte Lienista, joka eli v. 1481, ja
jonka vaimo oli Briita, -Pekka Svärdin (sen nuoremman) tytär, Sonnäsiin.
"f) Tästä KyöstiFinkitt-ä, josta on jo ennen puhuttu,
luetaan kohfsillään enempi, p» 4 29\Y) Tästä Johanna Gödikintytär Finkestu ci tunnetak
mitään, liennöönkuollut nuoruntessaan.
1"M") Tämä Kaarin Gödikintytär Fincke tuli ensin naituksi Thomas Jönsinpoika Rijtingin kanssa, Gesterhyiin, (jota Stjemman, esipuheessansa Werwingin
Tarinamukseen, kuhtuu £^qmaé
©tarrf) joka
oli Käskynkäyttäjä (95efaIlninflé^aftpant)C) Turun Linnassa vuuesta i
536 vuoteen 1547; ja siitten nai haan
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**

5) Margaretha Fincke j*)— 6) Nils Fincke, ) ja -*7) Britha Finche. ***)
4) Joron Qodikinpoika Ifincke Pernoon, josta on
jo ennen p. 409 puhuttu, sai v. i
547? s. 7 p. Taminik. Kuninkaalta Kustav. i:seltä Virmon mehtämoat
piteäksensä. v. (55a oli haan Linnan-asettaja (JjofSD?arf?atf »£) ja Lainjulistaja (g.agtlian) Ölannissa,
v. 1061, s. 29 p. Kesäk. tehtiin häntä veljensä kansa Tahti-niekaksi., Kuninkaan Eerikin istumellensä noustessaan; ja v. is6a Valta-Neuoksi. Kuin Kuninkas oli Tammikuussa v. i
563 lähättänyt hänen veljensä Kustav Finken Venäjäseen, niin lähätti haan

—

tämän Helmikuussa mainitunna vuonna mänemään

Danmarkin kautta Hessiin, naima-kaupoillensa "J"^)
Yalta-Neuoa Nils Krummca, Ocrhyhplmaan, joka v.
i
565 oli Linnanisäntä Tukhulmissa, ja kuhuttiin usseemmittain: J'm\Qa
Uilö2UlimmC." Tämä Kaarin Fincke, joka vielä eli v. isc)t), on kirjuttanut yhtä
3 arkin kokoista selistystä (bejTrtfutng)KuninkaanRoarle IX:san molemmasta matkustamisesta Suomeen (lue
esipuhetta Werwing. Tarin. p.18), jotka ei ollut hänellen suloisemmat kuin muillenkaan Suomalaisillen.
*) Tämä Marketta Gödikintytär Fincke oli ensin, naitu
Eerik Häkansonin kanssa, Viorelaan , ja siitten Johr
Boeklerin kanssa. (^Peringsk.)
**) Tästä Niils Finkestä ei tunnetak niin mitään.
***) Tämä Briita Gödikintytär Fincke oli ensin naitu
Martti Simonpojan kanssa Poikolaan (tili $}3oi?O), ja
siitten Perttu Jönsinpojan kanssa,, Rekuuu. Haan
4

kuoli lapsetak. (Peringsk.)
f) Pcringsköld kuhtuu häntä: "Ä» &t\U KSb 0C& $of*
ntdfldre/' joka ehkä lie oikeempi.
■f^ Kuin Kuninkas Eerikki oli ensin yht-aikoo kosioinut sekä Kuninkatarta Elisabethoa Englannissa, että
K,uninkatarta Maripa Skottlannissa, ja tältfi viiniei-*
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Mutta tultua Köpenhaminaan, viskattiin häntä ja
hänen matka-toverinsa arastiin, kussa häntä piettiin
monta vuotta. Kuninkas koitteli kyllä monestin kirjoillansa *') soahakseen häntä sieltä poislunastetuksi, mutta se oli tyhjä. Se näyttää kuin haan oisi
vasta v. 1567 tullut sieltä irti-lasketuksi , koska eipuhutak hänestä, ennentätä vuotta. Silloin (Kesäkuussa) käskettiin häntä koetteskentelemaan ( tUÖnflrCt)
sota-rahvasta merimaissa (i ©f drgSrbett ),ja (Marras-kuussa) pitämään huolta heijän palkihtamisesta,
että myös luettamaan hopeita Kuninkaallisessa ja
valtakunnan rahastossa (33anf, ©fctttfammare).
568, s. 3 p. Jouluk. tehtiin häntä LainjulistaV. i
jäksi Pohjos-Suomen,Satakunnan, Pohjanmoan ja
kaiken Ahvenanmoan ylitten. Se näyttää kuin oisi

—

,

haan kohta sen perästä kuollut kosV ei hänestä
siittenmitään mainitak. Haan oli nainut Maalin OlliPekanpojan tytärtä förnfodtj Vartetorppaan,**) jonseltä jo soanut hänen suostumuksensa, niin haan yhtäkkiästi heitti heijät kumpaisetkin, ja rupeis pyytämään Moa-Grévin"Philippuksen tytärtä, Kirstiä, Hessistä. Ja koska haan häneltäkin oli luvan soanut,
niin lähätti haan näitä miehiä sinnck, peättämään
tätä naiman-kauppoa.
*) Vielä v. i565 kirjutti Kuninkas sekä Frcdrikillea
(DanmarkinKuninkaallen) että Finkillen, tästä asiasta, ja tar joi hyvän summan hänen lunastokseksi,
mutta ei siitä lähtenyt niin^ mitään.
**) Tämä Malin Ollintytär ©vttfo&t, eli niinkuin häntä myös muualla kututaan orjtC&Cn / tuli siitten naituksi Leskimiehen Lasse Jesperinpojan kanssa(Cvtiufc)
Arehyiin, Wernestadiin, m m. joka v. i
558 oli Vo«-

1
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ka kanssa hänellä ei mahtana olla mitään lapsia,
koska ei heistä missään mainitak. *).

**
Kustav Gödikinpoika Fincke Porkkalaan , )
mahto olla tämän Jöranin vanhempi veli. Hänestätina Heisinkin ruoassa. Tämä Malin eli vielä leskenä
v. i5BB. Peringsköld ja Palmsköld kuhtuu hänen iseän-

sä "(Dlof Pctöfott tili 25jurum", ia toisessa kohassa
kuhutaan tätä hänen tytärtänsä "tYEälitt (Dlofs&Ot*
ttV på flinbon"r josta hänen miestäkin jo* yhessä köpä fi.inÖOtt.
hin nimitetään
*) Eitä paremmin selittää tämän Jöran Finkin viJ

ran-toimituksia, tahomme ainoasti lyhykäisyytessä

nimittää sisälläpion niistä hänellen lähätetyistä Kuninkaallisista kirjoituksista, joista kopiat löytyy niissä Kuninkaallisessa Vallan-Sailyksessälöytyvissä vuosillisissa Pito- ja Päivä-kirjoissa. Näitä Kuninkaallisia kirjoituksia aloitetaan usseemmittain sillä sanalla :
■■'©ppet bref tili ipert* Cfonm
3C« ja ovat niin
kuin tässä seuraa. Nimittäin: vuonna i
547* b. 7 !3(in»
titt Sjkcm Sintfe att haalla XOivmo I?ogebyg& uti
$bo 2dn. vuonna i
553, b. 12 9?ou» att förfftcfa tili
554,
befFct) på «StnfFa %sdn. vuonna i
Ä»2Ä.ettwijjt
b. 14 ©cc* att af|lt;ra Jtbelits flamplmg nteb fcönber?
vuonna wib ©iféßorg, att tytnbra Ä* SD?:ts fiffarc»

—

—

—

562, b* 11 £ytiU citt Stcrbct«la be af DJdntefam^
na i
—
mareu till lån§ tagne 200 mäti örtttgar. vuonna
i
565. b» 29 §|pr» anbelanganbeé be£ vancontving från
©anmarf.
vuonna 1567, b» 27 9?dö» att tilltfa meb
£<xvl oä) QtttiQ 3ol;«tt Befidlla om frigefolfets
rtjioning, itfem, att ittvcntcra folf^fammaven,
— Dt^ fe=
ban f!|tfa £♥ SOt. oförfafflfabt 9Jegt|]er berpå ; Vuonna iSGB b* 3 Sec» gullmast, att roarca ilagmatt of;
wer ttofm Sinlanb, ©atagunöcn^ ©flcrbottcn oa>
%lanb.~ b. 17 Slot?.» Srebitif, att efter bej* meb;
meb TLUmogm uti Upp?
fiifnc injlruction fhi>ani>la
SWaj:t»
I«n&.
b. 22. att offafttmtigen fqmrit a till
vuonna 1574, b.2i^mu ttU 3or«tt
cpå ©«g;

—

— —

Ott, att flåffa falf ttll «StOtfflolm. (Mutta eiköhään
tämä jo lienee toinen mies tykkänään, samalla nimellä, e. m. JöränKustanpoika Fincke?')
**) Jos tämä Kustav oli vanhin.Göclikin poijista, niin
se tais syntyä nuon v. isi<), tahi i
520. Niissä
vanhoissa vallanPito- jaPäivä-kirjoissa, Sljernmanniu
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kin on jo ennen puhuttu. Häänki oli muinon, KuninkaanKustav i:sen hallituksen-aikana,yksi kuuluisa Peämies Suomessa. Häntä tehtiin v. i
542, s. 17 p.
Syysk. Linnanvouviksi sekä Tuklmlmin linnassa et— v. is^s s. p. Kesäk. (?) tehtiin
tä kaupunnissa.
29
häntä jo toisen kerran Linnanvouviksi tässä peäkau— v. is^s s. p. Kesäk. Linnanvouviksi
punnissa.
29
ja Selvittäjäksi (^jel^rcbarc) Viipurissa, eli niinkuin
häntä myös silloin kuhuttiin: "Luutnantiksi". — v.
i
547 Piämieheksi (\&6fwibé>lurtn) Savonlinnassa, jossa hänellä ensin oli Ture Persson (Bjelke) virankumppalina, vuoteen 1557. Tätä virkoo piti haan
— v. issg, s. 3 p. Syysk. sai haan
vuoteen issg.
ylimmäisen käskyn (fyogfta befaflttiltgen) tahi toimituksen ja hallituksen kaiken Suomenmoan ylitten,
— v. is6i,
Herttua Juhon pois-ollessa Englannissa.
s. 29 p. Kesäk. tehtiin häntä veljesek kanssa Tähti-niekaksi. Samanna vuonna s. 16 p. Syysk. PeäLinnanisännäksi (&fluers@tåtf)åKare) Reävälissä tahi
562, Holhottajaksi
v. i
Tallinan kaupunnissa.

—

- -

SSHtntie a:ses«a Osassa p. 49-o» 3^4- m m huhuliäntä Herraksi Porkkalaan; mutta Vapahuoneen
kirjoissa kuhutaan häntä ainoastaan Herraksi, Sonnäsiin; ja töas Stjernm. Jpofb* SOt. 2jsessa Osassa p. 327,
Tégelin Tarinamuksessa p. 35, ra. m. sanotaan häntä.
Herraksi Pernoon ja Sonnäsiin; ja Ugglan @tt). SitfS.
JK.Odncjb, IV.afb. p. 11,1,ftU tIU mainitaan häntä Herraksi Porkkalaan ja Sonnäsiin; j. n. e. Se näyttää kuin
haan oisi äitinsä emän-puolesta soanut Sonnäsia, isänsä emän-puolesta Pernoa, ja vaimonsa puolesta Pork-^
kalaa.
taan
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Suomessa, ja Ruotsin Valta-Neuoksi.

—

v. i
563 Lä-

hettämäksi ((Sdttbebufc) Venäjään, kussa hään peätti
kahen vuotisen vara-rauhan (jlUlVftåtlb). Tultua sieltä takaisin toimitti haan vielä tätä holhottamisen
564, i
566, jollon hänvirkaa Suomessa v. i
565 ja i
tä nimitettiinLinnanisännäksi Suomenmoan Pohjan-

,

,

moan, ja Ahvenannioan ylitten, ja joinna vuosinna

hänellä dii paljon tekemistä sota-aluksien varustamisella ja Saltpetterin valmistamisella Suomessa.
Haan oli v. i
545 nainut Mätta *) Stcnsdotteria
IHcj joka kanto kilvessänsä yhen varustetun käsivarren, jonka käissä oli yksi kielikukka (Silja), ]3
jollen se oli huomenlahjaksi antanut Pernon kartanota. Hänellä oli hänen kanssaan 7 lasta', 4 poikoo
— 2) Gödik
]a 3 tytärtä; nimittäin \)Anna Fincke_, **)
*) Hänen nimensä kirjutetaan

sekä Mätta, Maetta, Met-

tä_, että Merta. Hänen isä oli Linnanvouti Savonlinnassa StéiiJepin- e. Jaaknn-poika (Hle~) PorkkaJaan, joka Palmsköldin puheen perästä oisi v. isiB

ollut Linnanisäjitänä Viipurissa, ja y. I^o9 nainut
Anna Knuutintytärtä Laukkoon, jollen se anto huomenlahjaksi (mbfgonflcifJDCl) Porkalankartanota, jota se
olli perinyt äitiltänsä Merta Ollintyttäreltä (Tavast).
**) Tämä Anna Kustantytär Fincke RöfVarenäsiin, tuli
■nakuksi Salmund lllen kanssa, joka tehtiin Peä-Käskynkäyttäjäksi Käkisalmeen s* 25 p. Kesäk. v. 1690,
ja samana pänä myös yhen Suomalais Jalkaväen Rykmentin Evrstiksi.
v. iSgg, s. sp. Huhtik. pantiin
känää K. Sigtsmuadin Käskynkäyttäjäksi Castelholmaan ja Ahvenanmo.ilian, kussa hänen täytyi antaita
vankiksi Herttu Koarlen sotioillen , ja tuli vielä samana vuonna 1099 s. iop. Marrask. Koarlen käskyn
perästä poikki-leikatuksi, ja ynnä muihen Suomalaisten vankiloinen kanssa teilatuksi (fleglat)) eli
passaihin nauloitetuksi, Korpalan vuorella, varsin
Turun linnan kohulla.

—

.
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—

Fincké Sonnäsiin, josta kohta .hoastetaan enemmin,
— 4)
3) Joran Fincke s josta ei mitään tunnetak,
-—
Sten Fincke josta kohtakin mainitaan *). 5) Olof
—
Fincke Porkkalaan, ei hänestäkään mitään tiiätäk,
—
6) Elisabeth Fincke **), ja 7) Ingeborg Fincke ***).
Ehkä se on ikään kuin asiaan kuulumatoin, luettoo kaikkia niitä kirjoituksia, jotka ovat Kuninkaalta ja Vallan-Hallitukselta lähätetyt tallen Kustav
Finkillen niin tahomme kuitenkin teliä tätä poikkennosta eli erkanemusta meijän aikeistamme, koska
hyö' ei ainoastaan toista tämän miehen isoa tointa,
3

j

j

mutta
*) Muutoin se näyttää, luin yksi toinenkin mies nimellä Sten Fincke oisi elänyt jo nuon v. i4"o t. 1480,
joka oli naitu Anna Totin kanssa (Ake Axelinpojan
Totin tytär) joka oli leskenä Hannu Skiählin perästä
(lue tätä Totia suku-johtausta., Peringsköldissä).
**) Tämä Elisabeth Kustantytär Fincke Prestkullaan,
mahto olla yksi mainio vainio, koska se oli neljästi
naitu, ensin Jaakko Myhrin kanssa, siitten v. isBi
Abraham Maunuksenpoika lllen kanssa Prestkullaan
ja Sjölahteen,jonka kanssa hänellä oli yksi tytär Mettä Aapontytär Ille,\o\.a. kuoli v.i632 ja joka oli naitu
Moaherra Herman Claesson Flemingin kansa/ ja yksi
poika Måns Aaponpoika Ille, joka nai Hebla Slangia ,
Eerik Pertunpoika Slangin tytärtä Balkiseen, eli sen
ennen mainitun Sote-sankarin Eerik Slangin tätiä;
jonka kanssa hänellä oli poika Kustav Ille, joka
kanto vapamerkissänsä yhen rauta-sinisenkäsi-varren
rusko-kcltaisessa vainiossa, ja käessä yhen valkoisen
kielikukan. Tämä Elisab. Fincke nai kolmaisin Claes
Flemingiä (?) ja neljännesti Henrik ErkonpoikooRäf,
Sjölahteen, yksi vapatoin mies (ofrotfe liian). Se eli
vielä leskenä v. i
6'27.
***) Tämä Ingeborg Kyöstäntytur Fincke tuli naituksi
Mäns Nilssonin kanssa, Gammelbackaan.

—
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joksi osaksi valaisee meijän tarinanäillen
ajoillen,*) ja viittoopi tietä muilmustamme
mutta myöskin

kiijutokset Kust. Fiakillen,
*) Nämät Kuninkaalliset
—
545, b. 23
ovat seuravaiset. Vuonna i
fllUs
maftsbref for lEric Fleming, £r. Z\nut 2tnöerfton, tfon
(Dlfjon, »jornClae^on, 3ons VOciigottye
odjCöojtaf
—
StncPe, till att fianbla meb 9Jpjjarne. b. 29
25ref
att
allt
SUl^on,
trråns
utan
ffonémål gifroer (tig
tili
ftan
titt SBtborg 0$ anammat; jlottstSfroen utaf—9?tts Ärabbe,
Sincfe. ben 16 g^ot)»
famt ofroeranbtroanbar ben åt ® u(i.
irrans UiltJott o^ ösujlafsintfe; att be tuela Jafs
2tllgrann
af t odj ttllfpn meb it WlaUtS flott SGBiborg,
roa
férjiånbig
få långe till bejj Ä. ?Dt. fimbe1540,
férfe en annan
b» 3 Jfuni, att patt
man i (iaben igen»— Vuonna
(<su(l. si»tclfc> o(§ anbre gobe mån f6rf!affe be bönbec
Vuonna
af Cjufi rått nå) flål på ben bel be forbra»
547, b. i San. SEttt 58efallningémannen pS SBtborg,
i
(Su(l*
j:o angåenbe Äyft« rågången; 2:0 om
ilånsmatt6;fåtttan.
b. 1
—angåenbe att
0$ betalning af en tomt t 2öiborg. b* 8 mårbertn.?
aU
g&ra en arfétroitl emettan £ajjciliflån&«rc,
cd) 25ertit
—
1
till;
iEri^
b.
SOtartti»
ttfe
famt
Sitt
b. 12 9lpr. s&tt ranfafa
flåbja m«nr«rors utforfel»

—

—

—

—

tittara

angåenbe någon fåpejorb, fom f!all
pcs
5Slug. Slngåenbe 1:0 en uppta^n flårb t
öcvjjon. b. i
nvumavden; 2:0 Om bånbernaS utlagor i fpdnmal od)
ti åra fbr (egofotf; 3:o Om falpetter^fju&eriet; 4:0

— —

Om be begårba Äyfjc^^ttar; 5:o Sitt brufa bet ftörre
roib fFattc.'g«^^born«s tnroåganbe. b. 22
barmannen
©ept» Slugåenbe frtgefolHets «jToning.
b. 23 ®cc
©roar om Elåbe till frtecftarnes bct>of t 9?pflotts l<frn
Vuonna 1549, b. 6 SDlartiu Sitt infomma meb raHcn*
ff&perno famt forfålja fp«nmålcn»
Vuonna i
550,
b. 18 Slpr. m låta fomma Stmgl» SKaj:t« o$ fronanj
Vuonna issi b. 5
fpanmål ifrån SBiborg till atbo.
Xill95efallningémanneu på 9?p(lott ©. 5. att lås
Stmiu
ta bönberne befomma fpanmål for penningar.— b. 22
Slug. ©roar: i:oangåen£>e leriemarfens (?) ttpoblanbe
2:0 om 9?ebfogbarneS upborö oify rakningar; 3:o att
behålla ftflet n>tb£anmfor6 (?amma^forp?) 4:oS(tt låta
»eta fwab fom roib grånfen förefaller*
ben 14 Sec*
Sitt låta bönberne ibep fogberi utgöra fcjelpen till SBU
552,
borg/ efter mantalen.
Vuonaa i i>. 14. SOlartii/

—

—

Ottava I.

—

—

55
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leii, niistä

soannoovat tiiusluksia näistä aikuisista

asioista. Milloin laina Kyösti Fir.cke kuoli,

on

tietä-

Att fSrflaffa några bugli^a tatlat tili granfens forfrcar
innot gtyplänb; 2:0 att idfe ttllftanbiga JiyfFe foprnan
en fri fyanM; 3-: o att lägga någon iorb till t?y£yr?a
4:0 att lata en Flocfa emot betalning forns
ma till berfiroe fyrfa. b. BSJtaj. att låtapeber^au-tina t Äalapfe bi; cd) ©lof Ctlifane i Pil;ajånm
(^tblajdrrot?.) bp, återbefomma ben jorb, fom beras
553, b. aa^lötr. an*
Vuonna i
stannar bern af&atibt.
VuoajlåctiDe några oorbniugar t Qfcppswafenbct»
na 1544 K 10 9?otu aii förete be ftål od^ temUj tyvar*
Uf>pS l)an tnne!)a(wer ©tovgarbett uti Ulféby cd; 35ro*
Vuonna 1555 b. ia 9?ot>» ©war angåenbe nö*
|?äi's.
bige anftalter till afmdrjanbe af 3lyfs«vttes infall.
t>.
18 9?ot>. Slngåenbe bet till @a»ola,r aufommanbe folfetS
forMgganöe od; unbcvt^U, famt nbbiga an(lalter till
b. a £>cc. Slngåenbe npbtga an^
latt&cts forfwar,
t gttilanb.—
ftalter till afrodrjanbe af
b. 18 ©cc. ©roar i':o angåenbe utfFvifnmg^n i9?pflotté
lan oä) ©atwlar, a:o om,amlalter tmb lagret i £Lapp:
wefi; 3:o om bi-atarö. fållanöe.
b. 3o 25ec. ©roar
i:o angäenbe avmcm& un&_cvl;åll; 2:0 sltt tillfTitfa Ä.
SR. ett tlavt regijiei* pd be folbater font anPommit från
Vuoiihh lSfiG, b. R
©roar angåeniSfterbottcn.
be bo od) anbra be^of for fngiifotfet i Sinlanb.
b.
17 Sfan. Sitt ttrroa[ja några tjcnltga jlallen till afwels;

—

—

—

—

,

—

—

—

—

,

infall

—

gårbar i 9?t;flotH lån, —få oif låta alla timmermän t
ffttxel, förfarbiga f!Mbar.
»5 gfan. Sitt ofßrbrojligen
fåriiånbiga Ä. SOt. !)roab
férmimmlt om Ryfiavnt,
(om infallit t t£ttr år ca. —b. 3o
©roar angåenbe
bet folf,
fom blifroit f!t<fat till ffißioorg från diyMti
—
Idn. b.
J«?ebr. Sitt !;afroa bättre nppftgt meb gog:
— 271 SDlartti.
bavtta.
uo Slngaenbe någre af 9?t;pame
npbvånbc by-art Cawifalmi focfen; 2:0 om be bråtar
fom blifroit fallbe i 9?t;jlotté lan; —3:o angåenbe tillforfcl
<if allmogen till Ä. 2D?aj:ts armee. b. 10 Slpr. ©roar:
1:0 angåenbe frib eller fttlle|"tåttb meb 9?t;parne; 2:0
Dm Afujclsgåröavnce upprdttanbe; 3:o Sitt infomma
meb omjlanbelig berdttelfe I)tirn (Fattett tttgoreS i $flss
(Toto Idn; 4:0 —Sitt låta reparera ett förfallet torn på
b. 16 Wtau
frigefolHcts
SBiborg^ flott.
— b.Slngåenbe
förläggning od) férpldgning.
2g Sftaj. ©roar 1:0
Slnaåenbe bygetnaben på 9?yflptt, 2:0 Dm några Bon;
ber, fom blifroit il>j4lff«gnc af 3?t?parne; 3» Dnt rå--
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matoin, vaan uskolta1^ on, että se tapailtu» viineri
is6G:cn lopulla, tahi v. is6y:en alussa, koska siitä

for berkbe gdrbar, tili begSwgbar blifnnt f6r=
qn?«nt-'
9ltts.HK» nnU låta fomma
— b.uägra
io §lug. 1:0
od) pfFcsbyggarc till 9?i;jlotts lan.
cmgåenbe afvuebqavbantes anldgganbe od; f?attldgöntn<j
t' 9lt;flotts Idn; 2:0 om 25y|?efFytt«v ocö @6ptt(?j ifrån
SBtborg ; 3:o^tiru föffaras? ffall meb bern, fom rofwat
od; plunbvat i 9vt;jjlanb; 4«o
— Ölngäenbe imbevroietung
f6r be m;fi antagne Sogbar. Vuonna issg b. -i!\ §>(u,g.
»:o StngSenbe gavbens inönft»«itbc af -JJpfUttS lan;
2:0 SCtt flka forefiaUning I)o5 (jöfDlng^inannen på §itUÖolm, om be fwebjor- 9tpj?arne falla Dtiver granfen,
Ä. 591. roro ben gamla rågången, till bet? en
bliftöanbe
np blifiver fajlildlXb;3::o angaenbe v^eim? von Ivolleit,
l)tt)ilf'en nti Sfyflott befallt ueberbryta några ön^, men
febermera reil bort, od; ej återkommit; 4;o SingSenbe
några SljlfFare till S^pflott, f)!uarom Ä. 50?. låtit afg.S
befallning till bep 35efallningémanpå ©tocffjolmé jlott.—
Vuonna is6i, b. 19 @ept. Snflntction
till CBoftaf
—
Sincfe, j6fn)enlåtf)ållare t Slemel. ben n OcL Sn(su|l.
Dfiverjlåtbållare
t ?tfflanb.— b. m
ftruetion f6r
5.
gebr. 1:0 attbeiHlla om Ealfjien till rthborge byggning;
u:o om «fwclegår&av t S^yflotté lån; 3:o om jlebfog-bavnt; 4:0 om nbbtorftigt uppeljatfe meb foctalic--pcn
b. 5 gjiaj. 1:0 angåenbe 9?tbber=
febtar till
jlapeté o^-Slbelns famt SOlenigematU'
få;
ival i ©werige fom Sinlanb; -<:o om g«rbert6 ntgoranbe Bfwer Ijela rifet, till ben tHljiunbarioe bottingen.
b. 16 @ept. Att ef)an begtfroer ftg till- Svtroel od> åtager
ffg att formatta ©fvi»cr|tStl)Sll(ifeäbcftaUningctt berfam;
majldbes, unbet
Saré Jflemtngé opaisligljet.
«9 ©ept. Att c f)an begifrocr ffg till SÄemet, att emottaga
ocf) férmalta (DfwcrjlStpåUavcjbejlaUningcn nnber
netton,
i>ars Slemtng^ fjttfliga ttlljtånb/ af ben
— b.injtri
59Toy.
fom meb bet forjta )laU 6frcerfdnbas.
att f)an dnbtltgen —fttllborbar ben legation till hertig
b. i(> 9^ot). att bet dr Ä. 9Ra\:t.
trr«gn«o af Dfel.
behagligt att l)an
be fetr>liepei*fcblar till SHfflanb for-—
f!itfat [)afuicr.
Vuonna. is6a, b. »8 gebr. Sill ©tu
bernatorn i Sinlanb Ösufl. s'. ?tt f6rf)anbt-a meb Stbeln
uti vSinlanb ,bet be flola begif^a ftg till Sien>el od^ tje-na till fot, till bep beraé ödftar funna lunma buver.—
b. 2 ${aj. frcar om ben munfmng fom l)an tjaft meb
bibeln iSttUanb, od) t)itru. be (Tota fin rnjlnins tyåUa.
feitjTapeu

orbnabe, 5:o

--

—
—

—
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päivästä hänestä ei mainitak niin mitään. Sillä että
se oJi jo kuollut v. is6g, selitetään siitä kuitti-kirjas10 gfttttt* om SinfiFa "Hbelns rufftjenft,
£err Clace
CfmjTerfjott
om få fcefréfroeS.
for
— b. 6 $ttli.tiliDmtmbfdttuing
några flipp«t*e, fom nuo bet fovfla
b. 29
jfcitTe,
af alla lanbéånbar t ginlanb «tgéraé
fjan i)it till 25ergebritf*
om ©tå&efoli?,
fom
ningenv forfltcf a fl titte,
b. 25 »Ing. Sitt ()au förflaffar
till iKeroel,
till «Eric
od) iEric
alla förafflebabe gogbar od) Sogbeflrifroareuti Sifflanb,——
b. j/|. Det. Sitt lian ffatt begifwa ftg åt Kyjilanb.
anbtligen
b. o 4 9voö. Sitt
lagar, att ben fpan*
mal, fom Sogbarne lefroercra fS
fltttte, måtte f ömma till
—
£elftngfor^
b. 4 9?ot>. Sitt f)an meb fin gru od^ barn
fagifwer ftg f)it till
"Hnnas bröllop, fom Jiä j?att
— frofen
b, 20
©eecmb.
b. 17 9?oo, ©roar om be lägenheter
l;an berättar, fom ber dro i ginlaub, meb ftfFetu od)
gwavnjlaUcit.
b. 25 9?ot>. Slnbelanganbe gogbarnaé
b, 10 ©cc. Sitt
Stertfåenbe vafenffaper t ginlanb.
6ané behållning meb utgar&g^a^atrte, beplifeé meb
b&nberne i Xaroajlef)t!é tan,
om tillformgmtitt -ipeiftng-foré, åv Ä. SK, bcf)agligh — Vuonna isö3 b. 13 ga»,
att a å S)?aj:ts ivågnar forråtta några

b*

—

—

—

—

.

—

1

—

angelägna rcårf \)os 9?t;ffe Såren 3t»Ätt WafiUit?it3.
b. G gebr. anbelanganbe öfcppe-utrebntngen.
b» G
sebr. angåenbe titt jjrcHfa orter gogbarne att gtnlanb,
beras fpanmål tefwercra jlola»
b. 2a @ept, om ben
g4r&, fom utaf ginlanb tttgoraé flotte.
b. 2 pct.
Sitt f)an flotten uti Stfffanb meb foctalic roat forforja
flutte. b. 22 9^oo. Slnbet. ben gavb
af Sintanb ut*
Vuonna i
564 t>. 2 gebr* Sitt i tib be-Qbtat flatl. fknDbenOeter,
SFeppeflotmtte
ombe
till
befom
ifåtta
I)of i ginlanb funna bef)6froaé, f)roitfen fontmer att gä
b. 17 Sebr. Sitt på 4
ut meb fortfa öppet matten.
månaberé tib, meb åtta nöbtorfter affårbiga ©feppe*
flottan t ginlanb t)it Bfroer titt ©tocfiiotnu
b. 23
gebr, att lata granneltgen uppfpana några borgare,
fom rooro forpajiabe ifrån ©todföotm åt Sintanb od) 9?e;
pel, att uppfopa fpanmål titt ©feppöflottanf bel)of nu
iår, od) bern ffpubfammaji t)it tillbafa ffirfltcfa,
b.
23 fStaWii Sitt låta orlogefFeppen i ginlanb \blia§ åt
tnnom ffåré Bit titt @tocff)otnu
b. 23 SKartit. Slngåenbe htt folf od) l;dflar, fom menige man i
od) Xat'aflel)tté lån utgöra flola.
b. 3o Slpr. Jproar-? ar£ glemtug) få långe f6rbrsjt mtb
före be Q Spän od) l

—

—

--

—

—

—

—

—

—
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Julio kuninkas anto mainittuna Vuonna s.
p. Heinäk. hänen leskellensä, niistä hopeista joi-

ta, jota
20

—

ifrån Siulanb oftuerföranbe ött tili
©todföolm.
t>. 1» SOtaj* (till DfroerjlåtöåUarcn t Sin*
lanb ©ufh 50 att bet ar £. SOl. mtjtyagliflt, bet tian
itfe bcfiåUt om Sfeppsflottans utrebning t Sintanb»
banurfäftaS for brojémålet meb Sfeppe-b. 1-3 Sunt.
utrebning ifrån Sinlanb; altbenjhmb bet— icfe
flottane
«ja-rit bans, utan beraé forfummelfe på ffepperi.
b.
10 ©ept. Sitt ban
ffall
fårffaffa bagewedren tillSGtßorgf
—
Sogbarne
b.
9?ot>.
Sitt
ban
meb
i
Befallning»
flotte
4
Stnlanb bejldller en fyop fegeHarft ocfy wallmrtr, famt
bet till ©tocfl)olm förf!i(far, —b, 24 9M\ Sitt l)an taggef ftg iviner om, bet faftpettetfjufcningen i Sinlanb
måtte fomma på gång, fjsyarejl lagenhet berttllnnneé.—
b. 7 ®ci% Sitt l)an
oftuer till ©iwerige fdrffiefar,be
ifrån Sifflanb fomne, od; ber—i Sinlanb till 95orglåger
Vuonna i
förlagbe ©wenffc ineftav.
565, b.
#b~o,
San- Sitt l)an få Beffailer, M alla uti
Söiborg od) fleriiabeé i Sjnlanb fcefmbtliga ovlogefFcpp,
måtte meb alla nSbtorfter blifrua utrujlabe, od; ()it till
©totfOolm forffi(fabe,på bet be meb ben éfriga ffeppéflottan,— måtte tråjifommatibe roar fßtja^ åt emot fien-berna. b. a6gebr. Sitt (DrlogefFcppctt i Sinlanb meb
alla tiUkl)Drtg(jeter, matte mebférjia öppet matten forns
ma I)it &ffom--b, i3fflatt\u att f)itforflicfa be ot-logeffcpp fom . ligga uti Stnlanb. b. 6 Slpr. om fpanmå-Icit ben Ijcm f)it— till ©torf^olm, till ©fepp^utrebningen
fovjTiifa ftuUc. b, 9 Slpr. Sitt utfpana od; vanfaFa,
I)ivilfa till ffeppsflottan dro utflrefne, o<^ ftg I)emligen
b, 2.8
till «Slanb eller ginlaub unbanjlitngit Ijafiva»
Sfpr. Sitt t)an tillfåger be fattige fralfe mån isml<m»>/
till
fom tcfe förmå l)ållq URojjtienji, att tjeua— i fommar
b, 28 Slpr.
fot, od) fomma fiit ofroer nål utrujlabe.
Om ben unbflpllan, Droarföre öan be ovlogefFcpp i
ött till ©roerige f6rs
Sinlanb dro, icfe Ijafmer f unnat
fStau Slnbel. bep unbftpllan,—broarföre fjan
fficfa.— b. 6faltpcttcffjubningen
i gång.
b. (i %Rai*
irfe fommit
att bafwa
uppfeenbe ofroer faltpetterfjub*
—
ningen t Sinlanb.
b. 28 Sjtmi.— Dm het fjofolf fom
iSo3eilcr--©steranb antagas f?all.
b. 16 gult. Sitt
fian —bet ©\t>enfFa myntet icfe ffulle utfldppa utaf tU
Fet.
b. 19 Suli. ©en foewlie f)an till jjifflanb fsr-Vuonna iS6G, b. i Se&r. Sitt Danbta
j!ulle.
fliofa
mcbSogbarne fefruer Sinlanb, åjlerbotten od; $lanb, om
SFeppsflottane

—

—

—

■

—
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ta haan oli

lahjaksi

antanut

Kuninkattarellen (lue

$60 Xlb. 1784 n. n.*)

—

en g«rb tiU ©feppsflottans ntrebning/ sfu>en fom t fjol*
b. »a Sebr. angåenbe beu ftmötligl;ct SÉofcoötterne
att företaga emot iMfflanb od) Sin-'
ffota l;afn>a
— b. t13(Tnnet
gebr. 2(tt bet dr $. SK. betwgligt, bet
lanb.
betfålter om ©reppsbyggningeit t *Äbo.
b. »8
&an
2Waj. Sitt Oan meb bet altraföriia låter Sogbarna
—
fram-b. <)
forbra öagsroerFen till SlffefJe flotta bpggning.
9lng. ?ltt be (Sogbarne) forfficfa alla ber i lanbet beflnbtlige lan&eFopmrtit till (Eatmare.— b. 19Slug. Dm
forforbringen till Sfeppsflcttane ntrebning incb tyam-pa od) tjära,—b.
Det. Jpitru {)an om gdrbe^fpan-pennin*
m^len, utfofingeu på myntet, tafttxtvna,
—
gavna oc<) annat mera bcjWlla f!ulle. b. 29 Det.SCtt
od) till 9tpf*
fan tTpnbar Hegatevna fort ifrån 833tborg
—
lanb, famt Ijiuab fom
emellerttb bejlalla ffulle.
fjan om 3yj?c|Tyttavne, UtgÅrt>6^4;
b. 3 Ticc.
firti-ne odf> Sfeppsutve&ningen till bet 9?ar«)ifle far*
ruatien, bejlalla ffall.

—

Ilman näitä nyt nimitettyjä Kuninkaallisia kirjoituksia Finkillen, niin löytyy myös K.. Vallan Säilyk-

scssäkopioita Pinkin kirjoituksista JLu/iijiknalfe/ij niin-

e. m VuMesta i'555 bOt* 9lvflott b. ■>■! Oct. @Ll
n)tblt;fttg raport fr. Zm-e pevfoit od; (Fitfh
jemtc en planritning S lagenheten fring
fprfa,
§n annan bito af ben 4 ©ec»
Sn bito af ben ij
®cc.
önt bito af ben 16 ©cc.
Dn bito af b, 3o
©CC. Jlt. m. Samaten vuolesta i's(i, niin löylyypi
Vallan-Säilyksessä yksi iso kirja, puolea arkkia loajucltaan (in folio) joka ei sisällensä piek muuta kuiu
kopioita Finkin ja Ture Personin (Bjelkin) kirjoista,
ja sananlaitoista (rapofter) Ku.:inkaalJen , jossa paljon
puhutaan sekä heijän moakunnastä, että sota-rahvaasta,
ja muista sota-laitoksistn. Toinen osa, tästä kirjasta,
joka toas sisällnsii pitää Kuninkaan vastauksia heilien, kantaapitällaisen nimitöksen: "S£f)enue eftcrffrcfflte
5500 f li;ber od; innef)oller iviva afiiriffrer 0$ Sqpier 6f;
irer bt-eff, iufmicticmev t»d) bcfaUningar/ fom jag
nnb=
SEfHire tycrmx tili ©alflabft bafftter befommitö od;@n>e*
(Soflaff
fånget ntaff @tormåd)tige gnrite od;
rigeé ®btl}\s od; SBdnbié Äonnng, tvår 9?åbige Jperre,
feban bet jag meb (FrltgO od) äöalb&rbig dian @6|]aff
Stnrfc tili Sporfafo bleff fororbnat ©låttlåftuen på9?t;ilått."
*y Palmsköld kirjuttaa hänestä: "©ojtaff gtntfe tiU ®C(terbi; affomnabe k>66 od) blef begrafiuen (Tatl)arinas bag

kuin

—

—

—
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5) Gödrik Kustanpoika Fineke Porkka Jaan, tais
olla KustavFinkin vanhin poika*).Stjernman, joka kuhtuu häntä Herra Sonnäsiin, sanoo (jpofiX sU?iimc IID.
p.333^ 422) että haan oli Jöran Finkin ja MalinPersdottcrin poika; mutta tässä haan toas erehtyy. Silla ilman sitä, että Jöran Finckiä kuhuttiin Herra
Pernoon (josta on arvattava, että hänen poikansakkin
oisi pitänyt tulla näin kuhutuksi) ja Kustav Finckiä,
Herra Sonnäsiin ja Porkkalaan, ja ilman sitäkkin että tämän GÖdrikin kirstun hopeet 16'yettiin Sonniläisten suku-hauvassa, joka myös osittain toistaa hänen
olleen Soiiuiläisten suku-polvesta, niin hietaan aivan
selvästi niissä tii Justuksissa, jotka löytyy K. VapaHuoneessa, että myös siinä Suomal. Sukukirjassa K.
Vallan-Säilyi sessä että "se oli Kiistan poika." Häänki oli yksi kuuluisa mies Suomessa. JVuoruutessaan
oli haan palvellut Sota-väessä, ja oli tullut Loden
tappeluksessa Viron-moassa niin pahoin ammutuksi,
että se keänty elinaikaasek roajanrikoksi eli vaivaiseksi. **). v. isjs oli haan jo Sota-Evesti, ja tais
jo silloin olla Viipurissa Kuninkaan Käskynkayttäjä.
—v. 158 ioli haan Linnanisäntä Savonlinnassa, jota
virkoo haan piti 16 vuotta perätyksin, eli aina
syksyyn v. isg9, jollon häntä kuhuttiin Tukhulmiin.

,

Utt ÄimtttO ft;tfa/ J Se oli niin muoton mahotoin että
hänen kirstun hopeetoisi löyettyLiikistenkirkkomoassa.
*~) Se malito olla syntynyt, nuon is46:en vuncn tienoilla.
589 ;£. &p. 66.
**) Luc: 9tegijlratiiren för år i
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—

raja1^95 oli haan laitettu Kuninkaalta
—
liuotin
välillen.
v.
saja
Venäjän
1598,
panoon
noopi Stjernman. hänen olleen Peä-Linnanisäntänä
(®enerat=@tåtf)åffare) Suomessa, kussa hänellä oli
paljon tekemistä Ruunun vero-rahoin kanssa. Haan
eli vielä Maalis kuussa v. 1616, koska Kuninkaan
viimeinenkirja on annettu hänellen, sillä kuulla. Haan
tais kuolla v. 16 17 *) niinkuinolikirjutettu niihinkirstu-hopeihin, joita hänen hauassa löyettiin, ja joissa
min Ict3 Mr lUten ©ele
luetaan nämät sanat: "£)
v.

bir Bifoten ften."
Haan oli kahistc naitu, ensin Ingeborg Boijin
kanssa Gennäsiin, joka oli Hannu Laurinpojan leski Isnäsiin, ja sen jo ennen (p. 4'7) mainitun Valta
Neuon ja Lainjulistajan , m. m. IViiles Eerikinpoika
Boijin tytär: ja sii11e n EilinFlemingin kanssa, Sota-Evestin Herman Pekanpoika Flemingin tytär,
Lahtiseen, joka siitten sai mieheksensäLinnanisännän
ja Sota-Evestin Arvid Eerikinpoikaa Stålarm Sy~
vämmoahan ja Grabbackaan. Muita ijällisiä lapsia ei
mahtant olla tällä Gödik Finkillä, kuin yksi tytär,
nimeltä Margrctd _, joka hänellä oli ensimmäisen vaimonsa

*) Palmsköld on sen eistä ci toimittanut varsin tarkkaan
hänen kuolema-vuottansa, koska haan sanoo: Gödericus Finke de Porkala, R. M. Svecice Senator et Marschallus , Guhernator ditionis Nyslott anno iSyC, iGoSj,
1612/ cum illo periit iUustris familia Fincorum in
Svecia anno IGIB.
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monsa kanssa, ja joka, niin kuin on jo ennen sanottu, tuli naituksi EvertKoarlenpoika Hornin kanssa
Kankkaan, .*) jonka kanssa hänellä, oli yksi poika,
Kuslav Horn.
Näin sammui jo toisen kerran, miehen puolella
tämä Finkin suku Suomessa, joka jo v. i3Bo ensin
tuli koroitetuksi Vapasukulliseen seätyyn, Valta-Ruhtinaalta Bo Jonsson Gripiltä ja joka kanto kilvessänsä kahta paria valkoisia malkoja tahi orsi-puita
(eli nytteitä) punaisessa vainiossa, ja yhtä valkoista
j

'

Peippuista kummallakin puolella niihen peällimmäis-*
ten maikoin (kaho kuvaukseen, sekä näistä hänen
kirstun hopeista, että Brennerin piirutoksia X. Taui.
3V.

2

**).

*) Hyö olivat jo kihlatut V; tön ("OJtÖÖ SCtÖ. 1784; p.aa)
vaan naivat vasta v. iGi3. Pea-Sota-AsettajaEvertHorn
tuli jo v. iGi5. s. a5 p. Heinä-kuussa kuoliaksi ammutuksi Venäjässä, Pleskovin linnan piiritUssä.
**) Se mahtaa sencistä olla ptihasfa valeita niitä Bån<*

lasketteloo kirjassansa: Sen tDÄlboma Äaiuaftijta <Tstfs

attavefcU, @tOCf&. t-56, tussa haan sanöopi FincUnf
kilöihcn vapamerkin olleen yksi Sianpeä valkoisessa

vainiossa , (jota se kertoo Palmskoldin suku-johtauksesta) ja josta se kirjuttaa näin: ''olof V?iclt(?Ott Hat
uppto.q (tn Srtté, be gamßlc $in<£ <xv& ft6lbcmsrfcti,
ett ftuart ®9lte Oufwttb t fimitt falt, fåbant fom Sllcgoe
SBrcnncr afrttat bet t 5(60 ©omf^rfa/ Ettet förrätt fprfatt
Tämä Olli Tavast ei ollutkaan naitu FinckiBrantt»"kanssa,
löihen
sillä hänen ensimäinen vaimo oli
Kristina Rötker-lngonpojan tytär, eli niin kuin häntä toisilta kuhutaan Kristina Rötker-Jyrginpojan tytär Spurilaan (Jägerhornin suvusta?) jonka äiti oli
Briita- Jönsintytär Oallc, ja joka kuoli lapsetoinna;ha-'
nen toinen vaimo oli Ingeborg Valdemarintytär>
joka eli v. i
485.

xoas

Otava L

56
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Sten Finche Pepotiin oli Kustav Finkin toinen
poika, ja Götrikin veli. Hänestä ei tunnetak muuta,
kuin että häntä v. isg4, s, i
3p. Heinä-kuussa
tehtiin Linnanisännäksi Hämeenlinnaan. Haan mahto
Claes Flemingin ja niihen muihen Suomalaisten
Herroin kanssa piteä Kuninkaansa Sigismundin puolta, koska Herttu Koarle tultua Elo-kuussa v. isqj
Suomeen, manaisi häntä tulemaan Turkuun hänen
puheellensa s. ißp. Marras-kuussa, soahaksensa häntä
sillä tavalla kynsihisek. Jos haan tuli tahi ei, on tietämatoin;mutta arvattava on, ettei haan ottanut korvihinsa hänen käskyänsä, koska Herttu tultua toisen
kerran Turkuun, v. isg9, hakkuutti häntä ja monta
muuta Suomen herroista, jotka hänen sanansa peälle
uskalsivat ihtensä hänellen. Sillä koska tämä julmaluontoinen Herra Syys-kuussa mainittuna vuonna
ollessaan Turussa, Helsinkissä ja Viipurissa, oli
antanut kussakin paikassa poikk-hakata niiten isoimniiin Suomen Herroin päitä, niin haan tultua takaisin Tux-kuun, lupaisi armonsa niillen Turun linliiissa olevillen Suomalaisillen , jos hyö muka hyvällän antaisivat hänellen linnansa. Arvid Eerikinpoika
fStalarmJj joka oli linnassa Peä-isäntänä,uskoi siihen,
koska Herttu Koavle oli kirjallisesti vahvistanut tämän
lupauksensa, jott' éi yksikään heistä , jotka linnassa
olivat, pitänyt niin millään tavalla tulla mihin vastaukseen, ei henkensä eikä tavaroinsa puolesta. Mutta
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haan oli tuskin laskettu linnaan, ennen kuin haan
viskaisi heijät kaikki vankeuteen ja rupeisi heijän
päitä tasoittamaan. Hdän hakkuutti silloin yhtenä
päivänä ilman tätä Finckiäj 10 muita Vapasukullisia
Suomalaisia herroja *), ja naulatti toissa pänä heijän

,

päitä Turun Neuo-Huoneen tahi Raastupan rauurilJen, että sillä muka peloittoo niitä jotka vielä pitivät Kuninkaansa puolta.

Tämä Sten Fincke oli naitu Brita Flemingin
kanssa Pepotiin, joka oli Turun Linnanisännän Peder
Johansson Flemingin tytär Friskalaan, synnytetty
Ture Pe'dersonin leskeltä, Pepotiin **). Merkillinen
on, ettei tästä Sten Finkistä mainitak niin mitään
siinä Suoma], sukukirjassa, ehkä siitä syystä että hän*) Ne muut jotka silloin mestattiin, oli Vapahena Johan Claesson Fleming Quidjaan, yksi nuori mies,
joka ei ollut tehnyt niin minkäänlaista Herttua vastaan, mutta Roarle kanto hiinellen salavihoo, siitä, että hanan isänsä Claes Fleming ei taipunut Herkun
puolellen Toiset, jotka hakattiin, oli: Hartvik Henriksson, ChristerMattsson^ jörnram (Stjernman kuhtuu häntä Christer Månsson); MichelPävelsson Munk,
Nils Ivarsson, Olof Clausson (joka oli Claus Pienimingin saia-poika), Jacob Mol, Hans Inis, Sigfrid
Sigfridsson, Eskil Jacobsson ja Herman Hansson
(Stiernmaii kuhtuu häntä Herman Jacobsson)', ilman
näitä hakattiin myös 3 tarkka-ampujata (Bpjjflpttat/
fliifpffpttör) ja 5 sotamiestä. Heilien kaikillcn luettiin
henken-rikoksi että olivat pitänneet heijän lailisen
Kuninkaan Sigismundin puolta,jollen olivatvalallansa
vahvistaneet "uslcollisuutlansa. 833crtt)tn9^ ar l H&-'*
£tih I ©. p. |68; ©tjernnu ©ro- od^ ®btl% SÖttnnc,
II ©. p. 403; @menf?e SJlercurtuS for ©eptemb. mös
uab 17.57, p. 278; Jpefttfl &arl§ @(aftarefecntf ,nu fl.)
**) Peringsköld sanoo että haan kuoli lapsitöin,mutta

,
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tä näinä aikoina piettiin moapelturina (fåfbllt
lanbSförrfoare) *).

ett

Palmsköld sanoo että hänellä oli yksi tytär, joka oli
ensin naitu Ivar Arvidssonin kanssa, joka tuli yhessä

appensa hanssa leikatuksi, ja sutten Olof Anderssonin
kanssa, joka oli jo ennen häntä pitänyt i ja kolmasti
Jaakko Eekin kanssa, yksi vapatoin mies. Mutta tästä
emme ou soaneet mitään sälveä. Sillä niissä Herroissa, jotka

hakattiin Turussa silloin kuin Finckiä lei-

.kattiin, ei ollut mitään Ivar Arvenpoikoo (ellei haan
lie, ollut rooka
sotamies). Sitä vastoin niin poikkihakattiin Viipurissa muutamia viikkoja jo ennen, eli
s.oo p. Syysk. v.1599, yhtä Ivar Arvidssonnia (Tavasi)

Kurjalaan, ynnä isänsä kanssa Arvid Heikinvoikaa (Ta"vnst) Vessunclaan, joka oli Linnanisäntä Viipurissa, ja
uskollisesti palvellut Kuninkastansa 3o aastaikoa.Hänen poikansa Ivari oli nainut Anna Pekan tytärtä
1cipotiin, (hanansukunimeensä ei mainitak lie haan
siitten. ollut Tytär-läntämä Finkillen) jonka kanssa
hänellä oli yks poika Sten Ivarsson, jonka nimi ikään
kuin tarkoittaa tätä omicttointa Finckiä.
*) Niistä K. Vallan-Säilyksessä löytyivistä Kuninkaallisista kirjoituksista ovat scuravaiset toimitetut tallen Sten Finkillen, nimittäin:
Vuonna i?>94/ b*
37 Snlll; DrbreS ttlt
£err Stett gindt augaenbe be
l&yttavnes
SinfFe
frihet på öcrae
11a
1595» &, 4♥v.Dm allmogens i Satfajlefms Is.ii
Vuonna 1697. fc 3 OcU Sttt
ft-iwilligÄ 2lit'et)jclp.
ei int't;mmrt be upprortffe på £at>ajlef)n^
b» ia Det.,
©tamnina för 4?err-etcn 55't^c på i£a»aitef)us, att

—

—

a

,

—

—

tUI
Sart t fftbo b. iB:be t famme månab*
—tvmma
b» 18 Det Orbves att flåppa tofl btt frtgsfotf, l)an pa

anfiSUtt» Näistä,

niin se äsken mainittu

manaus-kirja, jolla Herttu paituutti häntä Turkuun,
on aivan merkillinen, ja kuuluu näin: 't3t4tnpttittCs6;
c cå) &e anbve, fom oppå Zaxvafte
bvef fov <oct'f
fyus wovo, af fibo C>. 12 (Det. ål)v isyj. "2Båt;gunj! ocf>
«abc, 2ötj tiiufle intfjet at t ju ()afuer fårmtmmit fpnnera
lisen t\)\i etccit
af tUt bref luij fenejl Idtö f!rtf*
ue ttg tili for Ijroab orfaf ffttlbf) mtj o^ ()tjt t ?ant>senbctt
BegifuH Ijafne, hembligen tiU at aff^affe allt okftånb^
jptltor på^reeb^o, fom f)ar ni\)\ Uinbet igenom (TfaeS Sieni 2
minne od) fjans mebf)jelpcre^ ofeegHpetl^e od; otagtt^e 9tcgiementlje fommtt war, o$ f>;e(pe Uinbet tili 9?dö od)
1

J
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Näitäk löytyi vielä muita Finckiloitä _, vaan
kennen poikia olivat, on tietämätöin.Heistä oli yksi
nimeltä Eerik Fincke joka oli Sotaherra, ja jollen
Kuninkas v. iSyi laitto kirjan, että hanan piti kulettaman Smålannin sotamiehiä Suomeen *). Toinen
oli Jaakko Fincke joka oli Kauppias Flensburgissa,
ja joka mahto olla yksi rikas mies, koska Kuninkas v.
isg4kii'jutti hänellen,ettähänen piti sooha viljoja niistä kaloista , jotka haan oli jo eiltä-käsin antanut Ruunullen **). Kolmas oli Lyder Fincke joka v. isa6
oli Peämiessä ja Voutina kaiken Ölannin ylitten;***)
ja neljäs oli Jeppe Fincke joka eli v. i44°> ja josta
vastapäin enemmin. Palmsköld mainihtee myös yhtä
Henrik Finckiäj jolla ois ollut yks tytär, nimeltä Krij

j

j

j

eemgljet tgten; ©ocf eft^cr imi tcfe Ijafue någon \htUaring ifrån tber kfommtt, fwab t df)re ttllftnneS at gtke,
cd; ont t ttjele mebfj op o<9 t&e anbre 9?iffens ©tenber;
ivele giörc et ifafen tit Äonungt. $)lai:t ocf) Stiffens gagtt
roilic
od>
Baile» ©erfore s^r roar atfroarltge
förmas
ning at t Be^ifue tbfter
tili op , o# tåteer op tber ut|)s
,
trp<fetifle mening formmme ånbtettgen få tagenbeS at f
ciUerfibit tf;en 18 bag i tfjenne månebö |er tiltjlåbe^ fyotö
op ål)u, få frampt at I)mar tfyet tcfe ftter bå raete tutjc
fömme od; piffe tber få at t tntlje jTok tacfe o^, odj i
mage febfwt froare od> ttnbgielle mebö ttjf od; gob?/ ttlE
all tf)en f^abe od) befojlnat fom ber mtbl) fJter, betr t
mage n?eb()e tberefterråtte. Satuin ut fupra. Carolus»"
'*) Nimittäin: Vuonna 1071 b. 9 9?om Sullmaft f&r
Jperr iEric <sincf att BejiaUa om be @måtånbf!e fnefs
tarne^ tnqmartertug omfring SSejierroif.
b. 5 ®cc*
SCtt fdnba be fneftar, fom t äöeiteraif ttgganbeé åta,

o^

,

—

till Stntanb (9tegtjh\. 1571, p» 123, 135).
isg4, b»
9?0l\ till |>anbetés
mannen $acol> Stncf om fpanmaté ttnbfåenbe f6c teftues
rerab ftll till tronan. (^Kegijler 1594, p. 216»).
?**) Stjernm. $b% fStltttlt IJD. p. 287, 3a6

**) Nimittäin: Vuonna
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stina HeikintyVär jonka oisi nainut yksi Hans Lydcke.
Tästä nähään että tämä ennen aikana meijän moassa
kuuluisa Finkin suku mahtoi myöskin olla väkirikas
(tCltvtf)j ehkä sitä nyt tuskin tunnetaan nimeltään.
650 tätä sukua niiVexionius Gyllenstolpe luki v. i
hen sekaan, jotka olivat jo pois-sammuneet*). Jos se
■vapasukullinen suku Finckenberg**) lie millään tavalla
lähtenyt tästä Finkin sukukunnasta ei tunnetak ***).
Näillä sanoilla olemme tahtoneet yhteen-hakea
valaista ja lisätä niitä vähiä tietoja, jotka jo ennen
löytyy meillä täsla vanhasta Finkin suvusta, ja
>

joita Gagnerus vähä kyllä

on

meillen toimittanut -J*).

■*) Vexionius Gyllenstolpe. Epitotne Descr. Sv. Goth,
Fen. L. VIII. c G.
**) Tämä suku oli jo kuuluisa Suomessa v. iffio, yhcstä miehestä; nimeltä Heikki Finkenherg , jonka jälkimäisistä(efterfoinnianbe)yksi vapastivujiinenClaes 01-linpoika Finkenberg Suomesta tuli v. 1627 sisään kirjutetuksi Ruohtalaiseen Vapahuoneiseen, N. isg al.i.
Tämä suku, joka meijän nykyisessä Suomalaisessa Vapa-Huonseessa löytyy sisään-kirjuteltunna N.B:san ala, kantaa kilvessänsä yhen pystö-kuun jonka koukerossa ou yksi 6 säistäinpu tahti.
***) Viimeiseksi tahomme myös nimittää, että löytyy
Ruotissa yk.si vanha kansan-tarina eli satu, yhestä
Finkin nimellisestä, joka pakina on ehkä niistä vanhimmista, ja ehkä keätty Saksan kielestä Ruotiksi.
Mutta tässä jaavitoksessa
kussa ei ouk niin sanoo
totuullista, vaan kussa tavaksi niilien aikoin pilkkasuihen, puhutaan puita heiniä
ei löyvyk niin minkäänlaista tiiustusta tästä Finkin suvusta. Tämä satu, joka nimitetään. :"(£n ll&jfam orf) fojifttg
Olit
Pottcavpue, fom u*froen faU<xs Jli&öat* Sindt", osottaa
kuitenkin tämän tiukin nimen vanhuutta, koska se
on kahottu hyväksi jshtattamaan kansan mieleen jota

—

—

kuta kuminitosta.
■f) Myöolemme myösharjoittaneet selitteäksemme mikä
miesTönneHenriksson Vildetnan oisi ollut., jonkaGag-
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Että nämät tiiustukset ovat tulleet meiltä sokaisesti
toimitetuksi, eli ikään kuin viskoitetuksi hujan-hajan, on tullut siitä, että aloitimme ensin selittää ja
toimittoo Valde'nm ja Gagneruksen kirjutokset, josta
tulimme jo ikään kuin eiltäkäsin puhumaan muutamista näistä sukullisista. Että meijän tutkistelemiset
monellen ehkä näyttää laveammat kuin oisi tarvittu,
on mahollinen ;mutta vanhoja selittäissä, on parempi kaks sanoo peällen, kuin yhtä vajoollen.

—

G nd.

olleen naitu Elisabet TiiömasdotterRijtingin kanssa, ja joihen vaparaerkit myös löyettiin
Liikisten kirkkomoassa, mutta ylitä tuliaista miestä
ei ollenlcaan löyyk Vildemannin polvilaskussa VapaHuoneen Suku-johtauksissa, eikä myös siinä Suomal.
Suku-kirjassa joka löytyy K Vallan-Säilyksessä, ja
jossa niinikeän puhutaan tästä Vildemanin suvusta.
Yhtä Elisabetit Thomasdotteria emme myös ouk olleet
liyvät löytämään. Että hänen isänsä Thomas Jönsson
Rijting, joka vuotesta 1536 vuoteen i
547 oli Käskynkäyttäjä Turussa, oli vaimonsa puolesta, Finckilöihen
kanssa sukuisin, nähtiin jo 42frHa p:lla, (sillä se oli
nainut Karin GödikintytärtäFinckiä); se ei ollu siitteii kumma jos heijän lapsia hauvattiin heijän äitinsä
suku-hautaan. Muita hänen Tyttäriä oi tunnetalc, kuin
yksi nimeltä Sara Thömasdotter Rijting, joka oli
nainut Eerikki Johonpoika Stälarmin Grabbackaan ja
Rekuun, jonka kanssa hänellä oli yksi »ytär
Karin
'
Stålarm, joka oli nainut Henrik Tönnessonin{Vildeman)
Nääsiin, Tjusferbyiin ja Sjögärdiin, joka v. 1608 oli
Linnanvouti Tukhulmin linnassa. Hänen isä oli Tönne Ollinpoika (Vildeman) Tju^tcrhyiin ja Läppträskiin, joka ensin nai Helga Slätten, ja siitten Briitta
Heikintytitr Risbetin Nääsiin ja Härkänään. Tään parempata selitöstäemme ouk hyvät antamaan liehään
siitten Gagnerus ottanut tiiustuksiansa mistä tahaan!
yildemannin vapamerkki, jota nähään Vapakirjoista,
ei paljo eroitetak tästä; jos tämä toinen lie Ri/tingin
vapakko emme saata varsin sanoa.
nerus sanoo

—

TIIUSTUKSIA

MUUTAMISTA SUOMALAISISTA
VANHOIN-JÄÄNNÖKSISTÄ
167 1 ja 1672.
ELIAS BRENNERILTÄ.

PIIRITETTYNNÄ v.

Ivukiia valaistu kansa

on aina osattanttt

ylitä isoa

huolta, että säilyttää ja kunnioittooniitä vanhoja jään-

nöksiä ja muistomerkkiä jotka ovat jäänneet jälellen heijän esi-vanhemmista. Ne ovat ikeän kuin
rakkineet ja alnstimet heijän tarinamukseen, jotka nioilteloo vanhuuen ajat nykyisiin, ja sioitteloo
tätä uutta kansoo siihen vanhaan; ne ovat meillen
puhuvaiset pylvet, jotka toimittaavatsitä eismännyttä ,
jamuistuttaa meijän lapsillemme meijän moavanhemmien töitä ja tapoja. KoskaOmamoan-Tarinamus kansakunnissamme on yhtä verrattava kuin koti-muista-'
minen yksinäisissä ihmisissä, niin pitäisi näihen vanhoin-jäännösten olla (meillen yhteisillen) yhtä suloiset, kuin nuo vanhatkotonaiset paikka-kunnat (niillen
yksisillen) jotka, ehkeiheissä ouk itessään suurempata
arvoa, kuin muuissa moan-paikoissa, niinsoavat kuitenkin meijän silmissämme monen suuremman, koska ne juohuttaa meijän mieleemme niitä muinoisia
nuoruuen aikoja,
sitä onnelista ja viatointa lapsuuen ikeä. Tällä tavoin on kukiin rapakivi ja
kataja-

—
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fcätaja-pensas meijän koti-kylässämme varsin suloinen meijän mielessämme j ja meijäri muistossamme
kallis, koska sillä on ikeän kuiri jokuut korkeampi
merkitys meijän syvämmeilemmé niistä moneistä
pienistä lapsen kokkaisista ja kujeeistä, joista hyö
meitä muistuttaävat. Samalla tavalla on meijän
Vanhoin-fäännösten kanssa, eivät sunkaan hyökään
öuk verrattavina Egyptiläisten tahi Greekkalaisten
muisto-merkkilöihin;muttaheissä on kuitenkin,meillen Suomaiaisillen, yksi isompi ja erinomainen arvo,
jos heihin voan oikeen ymmärtäisimme. Sillä ne ovat
ne iiäiiiat ja vaarnat joihen ympärillä meijän Tarinamus viritetään, ja joihen päällä riippuu se tieto kuin
löytyy Suomalaisista kansoista *). Niin kuin meijän
Tarinamus ei ylety vanhoin kansoin tasallen, niin
*) Se on moni joka sanoo Suomessa ei löytyvän mitään
Vanhoja Jäännöksiä. Se on oikeen sanottu, jos sillä sanalla ymmärretään vanhoja pakanallisia temppelilöitä,
hautakammioita, tahi muita sellaisia käsiteko ja; mutta
laveammassa sanan-tarkoituksessa (t HJtbilfdcftCtte W\tJlins) meillä on Jäännöksiä kyllä, ja ehkä enemmin
kuin yhölläkään muulla kansalla; sillä ne vanhat
eivät ouk ainoastaan käsillänsä ropottaneet, hyö
ovat myöskin ajatuksiltansa työskentelleet, ja sillä
tavalla on joka Runo ja Sananlasku, joka on
heistä jälellen, yksi Vanhan-Jäännös, joka muistuttaa
meitä heihin. Jos oikeen tiiustelemme meijän kielen
rakenosta, (joka on yksi piiros meijän vanhoin,
ajatuksesta ja mielen-juohtumisesta), niin se on kaikista se kauniin ja isoin Jäännös, jonka ovat meillcn
heittäneet, korjataksemme., —-, yksi kieli, joka on tarkempi ja suloisempi kuin ykskään muu, ja joka merkillisyytensä ja eii-mukaisuutensa suhteen, scisoopi
- omilla kannoillansa, ikeän kuin yksi pylväs, jonka
on

j>eä

pilvessä.

Otaval.
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eivät myöskään meijän Vanhoin-JäänhÖkset out varsin
vanhat ja harmoo-päiset. Hyö ovat kaikki lähteneet
ehkä siitä ajasta kuin keäntymme Ruotsin^ vallan^
alaisiksi, ja suurin osa on vasta siitä Poavilaisesta
ajasta luettavia.
Niin yhtä-tyytyväiset kuin olemme olleet mefjän Taiinamuksestamme, niin huolimattomat olemme
myöskin olleet niistä Vanhoista Jäännöksistä, jotka
ovat ennen löytyneet, ja vielä ehkä löytynnööh
meijän moassamme *J. Mutta myö toivoomme että
mielet muuttuisi, ja että meijän moamiehet kerran-*
iin tarkoittaisi ajatuksiansa näihinkin asioihin, ja
isommalla huolella ja paremmalla toimellakuin tähän
asti suojelisi ja arvossa pitäisi näitä heijän moavanhimmien jättöksiä **). Mutta siihen astikka, ja
ennenkuin tämä tapahtuu, niin tahomme kostella
ja kunnioittoo niitä meijän yksinäisiä inoa-ystäviämsne, jotka omalla kustenoksella ja omalla mielen-'
*)■ Semmoinen varoitus ja rankastus, tuin se viiiaeinere
tulipalo Turussa, joka yhtenä yönnäsöi suu-husek kaikkia mitä myö kahessa eli kolmessa vuos-saassa olimme
seästäneet ja säilyttäneet, malitaisi herättää raeit*
siiheen perääti-aattelemiseen, että tiinstella j» kuvaella kaikki meijän vanhat muisfoaierkit, että jos
"vahinko tapahtuis^ niin oisi kopiot ies jiilellä, jott»
tietäisimme mitä uicilläkia ra-uino-n oh ollut. Samaten
myös niiten yks-ainusien ja tarpeellisienkirjoin kanssa,.
jotka jollakulla tavalla valaisoo meijän oiaoo Tarinamustamme; saisi heistäkin olla kopio jokuu toisessakin
kohassa. Tarua oisi ehkä tarpeellisempi., kuin hakea
heiniä ja luusiipiä Mustan-raeren rannoilta, ja muita

sellaisia aikomuksia
**) JättUs, t. jätteet* efterCenmitt*}, relrqt)tet«.
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älyllä

jo eiltäpäin pitänneet tästä
huolta, ja joita meijän tuioo kiittää, ettei kuitenki
kaikkia ouk jo pimeyteen ja uneukseen peitettynnä.
Näistä miehistä on se jo ennen nimitetty Laini-stuja Kuninkaallisessa Vanhain-Säilyksessä, Elias
Brennerj erratimättäin mainittava. MyÖ olemme jo
ennen c>44:ne^ä puoliskolla hoastaneet mitenkä hääri
v. 167 1 ja 1672 läksi Suomeen ylöshakeaksensa ja
yiöskuvaillaaksensa niitä Jäännöksiä, jotka vielä silloin oli meijän moassamme jälellä; ja mitenkä häntä,
kostoksi tästä, heitettiin palkattomaksi ja virattomaksi. Myö olemme myös 33otnellä ja 333:ne11ä
p:lla muistuttaneet, että se on usseen (ellei aina)
ansion totisen tapa, tulia näin kateuvdta ja kiitäKiättomyyekä kohtatuksi, ja vasta kuoltuansa kosteltuksi. Myö otimme jo koittaneet teliä oikeutta
Brennerin nimelle, ja juurittoo hänen muistonsa meijän mielehemme , myö tahomme tässä myös kokea
että soattaanäitä häneltä pelastetulta piirutoksia isompaan ikniin, että siliä kavahtoo heitä hukkumasta,
Ja levittää heitä kansalliseen hyötytykseen *)Se on jo sanottu, että haan tullessaan Suomesta, toi sieltä myötensä yhtä isoa joukkoo Kuviovat ikeän kuin

*) Se näyttää kuin Brennerin aikomus oisi ollut matkustamaan lävktea koko Suomen-niemen, Vanhoja
kuulustella; mutta että hänen aikaisek ei ylcttynt jos
väliään osaan. Se oisi hyväjos joku laskeisiin hänen
luvuillensa, tiiustelemaan muitakin Suomen paikkoja,
ja joka toimittais sitä niielen-rakkautesta, eikä ajaisi
paljaanpalkan eistä, niin kuin nyt usseen tehhäiin.

452

,

tuksia, käsi-kirjoituksia janahka-kirjoja jotka kaikki
haan lahjoitti Kunjnkaallisellen Vanhain-Kootuksellen, Näistä ei eneän löyvyk yhtään sipaletta K,
Vanhain^Säilyksessä eikä jnyös K. VaJlan^Säilyk-;
sessä *), Ne ovat hajotetut ympäriseen hujan hajan,

,

mihin, kuka kuhun, Kuninkaallisessa Kirjan-i
koossa ojeq ininä jQ löytänyt suurin osaq näistä hän

niikä,

piirutojisistaan , rnutta^ ei niiq sarjoq heijän se-»
littäraiseksi **)| ainoastaan paikka, kussa kukiin on
Jöyetty, on, häneltä heihiq ala.kirjutettimna, ***), Mi-i
hiq qe kiiyat lie joutuneet, jotka, näistä puuttuu,
pr» tietärqätöin, Sanotaan ettei niinnä aikoinna pietty
niiq tarkasti lukua näistä julkisista (puft(ifa) Kirjoin-,
säilyksistä; ja että ikeäq kuiq hiiret syövät eloq
Ruunuq vilja-hinkaloista, nijq sanotaan myö§ olleeq
**
yissiä paperinapa raita +*)j jotka veivät kirjoja
Ruunuq kirjastoista, ja kantoivat heitä toisten lukoq
taakse. Miten liennöön? Mutta se näyttää kuiq
suuri osa näistä vanhoista kopioista ja nahka-i-kirjoi-s
tuksista, joita firenner toi Suoneesta, mitassaan, nyt
peq

*) Kuninkaallinen Fanhain-Säilfs, ÄOtigL STlitlcJoltetÄ
SlrfiftDet; Kuninkaallinen Fallqn-Säilys, ÄOtigl, SRiUi

SCrftftuet*

**) Se on uskottava ettei Brenncr ole kjrjuttanut mitään
selitystä näistä hänen kuvanpiirutoksistan, siliij oisipitänyt löytyä.
han sitä tak'
INfäitä hänen alakirjutettuja sanoja tahomme muistu*
♥♥*)
tuksissamme juuri sanasta sanaan toimittoo.
****) Pqra. 25j<Sra, @mftr*9aw.
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löytyisi Pcä-Peräänkahtojan *) Dan, G, JYescheriti
kirjoissa, kussa hyö huuto-kaupalla kohta tulloon
pois-rnyötettäyäksi **},

siiri

Mitä nyt tuloo muistettavaksi näihin piirutok->
vanhoista Suomalaisista Jäännöksistä, jotka löy-

tyy K, Kirjankoossa, ja joita meiltä tässä nyt toimitetaan ***), niin meillä on ollut heistä suurin
*~) Peräänkahtoja,,
Peä-Peräänkahtoja4 Oft^et?
Ssttfpeftor , @en.erai?3Jnfpeftsi\
*+) Kirjan^iuetos (SSofcfatalog) näistä Nsscherin vainaan kirjoista, jqka juuri näimiä päivinnä on painettuna, osottaa kyllä että tämä meijän luuloniine
ei ouk varsin ilman perustuksetak (lue tätä kirjan^
luetosta n. 65 käsikirjoituksista puol-n arkiu loajucltaan) ja toistaa mitä olemme jo ennen kuulut
puhuttavaksi (lue 350 p. m.) nimittäin, että 23 erinäistä selistystä, ja lähes 200 piirutuksia Vanhoin^Jaän^
nöksistä VesterQötlannissa, ilman niitä piirutoksia
jotka haan v» 1670 teki ÖsterGötlannissa, ja jotka kaikki hääti anto Vanhain-Kootuksellen nyt löytyyvät
näissä Nes cherin kirjoissa (lue n. 68 ja 89 mainitussa
4

—

Itujaniuetoksessa). Se on kyllä outo mitenkä täjlai-r
set kalliit ja tarpeelliset paperit ovat Vallan- ja Ku^
nink, Vanhain Säilyksestä, joutuneet yksinäisen mie->

Ijen

korjuun,

) Näistä Brenneri vainaan Suomalaisista piirutoksista
löytyy K. Kirjastossa 3 kappaletta (2'.ue SyeJlipt.j
kumpainenkin ite Brenneriltä piirutettunna. Yksi
heistä on ainoastaan tehty irtonaisissa lellissä., ilman
painimatak (pf^rglaäbfl) ', ja toinen on kirjaksi sioltu,
ja kantaa tällaisen nimen: "(Gamble SKotUimeuter t
(StDDr-SBnlenbömet glnlanbö, affrtjtabf>e Anno 167 1 odgj
672 dff <>Zlia SfCmtevO/ Ostrobothniensi. Hyö ovat
pienempien ja suurempien kanssa Bo:tta
appaletta, kuvaeltut seuravaisista kirkkoloista;ni^mittäin Turusta, Räntä mä«Itä, Nonsista,
Naantalista, Maskusta, Raisiosta, Le m usta,
Sjundosta, Lohjalta^ Es h osta, Porvosta,
Pär n osta, Pyhteeltä, Vckkäiahelta, Viipurista, Hollolasta, Hämeenlinnasta, ja
1« o -Kyröstä, paihti muutamia kuvituksia Turun,

1

Jhteen-luettu
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ite heihin ymmärtää, ja siitMeijän on täksi tarpeheksi täytynyt lävitten luskutella monta monuista
kirjan-paikkoa, ja tiiustella ja välillensä verroitella
kaikkia niitä vanhoja kootuksia, joita olemme käsittänyt; ja kuitenkin on monta paikkoo jäänyt meiltä
käsittämätäk ja selittämätäk. Vanhoin-valaistaminen
on ehkä yksi niisiä vaikkeimmista ja kiitättämättömistä opin-aineista; ci ainoastaan siitä, että hukuttaavat paljon aikoo, ja että se vähinkin tieto ja valistus, jota heitä ehkä soataisiin, ussein tuloo maksamaan meillen paljon työtä ja vaivoo, mutta siitä,
että kaikki meijän vaivamme ja työmme monestin
keäntyy tyhjäksi, ja kahotaan ehkä vielä monelta
irvi-hampaalta nauron alaksi *). Moni mies pitää
■vastaus, ensinnik että

ten että selittää heitä muillen.

Viipurin j.i Hämeenlinnan linnoista. Näistä
niin ne Iso-Kyrön kirkossa löytyväiset kuvitukset
ovat ne ainuat , jotka ovat painia kanssa kastettuna,
niin kuin heitä tässäkin toimitetaan. Vapa-merkkilöistä on moniat häneltä paineltuna siinä nioitetussa
kirjassa, sitä myöten kuin ne heissä nähtävät juovat
merkihteevät ; mutta niissä irtonaisissa lehissä ovat
kaikki painimatak; ja koska heijaa karvat jo selitetään juovista, niin emme tässäkään ruetak heitä painimaan. Mitä näihin meijän kuviin-piirutoksiiti tuloo,
niin ne ovat Brennerin kuviin kanssa varsin yhtämukaiset, josta minun tulee kiitteä ensinnik Herra
M. v. Wright, joka heitä kopioitteli, ja siitten Herra
//. ./. Strömmer, joka piirutti heitä kiveen.
*) Se on valaistatnattomien ja ymmärtämättömien ihmisten lapa, että piteä tällaisia vanhoin-tiiustelemisiä
((oniforf^ntnQdf) jotka tarkoittaavat mäntyjä aikoja, joutavina; ikeän kuin piteävät kaikkia tarkoituksia, joilla vaikutettaisiin tahi tarkoitettaisiin jota
Ituta tulevillen ajoille n, sopimattominna ja mielettöminnä, koska molemmis puolin yltyyvät heijäu
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elikä tällaisia tiiustclemisia jcmtavoina ja lukioita

,

Väsyttävöinä moni ehkä kalitoo Leitä peällen-luoraielensä ja heijän aikaasek sivuihlen. (Sillä mitenkä
ne jotka airtoasti eläävät tälle ajalle, eläisivät yhellen tqisellen; koska ci nekään, jotka kaikisa ehtivät ensin ornoo hyötytystä, jouvak työskcntellä toisiitt
hyväksi). Se on »eivä, ctfä ne jotka pel-keä ja kajoo

ymmärrystä ja tietomusta (kosk ei sitä heissä löyVyk, eikä seneistäkäun heitä hyövytäk) kajoavat
näitäkin tietön-harjoituksia, jotka sinnepäin tarkoit-

—

Seneistukös lie siitfen Suomessakin niin
laavat.
kauan kaivattu miehiä, jotka harjoiltaavat valaista
nieijän Vanhoin-Jäännöksiämme? Jos sen eistä Ticto-

muksofe (jotka ovat ymmärryksen vaiastajat, ja johon
myöskin Tarinamus on luettavana) tarkoittaavatkaikki puolestansa tietoa (johon voaitaan ei ainoastaan
yhtä nykyisiä asian tuntemista, mutta yhtä ikuista
tiiustclemjsta) ja hyötytystä (ei .raoallista, mutia
henkellistä, ei ainoastaan meijäo ijällisillen, mutta
myöskin meijän jälkcen-tulevillen), eli jos Tietomukset ovat luonostaan ikuiset ja henkelliset, niin kuin
kaiken Tievon ja Totuuen alku, niin se on näissä
kokeeissa., kussa kukin Tietomus-harjoittaja, vaan
erinomattain Tietouksen ja Tarinamuksen Toimittajat,
Vallan ja Lain-ase!tajat, Kansan ja mielen-valaistajat^
eli toiivella sanalla kaikki vanhuuven ja tulevaisnuven
tarkoitta jat juuri selvästi osottaavat, että heissä:
löytyy yksi elävä henki, eli yksi henkellinen
luonto, jota ei ottk suljettu tään aikuisiin piiroksiin, vaan joka kohoittaa ihtesäk niitä rajoja ylitten,
jotka maallisillen pimittää sitä taivaallista, ja koettcloo sekä eistäpäin että takoopäin ylös-nostox*
ractjän ymmarryksellemme sitä vaipaa, joka peittää
ja kieltää nieijän luonnollisia aistimia (ffnltgci Ofgci?
HCf) käsittämästä sitä luonottoinatonta, sitä ikuista, ite Totuuen ja Ymmärryksen
valmistaaksemme meitä sillä ikuisuuteen.
Se on tämä.
henki, joka ei ainoastaan koroittaa meijän ajatuksiamme, mutta heissä myöskin kohoittaa meitä ihtemrac ylitten tämän hetkisen elämisen
joka toistaa
että meissä löytyy jota-knta kuolematointa ja tämän
elämisen ylitten yltyyätä; ja jota ei käy rajoilla piirittie. Sillä tavalla toimittaa jo tässäkin elämässä
kukiin totuullinen Tietonharjoittaja ikuisuuttansa
(tässä muka tarkoituksessa)., josta beitä, ja kaikki^

—

—
—
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tettavattöminha eikä mihin kelpoävaisinna; miten*
käpä hyÖ muuten taitaavät, jotka mittuuttaavat
kaikkia meijän hyötymisiä rahalla tahi puntarilla?
Ja kosk ei aina vanhuuen ajat hyvin sovitetak näihiin nykyisiin, niin ovat myös vanhuuen toimittajat*) tulleet muista kajötetuiksi, erinomattainniiltä
joihenka huikentelevaisuus äinaa halajaa tätä uutta **). Suottäkos siitten sanotaan: "joka yöllä käyp,
luullaan varastavan; joka vanhoja puhuu, luullaan
valehtelevan." Vanhuus ja pimäys on monessa
yhteen verrattavat. MyÖ hoiperoimme kummassakin — harva selittää tien ja totuuen; kuitenkin
meijän pitäis heitä hakea, jos mielimme johon-kuhun yhtyä.
Meijän aikomuksemme ei ouk että asettaa meijän ajatuksiamme muillen uskon-kappaleiksi, myö
tahomme ainoastaan, pulmissamme Suomalaisista
Jäännöksistä, visseyteri puuttehessa, sövittoo meijän
selityksiämme
Hyviä (hcnkelliscsti eläviä ,heijän mielen ansiolla;
vaan ei ymmärryksen valolla; eroitetaan niistä moan
kapeista, joihen ajatukset ei kohoitak heitä mullasta,
mutta jotka (käytöksiliansa) mateloo luonnollisuutessaan ikeän kuin eläimet, ja lopettaa elämänsä, ikeän
kuin päivänsä, ikuisella unella ja mielen-tyhjyyvellä.
+ Vanhoin-selittäjässä löytyy
ikcän kuin muissakin
)
opin-hoaroissa, moni houkka ja heikko-peä ; mutta
mitäs myö heistä puhumme?
**) Heijän mieli., joka on tylsaytynnyt tyhjän-noutamisesta, ei pystyk tällaisiin tiiustelemisiin, ikeänkuin
heijän yratnärys ei ylfyk semmoisiin ajatus-tarkoituksiio, joita voaitaan Tietoukseea (Si(ofoft)»

—

—
selityksiämme

457

ikeän kuin hätä-varaksi, kunnekka
soataneen toisia parempia. Sillä myö uskoomme
että paljaat kuvat, ilman toimittamatak, ovat ikeän
kuin siau-saksoo heilien, jotka eivät heiliin ymmärräk; ja että lukiamme ennen soisivat jonkun tievon
heistä, jos kohta puuttnvaisenkin, kuin että oisivat
varsin ilman niin minkäänlaisetak.
Nämät muistomerkit, jotka tässä kuvaillaan, ovat

erinomattain vanhoja hautakiviä, asetettuja merkillisten moamieslen muistoksi, vanhoja vapa-merkkiä *) ja
muita kuvituksia kirkkoloista ja linnoin muuriloista,
vanhoja rahoja muinon Suomessa tehtyjä, ja muita
sellaisia, jotka muistuttaa meitä meijän vanhuutestamme, ja jotka, tarkoittamisellansa Tarinamuksehemme, taitaisivat jossa-kussa enentää meijän tietojamme näistä ajoista. Ne johtatukset ja apu-keinot,
jotka meillä ovat olleet näitä selittäissa, ovat erinomattain ne kirjotus-sanat, joita meijän Poavilaiset
vanhimmat ovat heihin kirjuttanneet **), ja ne
*) Vähä kyllä myö puhumme näistä vapamerkkiloislä

—

heijän vapaallisuutensa suhteen, sillä myö arvelemme
ainoastaan sitä Vapaallisuutta^ jokaosoittaiksensisällisesti, ihmisen töissä ja tavoissa
ei sitä ulkonaista
nimen pukemista ja merkittämistä; mutta myö hoastelemme heistä ainoasti sen valaistuksen lautta, joka
heijän tarkoittamisella, syntyisi ehkä meijän Omamoan Tarinamuksessamme.
**) Näistä sanoista on moniat ollut niin pois-kuluneet,
ettei heitä ouk tainut lukea ykskään.
58
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rapa-merkit, jolka löytyy heihin piiritettynnä *).
Paikasta, kussa heitä on tavattunna, ei ouk ollut
ineillen mitään apua näitä tiiustellessamme, koska
meillä ei ou ollut tilaisuutta, että ite heissä kuulustella, jos heisiä mitään tietäisivät**); mutta sitä
vastoin olemme vanhoista kootuksista ja suku-johtauksista selittäneet vähä yhtä ja toista; ja mikä
on jäännyt meiltä selittämätäk, sitä olemme heittäneet muillen selitettäväksi, ja ainoasti jollon-kullon
uskaltaneet, että nuon arvolta eteen-asettaa meijän
luuloamme.
*) Mitä näistä vapa-merkkilöistä tuloo sanottavaksi,

niin »uuri osa heistä on niin vanhat, ettei heitä
eueän tunnetak, liioitenkinkoska monet heistä ontain6'2.5, jollon se Ruohtalaineet jo sammua ennen vuotta i
nen Vapa-Huone, kuhun heitä sisään-kirjutettiin,
asetettiin; monet ovat myös muustakin syystä jäänneet siihen ylös-panematak, alinornattain koska suurin
osa meijän vanhoista Suomalaisista vapnsuvullisista,
eivät kuulleet Ruohtalaiseen Vapa-Huoneesen, mutta oli yksi peru niistä muinoisista Saksalaisista ja Virolaisista Tempel-Herroloista, joihen vapaallisus oli
Saksan maissa perustettu. Kuin tähän vielä luetaan
että näissä vapa-merkkilöissä harvoin selitetään muuta
kuin ainoastaan kilpeä , joka monessa oli pian yhölläincn., ja jotka ainoastaan eroitettiin Ftaufa-kyperästä, Sarviloista, tahi Kyperä-vaipasta (JpjellJttacfeO/ )a
ettei heissäkuän painia paljon eroitetak, niin löyetään miten vaikkia se on näitä selittää, liioitenkin
koska usseen pois-vaihtelivat välillensä vapamerkkilöitänsä, ja kantoivat vieraita äkkinäisiä, tahi muuten
muuttelivat omiansa.
**) Minä olen kyllä kirjuttanut moneen paikkaan, tätä
kuulustellaksein, mutta en ouk soanut vastausta,
joka toistaa miten kylmäkiskoiset meijän moa-miehet
vielä ovat näissä töissä.
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I:NEN TAULU.
Turun Papis-mielien Niiles Antin-pojan
hauta-kivi l^urun Peä-Klrkossa °).
Tämä hauta-varjo **) näyttää olevan kaikkiin
vanhin, niistä hauta-kivistä, jotka v. 1671 löytyi
Turun Peä-Kirkossa ***). Ei ainoastaan ne hänessä

jo pois-kuluneet kirjoitukset, mutta myös hänen
yksinkertaisuus teoltan, toistaa tätä. Ja vaikka ei
hänessä tavatak mitään vuos-lukua, joka ylös-valaistais meitä hänen ijästään, niin se näyttää kuitenkin kuin se oisi asetettunna nuon arvolta i
4
saan luvulla.

—

Mitä niihin häneen lurjutettuihin sanoin tuloo,
niin emme ouk varsin hyvät selittämään niitä kaikkia, eikä Brenncrkään mahtanut heihin ymmärtää,
koska se piirutti heitä niin selittämättömästi. Alkusanat kuuluupi näin: 'lapfe JiifClni Uttott*t
Vtedfyyterte afcOfttjStS" CTurun Papis-miehen Niiles Antinpoj anhautakivijV vaan jos siitten luettaisiin:
tt f) ftltlté Cftt^ SCpultus" Cynriå hanen poikansa
hauattunnaj on tietämätöin. Tässä tarkoituksessa
kahomme ouoksi, että niinnä aikoina julettiin niin
*) Brenner ei kirjuta tästä kivestä mitään muuta, kuin
ainoastaan nämät sanat: "£§ «äbo S» ÄOrfCL"
**) Hauta-varjo, ©raflDarb*, Hauta-kivi, ©rafjlClU
***) Peä-Kirkko (tahi Tuomi o-Kirkko),pmi&Vl'ta.
"J") Tässä jääpi yksi sana, välissä, toimittamak..
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julkisesti puhua yhen Poavilaisen papin lapsista;
josta arvelemme tämän miehen ehkä eJänneen ennen
vuotta 12485 tahi ennen Skenningin papin-kokousta,
kussa kielettiin kovasti pappia olemasta pois akkoin
puuttumasta *).
Myö olemme keli-paljon haenneet, jos oisi niinnä aikoina löytynnä Turussa yhtä Pappia sillä nimellä; voan emme ouk sellaista niissäkään käsittännyt **). Jakoskei hänen nimeensäkkään löyvyk ylös*) Mutta tässä tarkoituksessa kahoraine toas ouoksi,. ja
varomme olevan uskottomat!omaa, että tämä kivi oisi
muka ollut se ainoa Turun kirkossa, joka vielä v.
1671 oisi ollut jälellä näistä vanhoista ajoista; ja
joka niin muolou oisi yksinään jäänyt murentumatak näissä kauheissa Turun kirkon tuli-paloissa, jotka tapahtui v. k>i{», 1^29, 14 5 S («464, i4;3?) lf^G
656, kussa kaikki muut kirkon kaunistukset
ja i
joit' eivät Juuttilaiset v. isog, ja Venäläiset v. i3i3
hävittänneet tahi vienneel myö'ensä paloi tuhkaksi.
Multa kysytään siitten, tokkos Turun kirkko on niin
vanha, talii oliko se jo iu4B:ncn vuucn tienoilla rakettu? Sitä emme suaia sanoa, ainoasti että v. 13£Q
peätettiin jo että muottoo pois kirkko Rantamäellä
(kussa Brener niinikkääu viclii v. 1671 tapais yhen vanhan hautakiven vuotesta 1291 ':' kaho X Taul. kuv. 1)
Turkuun, eli niin kuin sitä muinon kuhuitiin Unikankareesen. MiUouka tätä tehtiin ei varsin tunnctak , mutta i'2s^:ue(i vuucn leinoilra jo mainitaan
tästä uuesta Turun kirkosta (Pui th. Chr.p. H)3). Jos sen
eistä tuuia Turun pappi oisi ollut, naitu ennen
v. 124^* niin se oisi vielä saattanut eleä monta myöhempänä. Teiseksi niin nämät kirjoitus-nenät eivät
teoltakaan näyk olevan niin vanhan-aikuiset, jos
heitä verroitetaan siihen toiseen kiven-kirjoitukseen
joka löylyi Rantamäellä.
**) Yksi nimellinen Niiles Antinpoika oli v. i
303 ProcFinlandite (Peämies Suomessa) mutta se on
Jectus
nuhotoiu, että näillä sanoilla tarkoitetaan häntä

—

—

—
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pistettynnä siinä papillisessa veli-kunnassa *), jota
Piispa Magnus Olai asetti Turussa v. 1 449 ? j*
kussa kaikki Turun sen-aikuiset papit lie olleet
osallisia, niin on arvattava, että tämä JYiiles Antinpoika mahto eleä näitä aikoja ennen, liioitenkin
koska siitä päivästä jo ruetaan soamaan tarkempia
tiijustuksia meijän Kirkko-Tarinamuksessamme **).
Mitä toas siihen vapamerkkiin tuloo, joka nähään keskellä kiveä, niin ei sekkään paljon valaise
tätä asiata. Että se on yksi niistä yksinkertaisemmista ja vanhemmista vapa-merk kiloista näkööpi
— en saata
jokainen; voan kennen sukukunnan
varsin sanoa ***). Kyllä se on kaikitekkin näöltään semmoinen kuin sen peri-vanhan >fc) suku-

,

*) Kunta, ©allffap, Orben, ©lite, Veli-kuntå t. Veljellisyys QSrobrafTaP/ Papillinen Veli-kunta, ett SJJvejlCr*
ligt ©tlle.
**) Kirkko-Tarinamus,&ptfatsilsWki
***) Muistettava on myös,että jos tämä vapa-merkki kahottaisiin kohallansa (niin kuin heitä aina kaliotaan)
niin silloin kirjutos alkaisi ala-peästjj kivce (jota en
muualla ouk nähnyt); ja jos toas kivee asetettaisiin
kirjutoksensa mukaan, niin silloin toas vapamerkki
kcäntyisi ylös-alaisin (joka oisi vielä sopimattomampi).
Se näyttäis ehkä silloin, kuin silla kuvacltaisiin yhtä
Piispaan kypärätä (en Ssif?opém&isa).
"J ) Että tämä suku on vanlia, arvataan siifä, että ne
Ruotsin muinoiset Kuninkaat Sverker bett ©tilille
(jokakuoli 55) jonka isä Erik jirsäll oli vanhuuellansa ottanut Ristin uskoa, ja kasteessa kuht.iinut
kuin myös hänen poikansa
ilitesek Koi t. Koarlc
Koarle Sverkersson (jokaj kuoli 1168) ja toas hänen
sanopoikansa Sverker bett UllQe (joka kuoli 1210)
taan kaikki olleen tästä Nait och Dagin, suvusta,
ehkeivät kaataneet tätä suku-nimec, joka otettiin
1

n

—

—
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kunnan, jota kuhiimme Natt och Då% i Idngbett,

jonka vapamerkki oli toinen puoli musta, toinen
valkee, pitkinpuolin; ja joka meijän pitännööneroittoo siitä nykyisestä sukukunnasta, jota vielä kuhutaan Natt och Dag. Sillä se vanha vapamerkki ei
ollenkaan löyvyk Ruohtalaisissa vapa-kirjoissa , koska tämä suku, joka oli paljon Suomessakin ulossiirtynyt, ja joka vasta 300 vuotta myöhämpänä
tuli Kuninkaallisen Ruohtalaiseen Vapa-Huonehesen sisään-kirjutetuksi *), oli jo sitä ennen poismuuttanut tätä vanhoo vapamerkkiänsä yheksi poikki-teloin jaetuks kilveksi, jonka ylä-puoli oli valkoinen, ja alapuoli sininen (?) (kaho p.87, Olai Magni
Historia *"). Tämä heijän Vapamerkki tuli siittenkin kerran vielä muutetuksi, nimittäin ylä-puol
keltaiseksi, ja ala-puoli siniseksi, sinertävillä
ristiin-juotetuilla juovilla (kaho p. 1. Carlsköldin
vapa-kirjassa). Mutta ei sillä hyvä, että muuttivat vapamerkkilöitänsä, hyö muuttelivat myös
tavaksi vasta tuyöhöisämpiunä aikoina. K. VapaHuoneen polvi-laskuissa, alotetaan tämä suku vasta
v. iaao yhcstä Pentti Matinpojasta, joka oli ollut
Kuninkaan Eerikki Läspia Valta-Ncuo.
*) Tämä (nykyinen) Natt och Dagin suku tuli v. 1^25
Ruohtalaiseen Vapa-Huoneesehensisään-otetuksi i3:nen

W:on allaj josta suvusta siitten yksi nimeltä Jke
Axelsson Natt och Dag tehtiin v. i6sa Vapaherraksi
23:ncn N:on alle. Se oli silloin Valta-Neuo ja Lainjulistaja Ncrkissäj ja sai vapa-moaksensa muutamia
taloja ja vero-tiloja lm pitäjässä Pohjan ruoalla.
*¥ ) Saaltaa
ehkä myös olla tnahollinen, että hyö ovat
perinpohjin cri-sukuja, vaikka heitä on vanhoissa
polvi-laskuissa yht«cn veittyunii.
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nimensä. Yksi tästä suku-kunnasta, nimeltä Nils
Boson Natt och Dag Eksjöiin ja Penningebyiin *)-,
oli jo v. i4^9 pois-muuttanut vanhan sukunimensäk,
ja ottanut ihellesäk Stiiriloihen nimen, joihen
kanssa se oli suvussa emän-puolesta **); mutta piti
kuitenkin omoo vapamerkkiänsä vielä hyvänä, kunnekka yksi toinen samasta suvusta, nimeltä Sten
Arvidsson Natt och JDägj sai v. 1720 luvan, Val-

takunnan vapa-suvulliselta seävyltä, ylös-ottoaksensa niiten vanhoin Ruotissa jo ulos-sammuneihen

Stdriloihen nimeä ja vapamerkkiä (joihen kanssa
hänenkin luultiin olleen sukuisin emän-puolesta), ja
pois-sevoitti sillä tavoin suvunsa heihin ***).
Mitä nyt tulöo näistä Suomalaisista Natt och
DAgiloista sanottavaksi, niin heitä on mahtanut ennen olla paljon meijänkin moassa, koska
heitä rajuutetliin siitä Ruohtalaisesta Suku-polvesta.
Schönefelt *J-) eroittaa heitä oikeen eri-nimellä ja
*) Haan oli silloin Valla-Neuo Ruotissa.
**) Hänen isänsä oli Bö Sténson {Natt och Ddg) jolta
v. i
44° °'i nainut Karia Svennintytärtä Stjlre, jonka

oli Tehti-mies ja Linnanisänta Faeholmassa,
Sven Sténson Sture, joka oli Heittu
Albrechtilla soanut isoja pito-raaita Hallannissa,
Nerkissä ja Vester-Norrlannissa; ja joka oli ValtaHallihtian Svante Sturin isän-äitin-isä (lue Schöncfeitin matrifcl).
***) Seneistapä kaikki nykyiset Vapaherrat nimeltä Sture, ovat kaikki isänsä puolesta paljaita Nait och
Dägiloita, ja ovat eroitettavat niistä vanhoista Sturiloista, joita muinonkin kuhuttiin: Ot)tls=@6ncr.
f) Lue C. F. Schönefeits SDlatrtfel 6fn?er ointrobucc*
rabe af Svtbberff. 0^ Slbeln 1 ©♥ joka kirja löytyy
käsikii joitukseona K. Vapa-Huoneessa.
isä

Danmarkissa^
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kuhtuu heitä "XXatt od) <D«3 i ginlMtb," mutta ei
Itäänkään puhuk heistä sen koommin, ei heijän
Vapamerkkilöistään eikä heijän polvi-laskuistaan. Lie
liään siitten tällä nimellä tarkoittannut niitä vanhempia vai nuo rempia. Haan nimittää myöskin erittäin sila sukua "tTöft orf) <t)äg i idttgbett}"
mutta ei Isään siitäkään, jos ainoastaan nimen nimittää. Että nämät nuoremmatkin Natt och
Dagit oli jo i4.'nellä saan luvulla löytynyt Suomessa,
selitetään Olli Maunuksenpojan Tarinamuksesta niistä
pohjoisessapäin löytyvistä kansoista *).
Mutta kaikista näistä puheista ei kuitenkaan selitetäk mikä mies tämä JYiiles Antinpoika lie ollut,
jonka hauta-varjo tässä näytetään **). Että se oli
korkeasta
*) Lue Olai Magni Historia de Gentibus Septentrionnlibus, Romcc 1555 Lib. 11. c a5. p. 87. Kussa haan
puhuu niistä vanhoista Hangoin Kallioloissa sisiiänhakatiitstaSuomalaisista vapa-merkkilöistä, joita haan
vanhoja) ja
jo silloin kuhfui 'vetUstissima"
joista haan kuvittaa 7 kappaletta, nimittäin: Vanhoin
Stuviloiherij Natt och Dägiloihen (poikki-puolin).,
IVdsaloiheu, Gyllenstjernilöilien, Tottiloihen,Hoosiloihe.n Lämaloihen ja yhen tnnnettoman. Näitä
kaikkia on haan asettanut vempelen näköiseen poukkaiuaan, ja keskellcn pannut Ruotin vallan vapamerkin (kolmet ruumia).
**) Tämä hautakivi mali to. jo i6Bi:nen tahi 1738 vuuen
tulipalossa hävitä, koskei siitä mainitak niin mitään
Lauraeuksen Juttelemuksessa de Sacellis Sepulcr. in
Templ. Cath. Aboénsi. Kussa ainoastaan sanotaan yhen
Lainistujan Natt och Dagin (hänen Ristimä nimeänsä
ei nimitetäk) olleen hauattunna Piispa Tarastin

.

j,

hauta-kammiossa.
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korkeasta suvusta on arvattava, ja että se oli yksi
Natt och Ddgj on uskottava. Mutta kosk' emme
ouk olleet miehet, soaha hänestä mitään tieteäksemme, niin tahomme nimittää niitä ylhäisempki
Herroja tästä suvusta, jotka ovat muinon olleet
kuuluisat Suomessa; ja joilien kanssa haan on ehkä
ollut sukuisin.
Näistä on ensinnik se muinouen Suomenmaan
Peä-mies Koarle Niiskonungsson (Vlatt od) JDag *)
joka v. i317 oli Valta-Neuo ja Miekkamies, ja joka
323 kuhuttijn "Capitanus Finlandice." Hääti
jo v. i
kuhtui ihtesäk v. 1327 "Capitaneus Finlandensis"
yhessä kauppa-kirjassa Ste'nsbölen kartanosta Porvon pitäjässä, jossa haen kirjuttiin vieras-miessä.
V. i
330 kuhuttiin häniä "Advocalus super Finlandiani et Alandiam j" jhessä lahja-kirjassa (gåfflJO*
frref) yhestä talosta Önnebyin kylässä, Ahvenanmoalla. Ja yhessä Peätös-kirjassa (bOllU^hxcf) annettu Hattulassa v. 1 333 , siitä äsken nimitetystä
Ste'nsbölin moisiosta,kuhtuu haan ihtesäk "Carolus
Nnskonungsson _, Miles." Haaneli vielä v. i34<)> jollon
haan möi 2^ Örtug moata Valdemarin soaressa^

—

♥)Lue: C560 £tbtt. »785. 35i^ ))♥ »Bt. Siina ei eroitetak, jos haan oli Natt och Dag pitkinpäin tahi
poikkipuolin; mutta mahtoi se olla pitkinpäin,
koska yksi hänen jälkimmäisistä nimeltä Nictis
£rengislesson kuhuttiin Natt och Dag ilängden,

Otaval.
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Tukhiilmissa, Papittarillen (fit nunnorna, preftinnor*
tia) St. Glaran suljetuksessa *).
*) Tällä Kaarle Näshonungssonilla oli yksi veli /Eren~
gisle Näskonuiigsson (Vtrttt O&) iD«g) joka v. i3i2
oli Miekka-mies, Ruotin Valta-Neuo ja VallanAsettaja, ja yksi Roskifdin Rauhan Toimittajoistn (en tbtanb Sfeb^ÄOJnmtparierna roii> SKoflUffa
fteben). Häntä tehtiin v. i%i"i, Vallan -Asettajaksi Norissa, ja v. i
324 Ruhtinaaksi Ruotissa. Hänellä oli yksi poika jEvengisle JErengislesson, joka
oli Miekka-niies, )a jonka jälkimmäisistä arvelemme
">
sitä Niclis JErengislessonnia,jota nimitettiin &QXt oå)
2D<tg ilÅftgbeit /" joka oli minutKarin Knutintytärtä,
ja jolla oli Jukhulmissa monet talot., jotka se poislahjolli niilltn tässä kaupunnissa löytyivillenPapinsuljetuksillen. Häänki mahto olla Suomen-sukuja,
koska haan v. 1420 piti Vslta-käräjät Turussa (Q(Bo
p. 508),
Sibn. i;« 9P- 321. v. 1785 p. 233. Porth. Chr. Finckiä,
ja luetteli jälkiscätökscssänsä yhtä Jeppe
omaiseksensa, Yksi JErengitzle Nielsson (ehkä hänen
poikansa) oli v. i
447 alakirjuttana yhtä vanhaa sovinto
kirjaa Göd. Finkin, ja Juho Ollinpojan veijäisten välillä (Porth. Chr. p. 448). Tämä Niiles Mrengislesson mahto kuolla nuon v. i44°> koska haan silloin
teki julkiseätöstänsä (fttt teitflnielUe). Sekä haan että.
JErcngisle Niclisson, oli kumpaisetkin v. i4?6 ylöspantu heijän joukkoon, joita Kuuinkaau Christofferin koroitus-päiväilä v. i^t piti tehtämän Tählinicköiksi (Porth. Chr. p. CO7). Myö aprikoime ellei
tiima Tarun muinonen Pappi lie ollut varsin tästä
sukupolvesta. Hänen ristimä-nimensä Niiles on aivon
Sturiloihen (eli niiten nuortein Natt och Dägiloihen)
kuin myös niiten vanhoin Natt och Dagiloihen, kaitna-nimi. Mutta yhtä Antin nimellistä, joka oisi
ollut hänen isänsä, ei löyetäk koko tässä sukukunnassa; niissä muka polvi-laskuissa, jotka hietaan
Vapa-Huoneen nimi-kirjoissa (SJlatnflCtl").
Mutta
meijän tuloo muistuttoo, että hyö orat ylikyntcen
varsin puuttuvaisia ja viallisia, erinomattain vanhoista
ajoista.
Vuonna i
336 niin oli yksi nimeltä /Erengisle
Jndersson Suomenmoan Peämies, eli niinkuin heitä
silloin kuhuttiin "Jdvocatus Finlandensis." Haan
kuhtuu ihtesek ylicssä vanhassa Peätöskirjassa Sténsbölin kartanosta, vuotesta i
335 Ädvocntus Aboensis;

-

—
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Toinen oli Sten Duson fNalt och DdgJ Göksholmaan ja Rinkestaholmaan, joka v. 1371 oli Miekkamies ja Valla-Nt-uo. V. i
384 oli haan yksi ValtaJonssonin jälkiseälöksen Toimittajoista
Ruhtinaan B6
(en iblanb ©yefutorcrna af SUtfcDxotfcn 230 3on*
— V.
fons teflrtJUentc)
'^90 oli haan Lainjulislaja
v. i/±os oli haan
Nerkissä ja Vallan-Asettaja
Kuninkaan Laintoimittaja *) Suomessa. Haan eli
vielä v. i/foö; mutta v. i4ii oli haan jo kuollut.
Haan oli nainut, i:sin Ingcborgia förnfotj_, ValtaNeuon Koarle Maunuksenpojan (sen vanhemman)

—

ja puhuu siinä suurella kunnialla siitä ennen mainitusta Koarle Näskonungssonista, jota haan kuhtuu
"Nobilis Miles, Domiuus Carolus, Antecessor meus."
Mitä sukuja haan lie ollut on tietämätöiti, mutta
myö aprikoinic ellei liään voan lie ollut näitä yksiä
vanhoja Natt och Dagiloita, jota hänen ristirnänimensä ikään kuin toistaa. Jos uskaltaisimme tätä
peätteä, niin silloin oisi Antinki nimce tavattu tässä
suvussa, ja saattais muka olla tunnollinen., että hänellä oisi ollut yksi veli, tahi veljen-poika nimeltä
Niiles Antinpoika, jolaoisi ollut Pappina Turussa
ellei tämä oisi elänyt, niin kuin äsköin arveltiin,
jo monta aikoa ennen.
*) Kuninkaan Lain-Toimittaja (ÄOtUtngcnö CDomßafmans
de t. ©onmnnefjaftDanbe) kuhuttha niitä Valta-Herroja, jotkaKuninkaan siassa ja Kuninkaan nimessä pitivät Valta-käräjät (9?dfiteJttll<)) Suomessa. Eli kuin
näitä hävitettiin ne jotka pitivät Moan-oikeutta
Turussa (£<tn&o*2l«ttett t «Äbo). Että haan v. i
405
piti Valta-käräjät Snomesssa, luetaan Porth. Chr.
p. 418, 508, ja Stjernm. Höfd. Minne 1D. 2 B. K. 1.
p. 98 &c. Samaten sanotaan (yhes»ä Lainjulistajan
Claus Flemingin kirjassa, annettu v. 1^12) hänen
myöskin pitänneen Valta-käräjöitä Ulfsbyin (Porin)
kaupunnissa Suomessa, v. i4'o» jota Porthan arveloopi
kirjotus-rirheksi vuosluvussa, luullen tämän tarkoittavan v. i
405 (Chr. p. 418).

—

—
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tytärtä Brobyiin, ja 2:seksi Ingeborgia Koarlc Byr/enpojan tytärtä.

Kolmas oli Miekka-mies Bo Boson ('Natt och
DdgJ joka v. i
436 oli Lainjulistaja Pohjos-Suomessa, ja joka makoo hauattunna Upsalan Peä-Kirkossa. Hänen vanhemmat oli Laintutkia ja VaraLainjulistaja *) Bo Niclisson fNalt ocn Dag, se
nuorempi^ ja hänen ensimmäinen puoliso Ingeborg Jöns-JVuleksenpo/an Svarte-Skåningintytar.

II:NEN TAULU.
Yhet Rauta-häkit jotka muinon sulkivat
Piispa Maunus 011 inpo ja n ( Tavastin)
hautakammiota Turun Peä-Kirkossa*®).
j

Tässä kuvaellaan yhet rautaiset häkit (ett ievtl*
gftller) jotka muinon oli pantu ikeän kuin oveksi
tahi varjoksi sen Turun Peä-Kirkossa löytyvän

—

*) Vara-Lainjulistaja, UttbersOagmCtjJ. Tämä Miekkamies Bö Niclisson (se nuorempi) Akeröiinoli v. i4^4
Laintulkia Vaxalassa
v. 14% Vara-Lainjulistaja
Öster-Göthlannissa, ja v. 1461 Kuninkaan Voutimies CSo.qat^e) Vcdboin Kihlakunnassa ja Rumleborgin Läänissä.

«"j Brenncvi "3 cä6o ©omfprftö pS tti itmåcflLtt fbt fßb
ffop tttagni ®lai araaf»
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Ta vas ti n kuhuttavan hauta-kammion *) eteen;
eli niin kuin sitä muutenkin nimitettiin: "Herran
ruumiin t. B.istuks e n ruuumiin kammio;"
CSacellum Corporis Doniini_, vcl Corporis ChristiJ.
Tama kammio oli asetettu Piispalta Maunus Olai
Tavastilta v. i/J^i **), ja häneltä juhlallisesti sisäänvihitetty (pyhitetty) v. 1 4^-5 kunniaksi meijän
Pyhän Vapahtajan nimen, niin kuin luetaan näissä
kirjutuksissa, jotka ovat varsin somasti sovitetut näihin Rauta-häkkilöihin : ja jotka kuuluuvat näin:

a««0 Hoimni mc&j^U msgtms olai t&scopus fttit fitrif) oc OJJUO, joka Suomeksi oisi: "vuonna i^t.s
*) Kammio, Kivkko-kammio G^Of > Hauta-kammio > ©fflfs
(§or. Ennen Poavin aikana piettiin Turun kirkossa
monta erinäistä kammiota, kussa piettiin Jumalan
palvelusta, eli oikeemmiltain, kussa seisoi yksi altari» ionka luonna Pappiset vissinä päivinnä vuotessa pitivät messujansa ja rukouksiansa, hyväksi
niiten sicluillen, jotka ovat näitä laitoksia seättäneet, ja heitä lahjoillansa ja antimillansa asettaneet.
Yhtenä aikana löytyi jo 18 tällaista kammiota Turun kirkossa, joista suuri osa palkihtivat omia pappia ja mcssu-miehiä; mutta kakkia näitä hävitettiin
Kuninkaan Kustav I:sen aikana, jollon tätä Poavin
uskomusta pois-heitettiin. Siitä päivästä nimitettiin
näitä kirkko-kammioita paljaiksi hauta -kammioiksi, koska heissä ainoastaan hauattiin heijän
ja heijän lapsiin ruumiita, jotka olivat heitä asettaneet, vaan ei eneä piettynä mitään henki-messuja.
Piispa Tavastin muista jumalallisista laitoksista oli
yksi tämän Ristuksen Ruumiin kammion asettaminen.
Siinä häntä myös hauattiin, josta tätä siitten kuhuttiin "Tavastin hauta-kammioksi" Tämä kammio
oli suljettu eli varuistcttu näiltä rauta häkiltä, josta
kuvat tässä näliään.
**) Lue Povth. Chron. p. 429-
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meijcin Herran (Syntymästä) tictti *) Piispa Maunus
Ollinpoiha tätä työtä." Näihen alla seisoo toisilla
Jurjutos-nenillä (ineb annan f!tl) Ruotiksi: "HjELP
MARIA" **) ('auttakoon MaariaJ. Jos ne toiset
loveukset, joita näbään näihen perästä, mitä merkihtennöön,on tietämätöin***), vai lie ainoastaan pantu sinne, soreuteksL
Yhessä silmukassa nähään
nenä li. »J»)
toisessa yksi käsivarsi, joka on
*} Tämä sana fecit fievi (oli antanut teliä, tiettänyt)
on yksi Suomalaisuus (sentiidj>lTl) tässä Piispan Latinassa, joka toistaa hänen ei ainoastaan olleen selvän
Suomuluisen ; mutta myös Latinata kirjuittaissaan
jiouattanneen Suomalaista mielen-juohutusta.
Sillä
Ruomalaiset oisivat epäilämätäk (ikeänkuin Ruohtalaisctkin) kirjuttaneet fecit, posuit (rejle t. C. ftenett/
mittneSroårben)» Ehkä se oisi viallisesti sanottu, sillä
Seppä teki(/t?m) mutta Piispa tictti {fecit jieri).
Jos oisivat varsin tahtoneet tätä asioa croitloo , niin
oisit kirjuttaneet tabi toimittaneet tätä apu-sanoilla
(meb fyjefpftferßer) e.m. curavit, lat refa. Mutta Suomalaisessa kielessä ei tarvitak sellaisia apu-keinoja,
hänessä löytyy ikeän kuin Hebrcalaisessa ja Arabian
kielensä., tätä eroitusta puheessa (ja ajatuksessa) toimitfttu eri-sanantaivuttamuksella (uttri;cft <JCnO!tt en
fdff!ilb fonitl3attonsform) jota Hebrean kielessä kuhutaart "ferbum Hiph.il/' ja jota myö Suomeksi soattaisi kuhtua Tiettävä-Toimilussana {Verbum
Pp.rmissivum, t. Ejffectivum, t. Transitivuni).
**) Yksi kopio tästä kirjutoksesta luetaan myösOpettajan
Jo h. Bilra ark in Juttelemuksessa "De Sacellis Sepulcralibus in Templo CathedraliJboensi," A lexand.
Lauraeuksen vastoomisella, Turussa 1772, p. 20.
ja yksi toinen kopio löytyy niin ikeän Jonas Bånpin "©en aödlborna Saroaftiffa @I4«ftens httaw-ta\,"
***)

©toffö. 1756.
Ei Porthankaan
p. sn. m. 495.

osanut näitä selittää; lue Chron.

■\) Jol<a nenä ehkä merkihtee sanaa "REGINA" (Kunin~
katar): jotta ois: ''Auttakoon Moaria Kuninkatar."
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Tavastin vapa^merkki. Yksi sellainen nähään myös
näihen häkkilöihen alla, mutta tehtynnä vähä isommaksi.

Turun Kirkon tuli-palossa v. 1681 jollon
kaikki muut vanhat jäännökset paloi poroksi, niin
nämät Rauta-häkit jäivät palamatak. Samaten myös
tulipalossa v. 1738, ja jos emme vaan petyk muistossamme, niin muistamme meijän nähneen heitä
vielä näinnä viimäisinnä vuosinna, Turussa ollessamme. Mutta jos ovat tässä viimen-syksysessä
varsin onnettomassa tulipalossa , kussa kaikki muut
kirkon kaunistukset (prpbttabet*) paloi puhtaaksi,
vielä jaänneet seisalleen, siitä ei ouk tullut meillen
mitään tietoa.

III:MAAS TAULU.

Piispa Conrad Bitzin Hauta-'Varjo
Turun Peä-Kirkossa *).
Tämä Hauta-kivi on ollut Piispa ConradBitzin

hauvalla, niinkuin sanat hänessä luetaan: £epnlcrum \)tncvatiUs
*) Brenner: »Sf

$&0

pattte tommi tmtatfi tpt(D. Äprtfia."
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scopi tfboensiS'- Qhiit

m\X\o

mtWXWIX KM %it

ttX&ttii' j°^ a oisi Suomeksi: "Hauta arvollisen
Isän, Turun Piispan _, Herra Conradin (joka) kuoli
vuonna i4^9? s i^Attä päivänä. Moalis-kuussa."
Vähä alempana nähään Dilzin vapamerkkiä j joka oli
yksi musta pukki punaisilla sarvilla kultaisessa
vainiossa *). Vapamerkin ylä-puolella on kuvattu
Piispallinen kypärä ja ala-puolella kaks ristiä.

-

j

j

j

Tämä
*) Että tämän Piispan vapamerkki on ollut yksi semmoinen taka-jaloillansa pystyssä seisova pukki,
jota tässä nähään, arvataan ei einoastaan tästä hänen
hautakivestä , mutta myös siitä vapamerkin-piirutoksesta, joka hänen kunniaksi oli tehty Pargasten pitäjän kirkko-laipioon (kaho IX:nen Taul. I:een kuvaan).
Sellainen Pukin-kuva on myöskin muinon ollut kuvattu hänen muistiksensa siinä Piispan-penkissä,
jonka häSn oli tiettänyt Savun kirkossa (lue Christ.
Cavanderiii Jultelcmiista Petr. Kalmin hoivauttamisen alla, "35ef?rifrttn3 bflKt' ©aflU ©Otfen.''
Abo 17Ö3J p. 3; ja Mart. N. Tolpo n Juttelemusta
Alg. Scarinin hoivauttaraiscn alla, "De initiis Rei
Litterarice in Svethia." Ahoce xföo,p. 83 etc. keskustele
Por th. Chron. p. s^i). v. Stjernraan sanookyllä ,yhessä
kohassa, puhuttaissa Piispan vcljen-pojasta, Lainjulistajasta Etälä-Suomessa Henrik Bitzestä, hänen
yapamerkkinsä olleen mustan veneen valkoisessa vainiossa ("en fnmtt Bst Utt W\tt fdlt;" lue Abo Tidn.
1785. Bili. p. 197). Mutta inyö arvelemme ellei tässä
lie paino-virhe, ja että se olla pitäis: "etl \toatt 6otf
Uti fymitt f^tt." (Keskustele Porth. Chrou. p. 545).
Uggla sanoo taas näilien Ditziloihen vapamerkin
olleen yhen Hirven., ja rautalakissa 4 sisään- pistettyä
nuolta (Uggla, @a). 9v SKåbéldttgb n.663. p. 65) ;mutta
ei haunkaan nimitäk minkä perustuksen peällä haan
tätä sanoopi. Koskei tiima Bitzin suku löyvyk K.
Ruohtalaisessa Vapa-Huoneessa sisään-otettu , eikä
hänen vap;imerkkinsä heijän vapakirjoissa piiritetty,
niin meijän täytynnöönottoo kirjaamme mitä oyat
tästä kirjuttanect, ctlä siitä tutkia totuuen.

—
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Tämä hautakivi, joka koroitettu moasta *)
seisoi Piispan haualla Pyhä Pietarin ja Pyhä
Poavalin Kammiossa, tais jo v. 1681, tahi 1708
tulla turmeltuksi Kirkon tuli-palossa, kosk* ei
hänestä mainitäk niin sanoo Bilmark in Juttelemuksessa De Sacellis Sepulcr. in Templo Cath.
Aboensij painettu Turussa v. 1778. Tästä Brennerin kuvasta Piispan hauta-kivestä on Rhyzeljus
uloskirjoittanut ne häneen kirjutetut sanat, joita
luetaan hänen Episcoposcopiassa p. 337, josta siitten
Porthan vainoo on ottanut kopionsa, puhuissaan
tämän Piispan elämästä **). Se kopio tästä hautakirjutoksesta ***), jota luetaan Spe'gelin (Sftenffct
Äprfos^ijlorten, 2 X)tt $. 306, ei ouk varsin toimellinen ****).
Tämä Piispa Conrad Bitze *J«) , josta olemme jo
ennen Sgöillä p:lla puhuneet, oli niin kuin ne muutkin Poavilaiset Piispat aivan harras ja perso lävittämään Papin-valtaa Suomessa '»J^). Hänen isänsä

-

*) Porth. Chron. p. 26.
**) Porth. Chron. p. 586.
***) Hauta-kirjutos s ©raff!t tff/ Epitaphium.
Se kuuluupi näin: "Sanct. Venerabilis Patris, Do**+*)
'
mini Conradia Episcopi Aboensis, anno i4®9 bClt i
3

Sölartit*';

"J*) Ruotitsi kirjutettiin hänen nimensä usseenimittain
(sanan-supistamisella) aivan Jyhykkäisesti: "95tffop
lloi-tl), ja llort»"
"J-f) Piispa, joka oli myöskin ollut yksi osallinen Kolmen
Kuninkaan Veljellisyyestä, Tumssa, ei laimin-lyönyt

Ottava L

6o
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oli se vanhaksi kuhuttava Hinrik (eli niin kuin
se myös muutamilta kirjutetaan: Eerik Bitze *),
piteä kirkkonsa puolta, eli valvoa hänen hyötyniiseskussa oli voan mitään ctullista soatuvilla.
?Jiin kuin Peä-Rovasti pisti haan jo v. i4-^9 nimensä
hänen enonsa Arvidh Claussonin jälkeen seätöksen
ala ,kussa häätiKolmen Kuninkaan Kam in io11en.
(jtltari Triuiii Reguuni) poislahjoitti tilansa Sorkisten kylässä Euran pitäjässä (Porth. Chr. p. (\W)Samana, vuonna alakirjutti hään myös saman enonsa
lahjutos-kiijan, kussa hään Pyhän Rist.uksen ruumiin Kamrniollen QAltari Corporis Christi) poisanto tilansa Pärkiö Vehmaan pitäjässä (Porth. Chr.
p. /|34). Vuonna 1484 alakirjutti haan iriin-ikeän.
Vapamiehen Jarl Janssonin seätöksen, kussa haan sövinoksi Harald Oliinpojan murhasta, anto tilansa
Kivikylä Virraon pitäjässä Kaikkein Ristuksen Uskollisten Henkein Kamra iollen(i/ia«"
Animarum Christi Fidcliuni) (Porth. Chr. p. 44'20»
monta muita mainihtamatak. Itc haanci seälänyt kirkollen paljo mitään, jos ainoastaan toimitti isän
vainoonsa tahtoa (sftßo ifctiMt. i^öS p 199. keskustele
Porth. Chr. p. 551 & G22).
tääiij

■

-

*} Tämä vanhaksi mainitlu Eerik t, Henrik Bitze,
on nimensäk suhteen paha croittoo hänen pojasta ja
pojan-pojasta, jotka kantovat saman nimen, ja joihen
kanssa kanta ehkä sevoitetaan. Hänen sukunimensä
kirjutetaaci monella tavalla, sekä Biidz , Biidz Bitz,,
Bytz,Bilzr, Bitzeettä Bisse (Portli, Chr. p. 5/|3, 481,) ja
se näyttää kuin sillä tarkoitettais yhtä kuin sanalla
Bässe, (jota hääri kantaa vapamerldssänsä). Juusten.
luhtuu tätä Piispan iseä "'famosus Miles, quondant
Capitaneus Castri AboeJisis." Haan oli jo v. 1420
Miekkamies [Armiger) ja v. i:
44i Tähtimies (^Miles^).
V. 1437 oli haan Laintutkia Halikon kihlakunnassa,
jota virkoo haan piti aina vuoteen i
453, jollon häntä
myös kututaan Laintutkiaksi Vehmaan kih,lakuunassa.
Samana vuonna mainitaan häntä myös Lainjulistajaksi.
Pohjos-Suomessa,ja vuonna \lfio,il\b6 ja 14^7 kuhutaan
häntä jo Lainjulistajaksi Etelä-Suomessa (tågmatt t
449 häntä jo nimitetään
©Üb^rfJune Za&WaQli); ja r. i
Ruotsin Valta-Neuoksi, jollon häntä s. 3» päivänä Heinäj
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(joka Portti, kuhtuu "Herra Viikiin," luulessaan v.
Stjernm. kuhtuneen häntä "Herra Nynäsiin /' puhuissaan hänen pojan-pojasta) ja hänen äitinsä oli
Annuj Turun Linnanisännän Olaus Lydikinpöjan
kuussa Visbyin kaupunnissa alakirjutti Kuninkaan
Koarle Vlll:nen ja Christian I:sen sovintoa Gottlannin,
56.) von,
soaresta (Hadorph efter Svtmfromfatt p. i
Stjernman sanoo hänen myös v. i/JSs olleea Turun
linnan yx inpakunnan Peämiessä ($5O iEibtU 1785.
93tf). P- 198- Porth, Chr. p. 544) Haan eli vielä
458, vaan oli jo kuollut ennen v. 1467, ja oli
v. i
ollut osallinen siitä Turussa löytyvästä henkellisestä
Kolmen Kuninkaan veljellisyytestä (Porth. p. 4?^»
545). Hänen iseensä ei tunnetak, ja hänen äitinsä
(jonka nimee ei muistetak) oli Turun ensimmäisen
Peärllovastin (©ottiptoft) HeikkiMaunuksenpojan sisar.

Haan oli kuolemaisillaan, jälkeen-seätöksessänsä., poisl.ahjoittanut tilansa Kuirilahen kylässä Paraisten
pitäjässä, sillen Turun Peäkirkossa asetetullen Pyhä
Pietarin ja Pyhä Poavalin K.aniaiiollen, (Porth, Chr.
v. j435 oli
p. 445. «ä6o SCibn. 1785,
p. 199'.
haan vierasmiessä alakirjuttanui appensa Clauus Lydikinpojan seätös-kirjoo, jolla haan Papis-kamniiollen
(eli niin kuin sitä muinonkin kuhuttiinj JJNeitzynkammiollen)*'' Turun Peä-kirkossa, poislahjoitti Hukas ten taloo Lemun pitäjässä, m. m. (Porth, Chr.
p. 4^3); ja v. i
438 oli haan niin ikeän ala-kirjuttanut Turun Peä-Rovastin Matti Ollinpojan lahjutoskirjan, jolla haan Pyhä Annan Kammiollen poisanto
Littois ten tilan Nummen pitäjässä (Porth Chr.
p. 44^0- Samana Vuonna istui hään Laki-miessä
(fSfom. btftttare eller nimb t Äonnngej^ bom) Moan
Oikcutessa (jt)ib
jota piettiin Turussa,
ja kussa häntä kuhutaan Laintu^kia Vehmaan kihlakunnassa ($1)0 jTibU» 1785 Sst^. p- 63). Vuonna i
449
vahvisti haan niin kuin Turun muinoisen, Peämieheti
Heikki Gärdshaghin vainaan lasten hoi hottaja (f&t-lltynbftre/) sen kauppa-kirjan, jolla haan oli eläissänsä myonyt tilansa Keykalan kylässä Kalvolan
pitäjässä Hämeenlinnan Vouvillen Engelbrecht Jaa-'
konpojalltn, 60 markkaan (Porth Chr, p. 525).

asi^'.

,

—
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(Djaknin) tytär *). Niistä K. Vapahuoneessa löytyvistä Peringsköldin kootuksisla (FoHefttptter) nähään
että hänen isällä oli ollut 5 lasta, 4 poikoo ja
itytär, nimittäin i)Qlaes Bitze **),, 2) nuori Eerik
*) Porth. Chr. p. 481, 453, 543. Tämä Anna ClausLydikintyttären (Djäkne) isä, oli se Clauus t. Niiles
Lydhekeson,jota jo p. 424 nimitimme, ja jonka v. 1407
sanotaan olleen LaintutkianaPohjos-Suotnessa,jav. x4 x 4
ja 1420 Voutina (gogf)Ot/ Sogbd) Turun linnassa.

V. i42o

>
J429> r430 ja 1434 kuhutaan häntä myös
tämän linnan Peä-mieheksi (s6n>ttsfnan); ja V. i
44*
Capitaneus Castri Aboénsis (ÉbO iCibVU *785, 95tf)»
,
igi
192). Hänen sanotaan tulella yläs-polttaneen
p,

vaimonsa nimeltä Christina Jonisedotteria Qoka
vielä eli v. i
435. (Porth. Chr. p. 453). Ilman tätä
Annaa,, joka mahto olla nuorin hänen lapsistaan, oli
1) Tähtimies Henrik Clauson
7 muita; nimittäin:
{Djäkne) Koskiseen, joka oli Valta-Neuo ja Lainjulistaja Pohjos-Suomessa (Bagm. iSTorrfttmc ?afl§*
fdflu) voxitesta i
449 vuoteen 1458, naitu Lucia Ollintyttären (Tavastin) kanssa;
1) Arffxvidh Clausson

oman

—

—

—

INynäsiin, Tähtimies ja Valta-Neuo, naitu Ingeborg
Arend-Pentinpojan tyttären kanssa; -r- 3) Tänne
(t.. Antonius) Clausson;
4) Britha Clausdotter,
Herreilään (?) naitu Heikki {Pekanpoikay Spärdhin
kanssa, joka eli v. 1420, ja jollen se synnytti yhen
tyttären, nimeltä Ragnild;
5) Karin Clausdotter
Kankkaan, ensin naitu v. 1407 Jaakko QNiileksenpoika) Jfwkin kanssa, jollen se synnytti yhen pojan.
Claes Kurck Laukkoon, joka eli v. 1466; ja siitten
Heikki Ollinpoika Hornin kanssa Åminneen, joka oli

—

— —

—

Hérniloihen Peävanhin (©tamfaber/ $ttefaÖer);
6) Elin Clausdotter, joka oli naitu Herman Flemingin kanssa;
7) Anna Clausdotter, josta äsken pu-

huttiin;
8) Cecilia Clausdotter, naitu Claus Pekanpoika Flemingin kanssa Peniiigebyiin, joka oli Tähtimies ja viimainen Larnjulistaja kokonaisessa Suomenmoassa; hä3n eli vielä v. 14Q5, ja oli niiten Suomalaisten Flemingilöihcn Peä-vanhin (Peringsköld).
**) Claes Bitze j jolla pii yksi poika Knut Bitze Öhrestadiin, naitu Brigitta Christjern-Pentinpojan (Oxen-

stjernnn) tyttären kanssa Salestadiin.
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Bitze*); 3) Piispa Kort Bitze, 4) Brita Bitze **)

ja Knut Bitze ***).
Mitä tämän Suomen Piispan elämän keinosta
tuloo sanottavaksi, niin tahomme sitä tässä lyhyk*) Tämä nuoreksi kuhuttava Eerik Bitze Viikiin,
joka myös oli osallinen Turun Papin-veljellisyytestä
(Porth. Chr. p. 476.) ja jonka Porth. p. 545, ja 638
sanoo olleen Lainjulistajana Etelä-Suomessa v. 1462
ja i
463, oli naitu Tähtimiehen QlliTavastin tyttären,
kanssa, nimeltä Märeta, jonka kanssa hänellä oli
kaks lasta (Porth. luettaa p.638 yhtä Antin nimellistä,
kolmaneksi};
1) Anna Eerikintytär Bitze., joka oli
naitu Olli Jönsinpojan kanssa., Laijsiin, ja 2)\ Heikki
Erkonpoika Bitze, Nynäsiin (Porth. p, 637 kuhtuu
häntä Tähtimies nuori Henr. Bitze Nynäsiin) joka
oli naitu Anna (Harmon tytär) Totin kanssa Bjurumiin, jota usseemmittain kuhuttiin "''Slttjfa %\X\ia pS
sSfefDtt/' ja joka synnytti hänellen kaks lasta, Eerik
ja Kirsti. Tämä Anna tuli siitten naituksi Clemet

—

—

(Pentinpoika)Hogenskildtinkanssa Akeröiin (kuhuttu
Huitfeli), ja kuoli vasta v. i
549. Tämä Henrik Bitze
joka oli Lainjulistaja Pohjos-Suomessa v. 1489, J490»
506, ja jonka Uggla kuhtuu Miekkai499^ i
504 ja i
mieheksi Viikiin, ja sanoo olleen Peämiessä Turussa
485, ja kantaneen vapamervuotesta 1480 vuoteen i
kissänsä yhen hirven
oli v. i
499 Tukhulmissa alakirjuttanut K. Christian I:sen Kuninkaan-vaalia (Hadorph p. 367). Haan on tullut Porthanin luulon
perästä {Chr. p. 545; $fo X%u. 1785 SB\\). p. 198.)
sevoitetuksi ukkosek kanssa3 joka oli hänen nimellinen. Sillä kaikki mitä v. Stjernman puhuu Henr.
Bitzestä f niin se puhuu enin tästä nuoremmasta,
ehkä haan nimittää häntä vanhaksi, ja villitteloo
sillä sekä ihtesek että muita. Se on tässä, niin kuin
Hioneissa muissa lopen vanhoissa asioissa, työläästi
käsittää totuutta vielä liiaksi kuin yhtäläiset nimet

—

,

-

j

meitä ereyttää.
**) Briita Bitze Bqnkkalaan, tuli naituksi Olli Dråkin
kanssa.
***) Knut Bitze, Häänki mahto olla osallinen siitä toanon mainitusta Papillisesta veljellisyycstä (Porth.
Chr. p. 477).
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käisyytessä toimitioo. Harita tehtiin (v. i4si 7)
Oppiaksi *) Leiptzigin Opistossa Saksan-moassa **).
Minkä perustuksen peälle Rhyzelius sanoo (Episcop. p. 338 yhänen käyneen Huomissa, ja olleen
Peä-pappisinna ***) Bernhardinin Pappisten luonna
Senaen Papin-suljetuksessa Frankriikissa — on tietämätöin. Juusten (Chr. p. 25.) Spe'gel (p. 305.)
ja Messenius (Scond. T. X. p. 20.) jotka pitäävät
samoo puhetta, ovat ehkä synnyttäneet tätä, selittämisellänsä yhtä lukematointa paikkoo Palmsköldin
käsikirjoituksissa (Porth. Chr. p. 549). Sitä vastoin
niin tiiämme varmemmin, hänen olleen Peä-Rovas— i
460, jona vuonna
tina ****) Turussa v. i
450
häntä Piispaksi tehtiin Poavilta Piukselta II:lta.
Messenius (niin myös Rhyzelius) sanoopi että haan
s. i
3. p. Elok. v. 1462, asetti t. vahvisti Naantalin
Papin-suljetusta, ja siihen i'aksi sisään-salpais sekä
Papit että piiat Brigittan Papin-kunnasta (af 23rigtttmer SDrben). Mutta Vadstenan Papin-suljetuksen
vanhoista Päiväkirjoista vuotesta 1462, p. ng. seli*) oppia -ajtofiljler; Tietous-Oppia, gilofoflfesSKasijlet
t. gilofoPe--©oftor*
**) Tämä kuuluisa Opisto, josta on jo tullut niin monta
valaistuneita miehiä moailruaan, ja kussa Tievot ja
Taijot vielä paraittain sekä harjoitetaan että suojeletaan., tuli ensin asetetuksi v. i4og.
"***) Peä-pappinen, Slßßot^l/ kuhuttiin ylimmäinen Pappi
heijän papin-suljetuksissa.
3

****) Peä-Rovasti, 2>ompt'OjL
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tetään^

että haan

kolmen heijän vcljeisten avulla*),

sai sinä vuonna (?) paremman menon ja järjestyksen asettaneeksi Naantalissa, kussa Pappiset olivat
ruvenneet niskoittelemaan
ja soattaneet jo suuren
hämmänöksen välillensä. Soatua näitä riitauntuneita
ja eksyttäväisiä veikkais-miehiä oijaistunneiksi, sisään-sulki haan heitä Pyhän Salvadorin sanan pe-

,

rästä, polvipäiviksi,

näihin henkellisiin karsinoihin.

Hänen muista töistään luetaan että haan asetti
Kaikkein P yli äin Kammio fSacellum Omnium
Sanclorum} jota hänen sanotaan pyhittäneen **) ynnä
ykstoistkymmentä muita Kammioita,, tässä Turun
seurakunnassa, kussa haan myös kahelia uuella

laulumiehellä lisäisi niitä 10 entisiä Kammion-laulajoita ***). Haan anto hiekalla täyttää ja tasoittoo
*) Näiten Vadstcnan Pappistcn nimet oli Magnus, Richard, ja Magnus Håkansson.

**>) Mitä sillä sanalla pyhittää (^consecrare) tässä ymmärtännccn, en saata varsinsanoa. Sillä koska näissä
Kammioloissa jo ennen häntä piettiin Jumalan-palvelusta, niin eivät mahtaneet olla pyhittämätäk. Uskottava on jotakuta kirkossa tapahtuneen, joka heijän

—

mielestä soastutti Seurakunnan, jota nyt uuestaan
pyhitettiin niin kuin tapa tahtoo olla Poavilaistssa.
**"+)■ Kammion-laulaja, (TjjOt-prej!, Choralis: Turun kirkossa piettiin Poavin aikana 6 nuorta Pappia, jotka
laulelivat Jumalan-palveluksissa. Milloin heitä ensin
asetettiin on tietämätöin; mutta v. 1355 heitä jo mainitaan. Ja se näyttää kuin kukiin heistä , oisi ollut
ikeän kuin Apulainen t. Lukkari auttamassa muka
latilamisellansa niitä ylhäiserapiä Turun Pappiloita
heijän jumalan-palveluksessaan (Porth. Chr. p. 1\53,
473.) näiten lukua enenettiin sutten aikoa myöten.
Piispa Maunus Olliitpoika (Tavast) lisäisi näihin 4
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kirkko-moan ,

ja panetti ne muurit
ympärillensä
joita
hänen
vielä nytkin tässä nähään.
Sanotaan hänen myöskin asettaneen yhen poto-huoneen *) Pappiloillen, ehkei se mahtanut kauan voimassaan pysyä, koskei tuosta siitten mitään mainitak.

sen Vuorisen

Haan anto monta asetusta Pappisillen heijän
otoistaan ja soatavistaan, monta myöskin ojennusta
heijän velvollisuuestaan ja toimituksistaan. Samaten harjoitti haan myös niiten nuortein opetusta,
niin paljon kuin näillä ajoilla oli toivomista. Haan
kielsi kovast ne Henkelliset Peä-neuoitteliat (santfertia) olemasta pois kaupunnista, ja anto heilien
eläkkeiksi köyhäin tivunti **), jota haan v. 1486
yhen
joihin Piispa Conradus Bitze vielä lisäis 2,
jotka piti joka päivä lauleleman Neitty Moarian
laulu-hetket (horas canonicas~) ja joillen haan anto
palkaksi papin-soatavat Nummisten pitäjästä. Niinpä
jo yhtenä aikana luettiin 12 Laulu-Pappia Turun
kirkossa (Porth. Chr. p 553). Ilman sitä vara-soalista
(ejftttJ tntomji) joka jumalan-palveluksessa, hautaisissa ja muissa semmoisissa toimituksissa, oli heilien
tuleva, niin heijän vuosillinen palkka luettiin kulienkin 10 markaksi rahassa, paihti 20 markkoo,
ruokaneuoiksi., 9 mittaa (fpatitt) rukiita eläkkeeksi, ja
i
4mittaa ohria olveksi (Porth. Chr. p. 474)- Yksi
mitta oli eri-maakunnissa ja erillä ajoilla erilainen,
mutta nuon arvaten luettavaksi pitävä 24:nestä 32:neen
kappaan.
*) Poto-huone,
fjtlfÖUg.
**") Tämä Köyhäin Tivunti, johon luettiin neljäs osa
Kirkko-rahoista jaPyhä Henrikin otosta, ja joka kussakin seurakunnassa alussa annettiin Kirkko-vaivaisillcn, oli jo ennen Ruotissa niinikeäri pois-annettu
näillenpoayilaisillen Papis-Neuoittelioillen,(Canortici}.
uutta,
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yhen hänen julistuksensa kautta pois-omisti moakirkkoloista. Haan on myös mainittava sen eistä,
että haan ensin hänen Hippakunnan hyväksi anto
painuttoo yhen Messu-kirjan fLibri MessalesJ jonka
haan ulosjakoi Pappiloillensa ja Seurakunnillensa,
nouattaaksensa parempata järjestystä heijän Jumalanpalveluksessaan. Tämä kirja, joka variten-vasta
sovitettiin niillen Suomalaisillen seurakunnillen siltä
Henkelliselta Opettajalta *) Parisissa nimeltä Daniel
de Egher_, tuli v. i4BB painetuksi Barlh. Ghotanilta.
Lybekin kaupunnissa; ja on se ensimmäinen,
(kirjan-painumisen ilmauntumisesta**), ja se ainua,
*) Henkellinen Opettaja, £tjeoto<]te
**) Kirjan-painaminen, joka on se isoin ja avullisin taito, johon meijän ymmärrys on yltynyt, tietomuksiin
harjoittamiseksi ja ihmiskunnan henkelliscksi valaistukseksi, ilmaunlui 49 vuotta tätä ennen Saksan-moassa,
kussa yksi vapasukuinen mies nimeltä Johan von
Sooyenloch, eli muuten myös kuhuttu Gänsefleisch

voin Gutenberge, tahi niin kuin häntä jokapäiväisessä
puheessa kuhiltaan Guttenberg, rupeisi ensin monen
kokemuksen perästä, kuurmaelemaan kirjotus-neniä
irtonaisiin puupalaisiin, joita haan asetti lomaksuttain
sanoiksi. Ja koska puu oli arka kulumaan, niin haan
kirjutti näitä neniä ly sy-palaisiiii, joihen peällc haan
siitten painutti paperinsa. Tällä tavoin tuli v. i4^9
se ensimäjncn kirjan-paino toimeen Vittenbergin kaupunnissa. Koska haan näihin kokemuksiin oli hukuttanut kaikki omaisuutensa, otti haan Appensa kumppaliksensa, joka oli yksi rikas kulta-seppä Mayntzin
kaupunnista, nimeltä Johan Faust. Tämäpä otti toas
kaks muita toveriksensa, nimittäin veljensä Jaakko
Faust ja yhen pappisen, nimeltä Scliöffer, joka v. i4^2
rupeisi valamaan näitä neniä tinaan, ja kohta siitten
kovempaankin kasariin (metall)» Viekkauellansa ja
kavaloilla juonillansa omisti Faust tämän rehellisen

Otava I,
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joka ennen uskon-uuistamustamme (f&re refonitrtfi011011)
on tullut painetuksi meijän Jumalanpalvelluksen
johtamiseksi *). Että meijän Piispa oli näissä töissä
kiivas ja toimellinen, on siitäkin arvattava, että
Strengfiäsin «aessukirjaa vasta painettiin vuotta
ennen, sen saraan Ghotanin luonna.
Myö olemme jo ennen kuulleet ettei haan malttanut olla puuttumasta Hallituksiin menoin. Haan
piti aina vahvast Kuninkaan Christianin puolta, ei
ainoastaan sillä, ettei haan v, i
465 antanut Kuninkaalle Koarle Knritinpojalle Raseborgin linnoo
(lue p. 30,4) mutta myös siinä, että haan ite läksi
v. i
463 Suomesta Tukhulmiin Christianin avuksi,
kussa haan näillä rauhattomilla ajoilla tuli ynnä
Guttenbergin kirja-pajaa, ja lopetti v. 1462 sen ensimmäisen Roaniatun painamista Latinaa kielellä,
josta haan sai paljon rahoo, alinomattain Parisissa;
suureksi iiaraiiksi Pappisillen, jotta Roamatun kopioittnraisella oli tähän saakka viljellut paljon rahoja.
*) Tässä Suomalaisessa Messukirjassa on alku-lehellä
(på tttteUbtqbet)
(t tfdbsfnjbt) kuvaeltu yksi istuvainen Piispa^ jolla on kypärä peässä,
ja oikeassa käessä kirja, vasemmassa Pispan-sauva,
joka jaloillansa poljee yhtä miestä^ joka makoo pitkällänsä, kerityllä peällä, pitävä myssynsä vasemmassa käessä, ja oikeassakirveensä. Tämä kuvaus joka
tarkoittaa Ristin uskon ensimmäistä levittämistä Suomessa, ja joka tarinamuksessamme muistuttaa meitä

—

Piispa Henrikin pyhittämistä kuoltuaan
näyttää
niin kuin se ois muka kopioitettu siitä Hauta-kivestä
jota Piispa Tavast asetti' Peä-Piispan (@Tfe=2stf?op)
Henrikin hauallen Nousislen kirkossa, ja josta siliten
on malli (mobeU) oteltu niihin malauksiin jotka oli
tehty Iso-kyrön kirkossa Pohjan moalla, josta tullaaa
puhumaan

XXlll:aessä Taulussa.
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Kuninkaansa kanssa sisään-piiritetyksi niiltä Liniköpingin Piispalta Kettil Vaselta nostetuilta talonpojilta, jotka riensivät yhteen irti-peästaäksensä sitä
vankeuteen pantua Peä-*piispoo Jorisi Pentinpoikoo
fOxenstjevnaJ Upsalasta. Bitzi oli tällä hänen
puoltamisellansa soattanut omaisiansa henken-pauloihin, jotka pitäin hänen puolta, kaikki tuli tässä
sota-kapinassa surmatuiksi, mutta ite haan ei ainoasi säilyttänyt henkensä, mutta käytti, myös asian»
sa niin, että haan K. Koarlelta sai piteäj vakansa
ja uskottavaäsuutensa (fitt fSrtroettbe)..
463) Venäläiset murtaisiivat
Hänen aikana (v. i
Suomeen, ja tekivät piilojansa Karjalassa, liioitenkin
Jääskin pitäjässä (Porth. Chn. p. s^B. *). Hänen aikana tuli Savon Linna, eli niin kuin sitä silloin
kuhuttiin (Dl&fsboXQ, ylösraketuksi ja va^uistetuksi
siltä kuuluisalta Viipurin Peämieheltä ja Ruotin
Vallan-Hallihtialta Eerik Akselinpoika Totilta **),
joka v. i
477 toimitti näitä varjelus-verkkiä yhellä
;

♥)Näistä

so Jista puhutaan aivan vähä meijän Tarinamukscssamme, koska heitä piettiin enemmin rajan
murtamisella;

kuin oikeellä soan-käymisellä. Heitä
piettiin aina vuoteen 1468,jollon tehtiin vara-rauha,
mutta ei se pitänt jos 5 vuotta;, sillä v. i47^ puhkeisi toas sota, ja muuttui aina julmemmaksi kumpaisellakin puolella eikä helpount Eerik Akselinpojan sisään-murtaamisella Venäjäseen v. \tfio, eikä
Sten Starin soan-käynöllä v- 1488.
;i)
Tämä Eerik Axelsson Tott (josta vasta tullaan enemmin puhumaan) oli sama mies joka näinä aikoina
ensin varusteli Viipurin kaupunkia kiri-Hiimriloilla
(lue XX Taulu).
}

*'
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soarella Haukive'en ja Ruokove'en välillen, kussa
kaksi vuotta ennen oli ainoastaan puusta tehtyjä varustuksia *); ja joka soari silloin kuului Juvan pitäjäseen joka pitäjä toas luettiin kuuluvan
Seäminkin seurakuntaan **). Hänen aikana (v. 1470?)
palo Kuuston linna, niin kuin jo Sgömellä p:Ila
sanottiin; ja sekä Messenius (Scond. T. X. p. ai.)
että yksi vanha Ajan-luettaja (ÄrOttOCjmf) Turussa,
sanoopi Turun kirkon palanneen kahesti hänen
aikanansa, nimittäin iskitulella v. 1464, ja tulen
varoittamattomuutella v- i4y3 ■***). Hänen aikana

,

rakennettiin myös monta kirkkoa kivestä, ja tehtiin
moni uus pitäjä »J<).
*) Näraiit puu-varustukset tehtiin

v. ifyjs'} paraassa sota-

aikana, ja juuri vihollisten kuuluvissa, niin kuin
Tott tästä ite kirjuttaa :"0$ Uflt* atbetté folfet tttOJle (äta
efter fanb, fteen så) Ms, bå måjie jag fjafwa en rootc

fwat pränt/ oa> 12 eller 1.4 mtne e.qite tiånare mcb
oc f)iDårjor for KpparncS flutb." (Porth. chr.
P- 594;.
**) Lue Porth. Chr. p. 58i. sftßo . iCtblU 1793 , 3?:or5»
Juvan pitäjä^ joka jo v- i
4 saioman.Papinsa, luettiin silloin kappelina Savilahen tahi Mikkiliii pitäjäseen (lue «°Cbo £tbn. 1784, p- 385. Porth. Chr.
ineb

p. 5i5.-) mitenkähän se oisi siitten eneän tullut kuulu-

vaksi Scäminkiin?

***) Se on kumma ettei Juustcn puhuissaan tämän
Piispan ajoista, niin sanalla nimitäk näistä Turun
kirkon tuli-paloista. Tahi hyö eivät olleet varsin
turmiolliset '(fßrfydtjanbe) tahi luettaa haan heitä siihen.,
jonka haan sanoo tapahtuneeniski-tulella v, i
458 Piispa
Olaijin aikana, ja josta toas ei Messenius, eikä tämä
,
vanha ajan-laskettaja tiijä niia mitään.
"J-) Niin e. m. tuli Jm pitäjä vasla vuuon i47s:nen tienoilla eroitetuksi Kemistä; ja Jkkas V.1.483 croitctuksi

Seaksmäestä.

IV:
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Vapaallisen Herran Fred r ik Fre s c n
hauta-varjo TLirun Pea-Kirkossa °).

,

Tästä miehestä ei tunnetak paljon,muuta kuin
mitä sanat toimittaa, jotka luetaan hänen hautakivellä, ja jotka kuuluuvat näin: "SIIJIO JjoUtttlt
tuoccc olo iiii° ipso Bfeganci geotsti w^wte

Qbiä fyonoraMtä Uv fvefttticuz Insz

cttfus

patt," joka oisi Suomeksi,
"fluorina Vapahtajan syntymästä 1354 **) juuri Pyhiin Kärsiäjan ***) Yrjönpäivällä "]-) kuoli kunnioi"
tcttava mies Fredrik Frése jonka henki levetköön
antina

ttsXlitstBt in

j

j

rauhassa."
Se kuvaus kuin nähään keskellä kivee, mahtaa
olla FrésilÖihen vapa-merkki jota ei tunnetak
koska sitä ei löyvyk K. Vapa-Huoneessa Tukhulrnissa, eikä tavatak K. Vapa-kirjoissa sisään-piiritettynnä. Tätä Frésen sukua ei soa millään tavalla
sekoittoo, sen de Frésen kuhuttavan suvun kanssa,
joka kantaa kilvessänsä yhen avonaisen Rautalakin,
ja joka vasta 1700 vuosluvun alulla muutti Ruotsiin

,

*) Bremier: Mg}

fäbD &♥SHytäxa/.'

,

on vissiinik viävin kirjuteltu, ja
pitäis olla 1454» niin kuin kohta kuullaan.
***) Kärsiä) ä, mattyt', Pyhät kärsiäjat,be \)Cl\^a itlttU
tptit*
f) Yrjönt. Yrjun-päivä, oli s. -x!\ p. Huhti-kuussa»

t.*j Tämä vuosiluku
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Brehmistä, kussa yksi Juho de Frése luetaan tämän
suvun esivanhimmaksi, ja joka eli nuori v. i
350.
Tästä Suomalaisesta Frésen suvusta, ei löyvyk
sen parempata tietoa K. Vapaus-Huoneen kirjoissa,
kuin nämät puuttuvaiset (ja ehkä viheliäiset) sanat :
354, gift i
3..." (Hänen
"Svibmcue Svefe *}, bog i
poika): "(Beorgiuö Srefe, Sfttbbare f. i
3../' (Tä-

tytär): "Cfyviftina Svefe, gift meb (Clas
rikoit J>ovn tili sSminne, ©roertgeé StifetS §R&>
ccf) Sagmart i ©obersginlanb, f. i4«v "t »5. ..''
Sittten seisoo kohta sen alla tämmöinen muistutus:
"£>etta ofwerenåfldinmer e; meb jktnfofian fifwer 2lbc*
tiga titten
af Äandfaé **)"
män

■

*) Mikä mies haan lie ollut^ ei heissä selitetäk, eilsä
myös hänen isänsä nimeä.
**) Tämä Hornin suku-juoksu (ftamtaflci),Joka myös
Jöytyy niissä vanhoissa Péringsköldiiij Åkers teinint
v. Schantzin ja Palmsköldin polvi-laskuissa (@CltC(i#
logier),o selittää että Vapa-mies Clas Heikinpoika
Horn Aminneen., joka v. i
485 oli Laintuikia Halikon
kihlakunnassa, ja v. 1487,1488, 1490, i499> isoB, isio
ja isi4 Lainjuhstaja Etelä-Suomessa, ja v. 1499 Ruotsin Valta-Neuo
oli naitu Christina Frillen kanssa
Hoapaniemeen., joka oli Lainjuiistajan Etelä-Suomessa Christian Håkansson Frillen tytär. Palmsköld,
joka myös kertoo tätä, sanoo että tämä Horn oli
vielä toisen kerran naitu Christina Antintylär Kavplanin kanssa. Merkillinen on että vaikka hänellä oli
kaksi vaimoa Kirstin nimellä, niin eivät kuitenkaan
ykskään heistä ollut Frésen sukuisia , ellei heijän nimet lie viärin toimitetut. Mahollinen oisi ehkä
myös, tällä Hornilla olleen vielä kolmaaskin vaimo, samalla kaima-nimellä. Jos otamme ajan-luvus—
ta vuoaria, niin havaimme kohta että tässä mahtaa
jossa kussa olla crehtys. Sillä jos tämä Frese oisi
elänyt i3oo vuosien alulla (uiiu kuin luetaan hänen

—
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Täslä seuraisi, eitä tämä suku, joka alotctaan
Fredr. Fresestilj oisi jo Suomessa sammunut, miehen
puolesta, liänen poikansa kautta. Mutta ettei asia
mahak olla niin, selitetään meijän omista vanhoista
kirjoistamme, sillä tahi hänellä on ollut muita poikia kuin tämä Yrjö tahi on toas tällä ollut muita
lapsia kuin tämä tytär, koska tämä suku vielä loistaapi Suomessa myöhäisempinnä aikoina. Myö
luetaan niissä vanhoissa Turun Seurakunnan Pitokirjoissa ($&o gftrfautfingä Sfcgjjfitatur foi. 0.05 &
fot, i24.) että yksi mies nimeltäFredrik Arnikanpoika,
Fresekii (hänen nimensä kirjutetaan muuten monella tavalla, Freseca_, Fryske ja Frisk) oli v. i4i6
Hartitta Dykerin kanssa ala-kirjuttanut Taivasaj

j

hautakivéssä) niin mitenkä hänen pojan-tytär oisi ollut naitu tämän Hornin kanssa, joka vielä eli isoo
vuosienalulla, eli oisikkohan kolmet suku-polveaylettänyt kahteen sataan aastaikaan? Sillä tahi tässä on
lehry Frési 100 vuotta vanhemmaksi (kuiri haan olla
pitäis), 'tahi se on sevoitettunna siiheen nuorempaan.
Fresiin Qoka on muka yhtä) tahi ymmärretään tässä
yhtä toista Hornia kuin tätä äsköin mainittua; ehkei
yhtä toista sillä nimellä ouk ollut Lainjulistajana
Etelä-Suomessa. Myökin oisimme uskomoisillamme
että yksi Frése oli naitu yhen Hornin kanssa. Mutta
jos tämä oli Claes nimeltään , eli jo» haan oli Lainjulistaja Etelä-Suomessa, sitä emme saata sanoa (Pahuus kuin ei niissä Vapa-Huoneeu kirjoissa nimitetäk.
minkun perustuksen peällä hyö ovat näitä puheita
kirjaan pistäneet). Meijän luulo luottaiksen sen.
peällc, että Maskun pitäjän kirkon ikkunassa oli
muinon moalattu Hornin ja Frésin vapamerkit rinnattain, josta arvattaisiin, että hyö ovat olleet naimisen kautta yhistetyt, ja että hyö ovat tässä, pitäjässä
asunnert, tahi että heillä tässä on ollut tiloja ja
kartanoita (kaho XXlnccs Taulu. N:o 2 ja 3).
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lon muinoisen llovastin Helwich Stoltcfothin seätöskirjaa, kussa haan pyhä Yriönkammi 011en poislahjoitti Ravasen tilaa Hyrvinsalossa, Moarian
pitäjässä; ja jota taloo, hänen nimen muistoksi,
vielä nytkin kuhiltaan Fviskalaksi (Porth. Chr.
p. 44° i 44 2)' Myö luulemme tämän Fredrik Fresecan olleen saman mielien , kuin se joka siittenkirjutettiin Fredrik Frcseksi_, joka eli vielä v. i
449? )a
josta kohta tullaanenemmin puhumaan. Silläkumpaisestakin puhutaan, jott' ei heillä ollut mitään erinomaista virkoo, molempiin sanotaan olleen varakkaita miehiä, ja elänneen melkeen yhellä ajalla *).
Tämä samaFrcdric Fresekä oli siitten veljensä kanssa,
Jaakko nimellinen, v. i
4*9 vielä vahvistanut tämän
heijän
*) Koska myös tämä kaikki ikcän kuin passoisi tähän
Fredr. Fréseen, jonka hautakivi tässä kahellaan., vaan
joka nyt luetaan ioo vuotta vanhemmaksi, niin milt*
emme epäile Brennerin tässä lukenneen veärin, ja
vuosi uvun ehkä olleen MCGGCLIIII, liioiten koska
tämä kivikin näyttää olevan teoiltaan niiten toisten
kanssa yksi-ikuiuen, vaan ei sunkaan vanhempi; ja
koskei Brennerin aikana löytynyt Turun kirkossa
muitakaan hauta-kiviäi3oo vuos-luvulta, jotka kaikki
ehkä lie murentuneet Turun kirkon tuli-palossa v.
i
458 (Juusten; mutta v. 1464 > i47^? Messenius) niin
on uskottava ettei tämäkään ouk niin vanha kuin hänessä luetaan. Se näyttää kuin Brenner oisi jo itekkin
tätä arvannut, sillä siinä nioitetussa kirjassa on haan
kirjuttanut vuos-luvuun: ''MCCCCLIIII/' niinikään
luetaan myös tätä vuoslukua yhessä vanhassa puukuurmauksessa tästä hauta-kivestä. Mitä taas "VapaHuoneen kirjoitukseen tuloo, kussa luetaan v. i
354
niin se ehkä luottaiksen tämän Brennerin vanhimmaisen piirutoksen peälle, jonka olemme kopioittanut.
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lieijän heimolaisen Hdwichbl vainaan jälkeen-seä-töstä. Tästä luinen veljen niinestä selitetään vielä
paremmin tämän Frasckli ja Frése olleen samaI'mies.1 'mies.
Piispa MaunusÖlaijin. (Tavastin) kirjutoksesta v. f 449?
jolla haan Turussa asetti Kolmen -Kuiri »ka an
Veljellisyyteksi kuhuttavata papillista yhteyttä*),
nähään että yks Frédric Fvccs oli silloin porvali
TuruSsa, ja mahto olla mahtava mies, koska haan
oli yksi tämän Veljeilisyyven asettajoista (Porth. Chr.
47^). Hänen niinensä kirjutetaan toisessa kohassa
"p.Fredericus Frese"
(Chr. p. 477)* Yksi toinen näistä
asettajoista, oli Jaakko Fresen t. Freese_, e. Frés
joka silloin oli Peä-neuo **) Turussa, ja joka mahto
olla hänen veljensä, (josta arvoomme näihen olleen
samat miehet, jotka v. i
4r 9 kuhuttiin Fresekii),
kolmaas oli vielä Henrik Frése s joka oli Rovastina
(Chr. p. 47Ö 5 603) ja joka mahto kuolla v. i
465
(Clir. p. 6i4). Ilman näitä, nimitetään meijän vanhoissa kirjoissa myös yhtä miestä nimeltä Arnold
Fresekäson fArnaldus FresykiniJ joka oli lahjoittanut Haraarken talon Pyhä Yrjön kammiolle
*) Kolmen Kuninkaan Veljellisyys [Fyaternitas

Triura Reguum) kuhuttiin sitä papillista yhteyttä
tahi veljellisyyttä, josta jo puhuttiin p. 875, 377.
Lue Porth. Chr, p. fas.
**) Peä-neuo, s&W§n\CisaW.
Haan oli ollut Peä-neuona v.
r» l^9r 144^ Ja
i449J ja luettiin olleen Saksalaisesta suku-perästä
{Chr. p. 59 8).
OtAy a J.
6a

l/s
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Turun Peä-Kirkossa (Porth.Chr. p. 798). Muttamikä
mies haan lie ollut, tahi millonka haan lie elänyt,
ei tunnetak, kuitenki se näyttää meistä kuin haan
oisi ollut sen äskön mainitun Fredrik Arnikanpojan
Fresekän isä, eli tämän Frésen isä, jonka hautavarjo
tässä kahotaan.

Tään parempia tiiustuksia, emme ouk olleet
hyvät hankkimaan, tästä suvusta.

V:

JÄÄS TAUL .

Tälitimiehen ja Hämeenlinnan Lmnanisäiinan Olli Tav;i s t in Hauta-poasi,
Turun Peä-Kirkossa *).
Keskellä tätä kivee nähään Tavastin suvun
vanha Vapamerkki **), yksi rautapaijassa puettu
+) Brenner: "$ $&0 S» Äprcfhu"
**) Tämä Vapamerkki muutettiin sutten ytieksi mustaksi
Yötyr-peäksi valkoisessa vainiossa. Mutta milloin,
eli keitä, tätä tehttiin, on tietämätöin. Bång sanoo

kyllä (Palmsköldin puheen peälle; kaho p. 44i):
9?tcUj3on Xatvafl ttpptog ftn gtru^, be gambte »mc=
tav f!6lbcmsrfett , ttt froart ®t;Ue^ufn)tib t fymtt fSU,
fåbant fom Slpe^oi: 95rcnner afrttat bet i åha ©. &t;r*
fa, Vxtet \hwån fprfan bran»" Mutta näissä puheissa
on niin paljon valetta, ettemme ollenkaan heihin
uskotak. Sillä
énsinnik niin tämä Olli Niileksenpoika Tavast ei ollut naitu Finckilöihenkanssa— toiseksi, niin Finckilöihen vapamerkissii ei ollut mitään,

'btof

J

—
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käsi-varsi purpurin-punaisessa vainiossa, joka markki on yhteinen Stålarmiloihenkin suvullen,;*kos^-*---hyö ovat lähteneet yhestä juuresta.*). Ympärillä*

—

kolmanneeksi,. niin nähään vielä tästä
Olli Niileksenpojan hauta-kiv.estä, jotta ei haan vielä
kuolemaisillaankaan ollut pois-muuttanut sitä vanhoo
suku-raerkkinsä, ja
neljänneeksi, niin näissä Brennerin piirutoksissa ei löyetäk yhtä. sellaista kuvattua
Kössin-peätä, josta tässä puhutaan. Tämä vanha
merkki ei vielä ollut sen eistä tämän Ollin aikana
pois-heitettynnä; mutta ioo:a'an vuuen;peästä oli jo
muutos tapahtunut. Sillä Arvid Heikinpoika,Tavast
"Wessundaan, joka v. i568 oli Linnanisäntänä Viipurissa, ja josta jo p. 444 puhuttiin, (ja joka.oli tämän Ollin pojanpojan-poika) kanto vapamerkissänsä
yhtä Posson peätä. Hänen aikanansa korjattiin taas
tätä Tavastiloihen vapamerkkiä. Sillä v. i5BB, s» 24
p. Kesäk. niin Herttu Koarle, kunniaksi tämän mielien pitkällisestä ja uskollisesta palvelluksesta, paransi hänen yapamerkkinsä, sillä tavoin että; ympäri
tätä Karjun peätä pantiin yks sininen vanne kuhun
oli vuorottellen pujotettu 4 punaista syväntä ja, 4
kostoksi samasta uskollipunaisia luotia (flttof)
suuestaan tuli haan monian vuuen peästä Viipurissa
poikki-hakatuksi. Tällainen tuli myöskin v. 1625
tämä vapamerkki sisään-kirjutetuksi niihen Ruohtalaisiin Vapa-kirjoin (N:o 64) hänen pojaltansa Germund Arvinpoika Tavastilta Kurjalaan. Ruotissa on
nykyisinnä Peä-Luutnanti m. m. Greve Joh. Henr.
Tavast, sekä hänen Vapaherrallisessa (N:o 32i) että
Grévillisessä (N:o 129) Vapamerkissänsä, uuestaan
ylös.-ottanut sitä vanhoo kolmatta satoo aastaikoa
jo poishyljättyä suku-merkkiä.
*) Sillä tämän Olli Tavastin isän-ukko, eli Piispa» Maunus Tavastin ukko vainaa, oli Herra Niiles nimeltään; josta Palmsköld kirjuttaa: "Nicolaus Tavast
Magnus, Finlandice vir potens,habitans in Tavastia,
circa annum i
340" (©entaL ©CimL p- 393;). Mutta
silloin haan jo mahto olla keli vanha, sillä hänen
pojan-poika Piispa Maunus Olai oli syntynyt v. i
357.
Hänellä oli kolm poikoo, Olli Niileksenpoika QTa■vast, se vanhempi, sillä nimellä; ja tämän nuoremman Olli Niileksenpojan ukko) joka oli Tavastiloihen Peä"vanhin', ja jota Juustcn kuhtuu: ",No~
Sian peätä

—

—

—
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luétaati nannat sanat: "attHO $f<w»tli ttltttCljC hl
crnstino &mcti pttxi &e eatiWra o*«« «otJtl^
joka oisi Suomeksi: "Vuonna Herran (syntymästä)
i
460 Istuimellansa istuvan **) Pyhä Pietarin toissa
bilis et famosus Vasallus in Parcccia JVirmo (Porth.
Chr. p. 17, /^3) joka oli Valta-Neuo ja Tähti-niekkar. i3jo, ja kuollut jo v. I^ol (Portli. Chr. p. 433;
toinen
ja josta on jo ennen p. 398 ja !^r\ puhuttu;
oli Fader Niileksenpoika, joka oli Stålar mi 1oilie rt
Peävanhin, ja joka oli naitu Brita RochelsdotCeriti
ja i4oo; kolmaas oli Sune JViikanssa/ ja eli v. 1370
*
leksenpoika, joii oli poika Sune Sunesson, Miekkamies ja Laintutkia Taivaansalossa v. \L\o'i, Vehmaassa
t. 1418; VaJta-Neuo v. i/|35, ja Lainjulistaja PohjosSuomessa ja Alivenan-moalla v. «437 (ja i/|55?) Tästä
selitetään mitenkä Tavaslit ja Stälarinit ©vat,
ennen kantaneet ylitä Va.pameikkiu, vaikka eri nimellä. Kumpaisetkin suvut oli muinon Kuuluisat ja>
voJmakk^at Sucnacssaj niin että löytyi harva kirkko,
kussa ei ennen aikana tavattu hcijäu vapamcrkkiänsä^
nimittäin yksi varustettu käsivarsi, milloin keänncUy
oikeallen puoiellen^ milloin (usscemmittain) vasem:illen, osottava milloin iuinnneuensä, lnilioia toas puistelevan nyrkkiänsä.
*) Yksi kopio tästä Ijauta-kirjutoksesta (»valaan Porth.
Chr. p. 636. \ksi toinen kopio, jota luetaan Alex.
I^aurresiksen Jultelemtiksessa Joh. Bilmarkin hoivauttamisen alla, (kuliuttu: de Saeellis sepulcralilas in
Templ. Cnth. Aboénsi. p. 21), on varsin viallinen, ja
kuuluupi näin: "Armo Doniini MCCCCLXl crastino F:i
Petri de Cathedra-Nobil. Vir Olavus Tawast, MiUs
hoe. nbiil :Orate pro eo. von Stjennaan ja Uggla eksyyvät vielä enämmin, kuin sanoovat hänen kuolleen
jo v i
445.
**) Istuimellansa istuvan Pyhä Pietarinpliivä, eliniinkuin
Huoliksi kuhiltaan tätä.,päivää i "©ailftC
t (loleit/"
ja Latinaksi: Petrus in Cathedra, oli yksi päivä jota
poavilaiset ra juuttivat kunniaksi Pyhä Pietarin istumisesta Poavin-tuolilla 1 niin kuin puhutaan hcijäu
satuissa. Tämä tulisi nicijän luvun perästä s, a^
päivänä Jlelmi-kuussa.

—

—

—
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pcinu kuoli vapasukuinen mies ZJolov Thavast 7
Tahliklis rukoilkaa hänen etessli." Tämäkin kivi
raahto jo i6Bi:nen vuuen tuli-palossa murentua,
kosk' ei siitä päivästä hänestä eneän puhutak.
j

Tämä Olli Niileksenpoika Tavasi Porkkalaan
(joka oli se nuorempi sillä nimellä) oli myös
ollut aikanansa mahtava mies Suomessa, ei niin
paljon omasta toimestaan, kuin enemmin ehkä siitä
korkeasta suvusta, josta haan oli syntynyt. Sillä
paihti hänen isänsä JYisse t. IViki Ollinpoika Tavastj. joka oli myöskin mainittu mies *), niin Piispa
Maunus Olai **) oli hänen setänsä, vanha Gödik
Fincke (josta jo puhuttiin p. 4^o, 42I> A"3-^) ja
Valta-JNeuo JViiles Ollinpoika fStjcrnkorsJ Särkilahteen (joka oli Piispa Maunus Niikksenpojan isä)
oli hänen lanko-miehensä; Lainjulistajat , EteläSuomessa Eerikki Bitze (josta puhuttiin p, 477). J a
Jeppe t. Jaakko Pekanpoika. Kuin myös Lainjuli■■

*) Tämä Niiles Ollinpoika Tavasi, (joka oli Piispa Tavastin: veli) tuli s..7. p. Jonluk. v. 1407 kopoitetuksi
Vapa-sukulliscen seätyyii, Kuninkaalta Eerikiltä,P,0m..., meristä _, bänen Turussa qllcs.s;ian. Haan ., eli vielä
;

Hänpn perillisistä mainitaan < ybtä
Vapamiestä, nimeltä Heikki Tavast, -jokay.. v*4^7' s3i^
Valta-HalJihtialta Eerikki. Axelinpojalta v.apaallista
:vapautta (frå(fe?frif)et) niihen verotiloin,peä}3c,; joita
haan oli ostanut talonpoijilta Halist;e,n k,yl,ässä
Rantamäen pitäjässä, ja Hekkialan kyläs.sä JMummen pitäjässä (Porth. Chr. p. 42O > 4'21)
*■*) Tästä Suomen Piispasta, josta On jo väliä mainittu
p. 3g6, 461, 468, 4^2 tullaan koht-siliään enewiraia
puhumaan Viinessä Taulussa.
v. j/|is ja i4'j3.

1
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staja Pohjos-Suomessa , Henrik Clausson (josta mainittiin p. 4yö), olivat hänen vävynsä; ja paitti
näitä oli liään tätilöinsä kautta, soanut paljon heimolaisia Suomen ylhäisemmasta seävystä.
Tästä Olli Niileksenpoijasta Porkkalaan, ei
tunnetak muuta, kuin että haan (PeringskÖldin puheen perästä) oisi v. i
446 ollut Miekkamies, ja
v. i
455 Tähtimies ja Linnanisäntä Hämeenlinnassa,
kussa toimituksessa haan vielä oli v. i
458 *). Hänen
muista töistään mainitaan Stjernmanilta, jotta haan

v»

" " oli ynnä vävynsä Henrik Claussonin kansi
4
♥

sa peättänyt yhen g:sen vuotisen rauhan Venäläisten
kanssa **). Vuonna i43g sai haan setaltansa Piispa
Maunukselta 400 Markkoo rahassa lahjaksi että sillä

,

,

*) Keskustele Porth, Chr. p, 636. v. Stjernman, joka

myös luettaa häntä Hämeenlinnan Linnanisännistä,

hänen jo olleen siinä Linnanisäntänä v. i
444»
ja tässä virassa kuolleen v. i44^ ve (BcvXOCUb' @lÖ»
SolecUrtUs v. 1757, Sept. p. 270; Porth. Chr. p. sai,
636; Uggl«B SKfibstöt»fib Ui 2lfb. f. 55). Mutta tässä
ensimmäisessä puheessa ei mahak ehkä olla parempata
perustusta kuin siinä viimeisessäkään.
**) Lue Säbo jjCtbttV 1785, Ssif). p. 192; Porth. Chr. p. sai:
Koko tästä rauhasta ei tunnetak meijän Tarinamuksessa niin mitään, ei ies minä vuonna sitä tehtiin.
Myö soamme vastapäin tilaisuutta että kirjassamme
#attbL till tipU;sntng t StntanbS dtbre Jpiflorte toimittoo, jota siinä viis-vuotisessa vara-rauhassa, jota
tehtiin Viipurissa v. 1468, nimitetään että se entinen
rauha oisi muuten loppunut v. 1469, s. 1 p. Toukok.
Jos nyt varoisimme tämän rauhan olleen tätä äsköin
nimitettyä gisän vuotista , niin se oisi tehtyrinä Toukokuussa v. i4s(j, ja oisi tapahtunut vuotta ennen tämän
Tavastirt kuolema-vuotta. Hänen lankonsa Heikki
%Niileksenpoika Diekn, kuoli jo syksyllä v- i
4sanoo

o
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muka lunastoo Porkkalan kartanoa *). niiltä
toisilta yhtä-perillisiltä (mebCtrffl>htgar) **)♥ Vuonna i
44° alakirjutti haan lankomieh-ensä God.
Joinkin seätöstä, kussa haan Juho Ollinpojati murhasta poislahjotti Pyhä Annan Kammiollen
Kärkesnäsin tilan ja Bölin(Räfvebölin?) torpan
Savun pitäjässä , joita haan oli niinikeän perinyt
Porth. Chr. p. 448,- 449)*
vaimonsa kautta (p.
*) Tämä Porkalan Herras-kartano (Janakkalan pitä-

jässä ?), oli vanhuuestaan ollut Tava s tiloihen
moisio, mutta tuli tämän Ollin sisaren kautta, (nimeltä Katrina Niileksentytär Tavast Porkkalaan)
annetuksi hänen avio-mieheilensä, sillen vanh allen
Gödik Finkillen (lue p. 421) jolta se nyt (v. 14^9)
lie tullut takaisin-lunastetuksi, koska se siitten tämän
Ollin tyttären kanssa , (nimeltä Märta Ollintytär
Tavast Porkkalaan), annettiin hänen toverillensa,
Valta-Neuollen ja Lainjulistajallen Etelä-Suomessa,
Jaakko Pekanpojalle(77/e) Storgårdiin. Sillä tavalla
tuli tämä hovi jo kuuluvaksi IIliloille n. Hänen
poikansa, Linnanisäntä Sten Jepinpoika llle Porkkalaan, anto tämän talon v. isog huomen-lahjaksi vaimollensa Anna Kniitintyttärellen (^Kurcli) Laukkoon
(lue p. 43«)- Hänellä oli yksi tytär, Mätta Stensdotter llle Porkkalaan, jota naitiin Peä-Linnanisännellen ja Suomenmoan Holhottajallen Kustav Gödikinpoika Finkillen (lue p. 4^°-> 4-3 O» jonka kautta
tämä kartano tuli jo toisen kerrankuuluvaksi Finckrloille n (niillen muka mor emmillen). Kustan
pojan-tyttären kautta, nimeltä Margareta Gödikintytär Fincke Porkkalaan ja Auttiseen, joka naitiin
Sota Aset tajallen Evert Koarlenpoika Hornillen
Kankkaan (lue p. 4°^» 411) v 'i tämä Herras-kartano
viimen kuulumaan Hörniloillen.
**) Lue Porth. Chr. p. tfii. Piispa lahjoitteli samana
pänä kaikkia omaisiansa kartanoilla eli rahoilla, sillä
eholla etteivät milloinkaan oisi katehtivoinnaan sitä
asennosta, jolla Piispa v.
1421 perusti Pyhä Ristuk-

-

*

sen Ruumiin Kammiota Turun Seurakunnassa,
monen talonsa pois-lahjoittamisellansa.
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Jolov JViileksenpoika Tavast oli nainut *)
Tämä* l
€hristinaa_, Valta-Neuon ja Miekkamiehen Rutger
Ingosen tytärtä **), jonka kanssa hänellä oli 3 lasta,
nimittäin — i) Mätta Ollintytär Tavast Porkkalaan,
josta jo puhuttiin p. 43 1> ja joka oli ensin naitu
Lainjulistäjan Etelä-Suomessa Eerikki Erkonpoika.
Bitzen kanssa, jollen se synnytti Lainjulistäjan nuorempi Henr. Bitzen (lue p. 4j7) ? ja siitten ValtaNeuon ja Lainjulistajan Etelä-Suomessa Jaakko Pekan*
pojan fllle k*J kanssa, jollen se synnytti Linnanisän— i),JViiles Ollinnän Sten. Jepinpoj'an (lue p..43i)
poika Tavast Sonneiltakaan, joka oli nainut Anna
Sunentjrtiirtä Laijilaan, jolla hänellä oli poika Heikki
JViileksenpoika Tavast■> josta siitten suurin osa tästä
suvusta
*) Peringsköld sauoo hanen olleen kahestin naitu, nimittäin toisen kerran , Ingeborg Valdemarsdotterin
kanssa (kaho p,440 5 mutta siinä haanmahtaa erehtyä.
**) Tämä Rötgert t. Rotgert Ingosen t. Ingonpojan isä
. oli Välta-Neuo ja Miekkamies Ingo Ollinpoika (Peringsk.) jonka omaisia lie ollut Vapamies Jonis t.
joka jr. i4i& ja v. iföi istui lakia
' Jöns Ingonen
.(ttnfltdbe) Laintutkian Niiles Dieknin siassa, ja joka
oli:jo ennen v. 1449 myönyt Mon tiska lan kartanoa
ynnä muita tilojansa Raision pitäjässä Pyhän Annan,
suljetuksellen samassa pitäjässä, Boo:taan Markkian;
ja josta heitä siitten syöstätiin Naantalin p.ipin-suljetuksen ala (Portk. Chr. p. 449, /{ B6). ' ""
***) Tämä Jaakko X. Jeppe Pekanpoika (Ille') Storgärdiin
. oli liainjulista ja Etelässä-Suomessa v. i
477 ja i4^^Hänen isänsä oli Miekkamies Pekka Axelinpoika,
jonka toveri oli Ingeborg Valdemarsdotter joka niin
! muotoin oli tämän Olli Tavastin tyttären-anoppi, ja
jota,, Peringsköld mahtaa eräyksissä kuhtua hauen
puolisoksi.
j,
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—

suvusta levisi. Tämä Niiles peri v. 1467 Tätiänsä
3) Lucia Ollintytär
Katrinaa Niihkseniytärta.
Tavastj josta on jo puhuttu p. 476, 494? ja joka tuli
naineeksi Tähtimiehen ja Lainjitlistajan Henrik Clausonin fDjekne *J kanssa Koskiseen, fiään ori ere-f
*) TUma Henrik Clauusson (t. Heikki Niileksenpoikä
Djekne) oli muinon yksi niistä kuuluisammista Lakimiehistä (Sagflofe) Suomessa. Häntä ei piek sekoittoo
hänen kaimansa kanssa, nimeltä Heikki Djekne,
joka v. i
374 oli Vara-Lainjulistajana Medelpadissä
(6tjernm» £sfb. SOtinne i £>♥ p> 78, 126, 128, i39/
162, 170, 211, 224, 357 &c. Porth. Chr. p. 479);
eikä häntä myös pick kuhtua Fågelnäbiksi niin kuin.
Stjernman häntä nimittää lchen-laijassa (i Ittwlcgfs
i7B5t Sstf). P- iy3) villitetty
nafeiU Lue CSB. XtblU Di
eknilöihen vapamerkki
ehkä siitä syystä, että
löytyy Peringsköldin käsikirjoituksissa kuvaeltunna
melkeen yheliäiseksi kuin Fä ge Inäbhilöihen t.
Fägelhufvudloihen (jota nähäan kuvaeltunna
Xl:ssä Taulussa, N:o2). Tämä Heikki, jonka isä oli
se Niiles Ljdikinpoika Djekne (josta jo luettiin
p. 4 24» 473« 47*>) °'i j° V. i4^7 Peänties Turun linnassa (sb. Xtb* t^SS. p. 192) —■ v. i44'i
hään jo
— v.oliiM5j
Tähtiniekka (Porth. Chr. p. 482. b)
144G
Ala-Satakunnassa,
ja i
ja:
44? oli haan Läintutkiana

458 Lainjuliatjanä Pohjosi
449 vuoteen. i
Suomessa, joista vuosista vielä löytyy monta hänen
peätostä (Porth. Chr. p. 527. 4^2- bj —v. 1449 julisti
haan lakinsa Q)bU f)<X\\ Saflmdn^'Xilig) Birgelan' kylässä
Raision pitäjässä (Porth. Chr. p. 4&5) ja v. i
450 oli
haan muijen Valta-Neuoloihen kanssa Arbogan kauhaan
Kuninkasta
vakuutti
Koarlea
punnissa, kussa
Knutinpoikoo heittämään Norin hallitusta KuninHaan
oli
Christjernille.
myös
osallinen siitä
kaalle
Turussa löytyvästä Rolinen-kunirikaallisesta VcljelliChr.
a
47^)5
p.
syytestä (Porth.
J °'V näinä aikoina
käynyt Appensa Tähtiniekan Olli Tavastiii kanssa
yhtä
grsän
vuotista rauhoo
Venäjässä, perustamassa
(sb. Xtb. 1785« SSU). P- 192)- Haan oli varsin avara
ja
Papis-suljetiuksillei>
pois-lahjoittamaankirkkoloillen
tavaransa ja talojansa. Sekä tästä hänen antamisuu-"
vuoesta

Otåva I.

1
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yksessä monelta tullut luetuksi sen vanhemman Olli
testa että muutenkin myös hänen lupauksestaan, salpataksensa vaimoneensa papis-suljetuksecn , Piispa
Maunuksen kuoltua, (Porth. Chr. p. fö'2. b) luultaisimme hänen olleen varsin jumalallisen. Hänen muista toimistaan tunnetaan, että haan V- i(\3C> alakir-

hänen isänsä jälkeen-seätöstä, kussa haan Papisi"utti
tilan Leammiollen Turussa anto ynnä Huk
pitäjästä, yhen kauppa-puoin ja yhen kartaaste n

,mun
non

Turun kaupunnissa, paitti ioo Englannilaista
Nobloo, jonkun tilan ostoon. Sii.tten .vaihto haan v.
1437 tämän Kammion suostumisella Olli Antinpoika.
Toikin kanssa, ja anto hänellen, ilman tätä mainittua
kaupunnin kartanota, 400 Markkoo Ruotin rahassa, ja

jo kuorman alaista niittua,
jonka vastaan haan sai
tallen KammiollenGrotclan kylee Kuumon pitäjästä
(Porth. Chr. p. 4^3, 4^4)- Vuonna 1448 anto hääri
Ajosinpeän kartanon Maskun pitäjästä sillen äsken
asetetullen Kolmen Kuninkaan Kammiollen, jollen se
myöskin V. *449 hänen Vaimonsa suostumisella lahjoitti yhen kartanon Turun kaupunnissa,ynnä Atolan (SlttUtft&y) tilan Nousiaisten pitäjästä ja Sorsalan tilan Mynämäen pitäjästä QDisse?'t. de dotat.
Alt. p. 9). Samana vuonna vahvisti haan niin kuin
yksi Heikki Gärdzhaghin vainajan lasten-holhottajoista, sitä p. 4^5 jo mainittua kauppa-kirjoo; ja kuoli
v. 1459 (Porth. Chr' p. 800, 482, 483) ehkä Uggla
sanoo hänen vasta kuolleen, v. xlfii. Vuonna i
453
kirjutti haan Koskissa, jälkeen-seätöksensä, kussa
asennoksia,
haan vahvisti näitä hänen entisiä
ja annettua vaimollensa puolen osan Koskista ynnä
niillen
säytyvillen,
kaikkia hänen osto-maita
poislahjoitti haan hänen suostumisellaan (koska hänellä
ei ollut mitään lapsia) tavaroisuutensa (ftn fonitßflen'
f)et) niin kuin tässä seuraa: Peå-Kammiollen C£>DQ'
SlUaret) Turun Peä-Kirkossa, yhen salonin(?)
Kolmen-KuninkaanKammiollen Turun kirkossa, paihti
kartanonsa pohjos7puolella kaupunnissa, Atolan
talon Nousiaisten pitäjästä, ja Sorsalan talon Mynämäen pitäjästä (joita hän jo anto v.1449) anto haan
Synkalan talon Vihin pitäjästä, ynnä yhen kalkin,
joista 2 ikuista henken-messua piti hänestä piettämän.
Pyhän-Henkein Kammiollen, yhen kolm-jallaisen pa'an.
Pyh. Henken Huoneellen (^pet^C S(tlbs
2 Lehmeä, 2 Lammasta, 2 L. Rukiita, ja
2 läikkiöä.*— Poto-Hwneellm(©pitfllet) sitä sawoo.

—

—

—

—

—

499
Niileksenpojan tyttäreksi, tahi Piispa Maunus OllinPyh. Laurentiuksen
Kirkollen Vehmaassa, yhen He—
Pyh. Uolovin Kirkollen Ylälässä., yhen

voisen.

—

Kammio-kauhtanan (Cf)O£:£appCl) ja yhen i6:nen kuor-

man alaisen niityn Latvassa, jota haan olij ostanut Heikki Heikalalta 12.Ua Markalla.
Naantalin
Papis- suljetuksellen (jollen se oli jo ennen antanut

—

puolen Aijlosen talosta) yhön kullatun vyön, ja
yhön soarén nimeltä Lethis. Pyh. UolovinSuljetuksellen Turussa, yhen niitty-moan Letzalassa, ]a hänen isoimman kupari-kannunsa.
Raumon Suljetukselleni puolen sälytyksen (Sdjt) Rukiita, 2 Lehmeä,
ja 1Liikkiöä. Musta-Veljeisten Suljetuksellen(©HKttt*
bröbra Ätojtret) Viipurissa, yhen hopea-maljan.
Harmaa-VeljeistenSuljetuksellen (@ftUßrÖbra Äfojlrct)
samassa koliin, yhen kulta-sormuksen.
Pyh. lirigittan Suljetuksellen Kesoin kaupunnissa (t. Reävälissä) 20 Markkoo, jotka hänen piti soalia Claus
Pekanpojalta Reävälissä, kahesta heveisesta. "— Musta
■
Veljciksillen Kesoissa, yhen harmaan hevoisen.
Pyh. Henrikillen, hänen parhan Ruunansa ja RautaI>aijansa.
Pyh. Henrikin hauallen Nousiaisessa,
Koarle Kuninkaallen,
yhen hurstin t. peitteen.
yhen valkean ja ruunink;trv9-kirjavan Hevoisen.
Piispa Uolovillen, yhöu pöytä-liinan, ja hopea-vaiHänen siskonpojalle Peä-Rovastillen Opp.
pan. ■
Kort Bilzille, yhen hopea-lukotun kannun (fdttffl?)
Peii-KirkonpalveKallenTurussa , yhen hopea-maljan.
Opp. Arvid Jaakonpojall.cn, yhen maksankarOpp. Maunus Valdevaisen käymärin (gctUflClte).
mariapajallen, yhen hopea-tuopin, ja yhet parit
Arvid
Veljellensä
Niileksenpojallen,
Hcrkiä.
häneu
hopea-vyönsä (kullattumatoin), ja yhen mustan var,
Herra
san.
Niiles Ncebbille yhen pienen hopeavakan (jtlfifofci). Herra Niiles Mullillen „ yhen hoHerra
tuopin.
Niiléksellcn Pietarsoaressa, häpea
nen mustan kauhtanansa, Niätän-nahoilla kalsattuna
(Befobfttb)» ' Herra Knutillen Vehmaassa, yhen
Härän, ja yhen mustan kauhtanan. ■ Rötkerilleit
Vehmaassa, yhenrihla-pyssyn^ yhen pa an, yhen kattilan, yhen kannun ja 4.lammasta.
Herra Heikki
Vilmarillen, yhen sänky-voatteen, yhenparin Härkiä,
Olli
yhen
Dusillen
» sänkyn,
ja yhen kannun.
yhen kannun, yhen pa'an., yhen kattilan, 2 Lehmeä,
ja yhen Härkä-parin.
(Heikki?') Plätallen, 2 Här-

—

—

.—

— —

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

&eä. 4

—

Lammasta.

—

——

—

J

..

Pekka Karpctlaiselten, hänen
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pojan sisareksi, ja ilman minkäänlajsetak perustuksetak tehty Piispa Olli Maunuksenpo/an emäksi *).

Koska olemme puhuneet tämän Tähtimiehen
Olli Tcivastin tyttäristä, niin tahomme myös jotaik
— i) Elin Niipuhua hänen siskoistaan. Jotka oli
leksentytar Tavast joka v. i43g sai setaltansa Piispa
Maunukselta ioo JNTobloo lahjaksi (Porth. Chr.p.43i).
Haan oli naitu Vapamiehen IViiles Ollinpojan kanssa
Särkilahellen fStjernkors **J ja eli vielä leskenä
j

j

—

hopia-peä lukkoisen veihtensä.
Ovikonyojan perillisillen Vihin pitäjässä., yhen niityn, jonka haan osti
Pietalta 6:11a Markalla. .($&. SEtÖ- tl*§ 25ty. p. ig3.

,

$feo @tifts

oä) 9*Bben-b. Älojl. 6rcf
9Jrebtfare?9srfibeir«
i36a.
käsikirjutos, joka löytyy K.

£»

VI. p.
Yksi
Vallan Säilyksessä., Tukhulmissa).

-

p. 45ö. m. 702.
P") Lue Porth. Chr. p. 4—24- m
p Hallenii
«
Dissert. praes.
p. 4^4- «1. 44^- P- 29Alg. Scarin </e firmoens, in Fennia Territ. p. 70.

Bång, m. m. Tämä Liisi Ollintytär
Rhytzelius p.
485, 2 taloa Tur san pe rän
Tavast anto leskänä v. i
kylässä Vitmon pitäjässä, ja T h oros i n talon Nousiaisen pitäjässä, joita haan oli soanut huomenlahjaksi
mieheltänsä , Papin-suljetuksellcn Naantalissa, kussa
haan asetti sitä ensimmäistä (?) heriken-messua; ja
möi v. 1490 Saustilan taloonsa Valta-Hallihtiallen
Sten, Sturillen f Rancken: Hist. Ccenohii Nadhendal.
P. I. p. a5. n. h.~). Tästä hänen pitkästä leskänIjästä arvoomme hänen naineen varsin nuoreenna ja
hänen lapsettomasta elämästä, ja hänen toverin kiyuUisuutesta uskottaisimme hänen miehensä, naineen
vasta vanhuucllaan.
♥*)Tämä Niiles Uolovinpoiha (jStjernkors') Särkilahellen
(joka oli Piispa Maunus IVuleksenpojan isä) oli
v. i
435 Miekkamies ja Valta-Neuo, koska haan Längholmassa alakirjutti Valta-Neuoloihen yhistys-kirjan
v.
(fDrentngSfcref) Kuninkasta Eerikkiä vastaan;
kussa
1437 oli haan Linnanisäntä Suonienmoassa,
haan silloin Turussa vahvisti yhtä tilan vainosta;
j,

—

—
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v. 1467. Haan oli perillistensä kanssa myöskiu lahjoittanut taloja Pyhäin-Henkein Kammiollen (Porth.
— 2) Lucia JViileksentylär Tavasta
Chr. p. 624)=
joka sai samana kertana Piispalta, hänen setaltansa,
200 Markkoo, ynnä 5o Markkoo hänen tyttärelle, nimeltä Mettä. Näijen nimiä ei ollenkaan löyvyk
yhessäkään niissä K. Vapa-huoneessa löytyvissäpolvilaskuissa.
3) Katarina Niileksentytar Tavasta
joka silloin myöskin sai setaltansa 200 Markkoo tilanostoksi, ja joka naitiin vanhallen Gödik Finkillen
(josta on jo puhuttu p. 42I> 4<22 j 49^ *)" Ilman näitä
3 siskoja, oli hänellä myös 2 veikkoa. Heitä ei ni-

—

-

mitetäk Piispan lahjutos kirjassa,

mutta

muissa

i
44° alakirjutti' haun Lankomiehensä sen vanhan
Göd.Finkin seätöstäKärknäsin talosta (josta mainittiin
p. 421^ 49^) —v- 144 1 istui haan Calmarinkokouksessa , kussa haan muijen Valta-Neuojen kanssa alakirjutti sitä liitosta, jota tehtiin Ruotsin ja Norin
välillä. Että haan oli muutennik uskottu mies, nähään siitä, että haan Kuninkaan siassa istui PeäIstujana (fSfom tytåfiUM)"tahi Sanan-soattajana Q&s
siinä Moa-Oikeutessa jota pietiin
foin DcbföVdltbe)
438, 1440 ja 1446 (0. SEti)* 1784* p. 36i;
Turussa v, i
Porth. Chr. p. 612). Mutta jos se
iyBs. p. 63,
oli haan eli hänen Appensa Niiles Uolovinpoika QTavast,se vanhempi} joka jo v, i4*s istui samassa toimituksessa, ja jota kuhutaan Tähtimieheksi, sit*
emme saata sanoa (lue SÄ&» Xib* 1785, p. 56. Porth.
Chr. p. 506). Tämä Stjernkorsin isä, nimeltä Olli
Pekanpoika, oli v. i4x o tullut koroitetuksi vapasukuliseen seätyyn Flenshorgin kaupunissa.
v.

69.

*) Peringsköldin käsikirjoituksissa luetaan hänen olLainjulistajan Pohjos-Suomessa Hartvik
Jaakonpojan kanssa, mutta eikös se lie eräys, sillä

leen naitu

—

tämä oli naitu Ingeborg

kuussa

QMaunuksentytär^ Flemingin

ellei haan ollut kahesti

naitu,
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vanhoissa suku-johtauksisa;voan millä perustuksella,
sit' emme tunnetak. Nämät oisi ollut 4) Jaakko
Niilcksenpoika Tavastj naitu Ragnillan kanssa Villjasiin,Laitilassa, ja 5) Joni.s (Niileksenpoika?) Tavastj
joka oli myös osallinen Kolmen-Kuninkaan Veljellisyytestä, ja joka oli jo v. i
447 Poavilainen Peä—
Neuoittelia Turussa.
v. i4^4 o«'n liään oli Pappi
Histuksen Ruumiin-Kammiossa, kussa toimituksessa
Maunus JViileksenpoika fStjernkorsJ peäsi hänen
jälestä v. 1464. ■— Vuonna i/±66 läksi haan sukulaisten suostumuksella samoamaan Pyh. Ristuksen
hauvallen, ja sillä tiellä haan mahto jaaha, kosk ei
hänestä kuuluna sen koommin (Porth.CAr.p.605;804).

VI:EES TAULU.

Piispa Maunus Ollinppjan (Ta vastin)
hauta-varjo Turun Peä-Kirkossa.

—

kussa nähään yksi poikki ja pitkinpäin jaettu kilpi, jonka 2:sessa ja 3:nessa vai~
niossa (fdlt) nähään yhtä käsivartta (Tavastiloihen
vanhoo vapamerkkiä) ja irsessä ja 4»nessä yhtä Piispallisia ristiä, ja jonka ylitten on pantu Piispallinen kypärä, — se peitti muinon sen kuuluisan
Suomalaisen Piispan Maunus Tavastin hautaa, joka
Tämä kivi

■
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öli asetettu Pyhän .Ristuksen Ruumiin-Kammiossa
Turun Peä-Kirkossa ; jota kammiota siitten hänen
muistiksi kuhuttiin Tavastiloihen haut a-kammioksi. Sillä ilman hanen hautansa joka seisoi
keskellä tässä kammiossa, varsin Altarin rapun kohalla, niin oli siinä muitakin hänen sukulaisia

,

hauatturina. Sillä hänen vasemmalla puolla nähtiin
hänen jälkeentuliansa (efterfrdbCtve) ja sukulaisensa
Piispa Uolov Maunuksenpojan hauta, ja oikealla,
hänen veljensä tyttären-pojan Piispa Maunus JYiilekscnpojan CStjernkqrsihj hauta. Myö luulemme tässä
Kammiossa myös olleen sen äsken mainitun Tähtimiehen Olli Tarastin hauvan, paihti monta muita
tästä suvusta *),

Tämä hautakivi, joka vielä Brennerin ajalla (v.,1671)
seisoi paikallansa, ja tuli silloin häneltä kuvailtuksi,
tuli siitten tästä pois-nostetuksi sen turmion perästä,
joka kohtaisi tämän kirkon i6Bi:nen vuotisessa tulipalossa, ja muutetuksimuuannek. Sitä nähtiin viimen jo
se oli aina ikeän kuin yksi eho (ttt Htttfot')
niiltä, jotka asetti ja kustensi tällaisia Kammioita,
että heisiä ja heijiin sukulaisista piti vuosittain piettämän vissiä henken-messuja (fjåt(l:lllCpDr) ja että
heijän ja heijän omaisiansa piti siihen tulla hauoitetuiksi, koska pitivät ikeän kuin avullisemmaksi peästäksensä levollen hyvin lähes alttariloita. Koska nyt
Piispa Tavasti asetti tätä Kammiota, niin on arvattava, että hänen ja hänen lähimmäisiä sukalisia piti
siinä myös soaha hauta-kammioitansa. Siitten näillä
meijän nykyisen uskomuksen ajoilla hauattiin tässä
Kammiossa ylitä ja toista Suomalaisista peä-uroisla.

*) Sillä
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rikki murettunna, oikealla käellä kammion sisä puolellakirkko-muuriinkiinijuotettunna.(Porth.CAr.p. 5i i).
Niin kuin tässä nähään., niin ei ollut tässä ki— ehkeivät tienneet misvessä mitään kirjutettunna
tä piti soamaan sanoja, kunniaksi näin kuuluisan
miehen
eikä sitä tarvittu, koska Piispa oli jo
ite tarnän Kammion rauta-oviloihin kirjuttanut nimensä, niin kuin jo llrsessa Taulussa luettiin.
Mutta Piispa Maunus Niileksenpoika ei kuitenkaan
sallinut temmoisen miehen töitä olla ilman toimittamatak, haan tietti seneistä Flanderin moassa, Hollannissa, yhtä isoa taulua *) kuparista, kussa luet-

—

tiin Piispoin Maunus Ollinpojartj ja Olli Maunuksenpq/an vehkeistä. Tämän taulun, joka v. i4^9,
s. ip. Hufitik. pystytettiin Ristuksen Ruumiin-Kammiossa, kussa se v* 1681 tulipalossa suli vaskeksi,
sanotaan

*) Tästä "kuparin taulusta," ovat puheet vähä erinnaiset. Juusten kuhtuu sitä "'kuparin kiveksi'' (Lapidem asngurn) , Spegel kuhtuu sitä "''yheksi isoksisJ ja
Rhyzelius ""yheksi kalliiksi Rupari-pylveksi'"' (bett
ftore/ fo(l6are, Äopparjloben) Messenius kuhtuu sitä

yhessä kohassa "Kuparin-harkoksi*' (foppfltfjStf) ]"a
toisessa kohassa ''Kupari-poasiksi"" (lamina cenea),
Bång nimittää sitä "Kupari-kiskoksi marmoran kivessä" (en kopparplåt t nWrmor). Näistä kaikista on
arvattava, että tämä mahto olla yksi hauta-muisto,
kussa kirjutos oli yhessä kuparin taulussa, jonka
kaihteet (rCtmcir) tahi ympärykset oli kivestä. Ja
etlei tämä seisona hauvan peällä, vaan oli pystytetty
seinälle heijän hautoin yliten, toistaa tänien olleen
semmoisen, kuin kirkkoloissaussccn nähään, tehtynnä
puoli-kuvauksessa (fcaéretief).
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sanotaan BreTinerin myös kopioittaneen, ehkei sitä
nyt löyetäk hänen kirjuitoksissaan. Mutta koska se
löytyy toimitettunna seka Bångin muisto-puheessa
tästä Tavastin suvusta (painettu Tukhulmissa v.1756),
että myös Lauraeuksen Juttelemuksessa de Sacellis
scpulcralibus in Templ. Calh. Ab. (painettu Turussa
v. 1778 p. 20) niin tahomme tässäkin sitä luettoo.
Se kuuluupi näin: "Anno Domini MCGCGLII die IX
MeNSIS MaRTII OBIIT R.EVERENDUS IN ChRISTO PaTER
et DoMiNus, D:nus MAGNUS D. G. Episcopus
Abocnsis, hujus capellje Fundator, qui sedit annos
quadraginta;" joka oisi Suomeksi: "Vuonna. i4^a
Herran (syntymästä) s. 9:71 päivänä Maalis-kuiissa,

a

kuoli Ristuksessa Arvollinen Isa jaHerra Jumalan
armolla Turun fmuinonenj Piispa Herra Maunu s,
tämänKammion asettaja,joka istui(Piispana) neljäkymmeniä vuotta." Siitten luetaan samassa taulussa
Piispa Uolovista: "Anno Domini M.G.D.LX die
XXIV MENsis Febr, obiit Reverendus in Ghristo
Pater ac Domintjs OLAVUS, D. G. Episcopus
Aboensis. Orate pro istis et ceteris Ghristi fideLIBUS, UT REQUIEM HABEANT CUM EEATIS," Joka On SuOmeksi: "Vuonna Herran (syntymästä) 1460 s. 2^.-nä
päivänä Helmik.kuoliRistuksessa _, Arvollinen Isa. ja
Herra OLAVUS, Turun Piispa armolla Jumalan.
Rukoilkaa näihen ja muihenRistin-uskovaisten etessäj
jotta heillä oisi lepoa Autuallisten seassa."
Ottava I.
64
j
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Ehkä myö oorame jo ennen p. 096, 4^T > 4^B?
479 ja 4^2 puhuneet tästä Piispasia, niin koska
se oli kaikista meijän vanhoista Poavilaisista Piispoista, se kaikkiin kuuluisampi, sekä hänen töistään
että tavoistaan, niin tahomme tässä vähä laveammasti toimittoo hänen elämän-kertansa. Hänen isä
ja 49 1 mainittu
oli se jo ennen p. 4°6, 4? 7
Kuuston Linnan muinonen Peämies ja Mynämäen
pitäjän Käskynhaltias (äßctfafl) Olli Niilcksenpoika
Tavast (se vanhempi, sillä nimellä) joka Bångiu
ja Palmsköldin puheen perästä, oisi ollut naitu
yhen Katrina Finken kanssa, (p. 422) ja j°ka jo
oli 'kuollut ennen v. i
402 (Porth. Chr. p. 433).

-

j

j

<

Niissä vanhoissa K-. Vapa-Huoneessa löytyvissä
Suku-kirjoissa ei luetak hänellä olleen. enempee kuiu
kolmet lasta kaikkiaan, nimittäin: Waldemar^ Niiles ja Maunus. Mutta Bångin lausumuksien peälle
heitettiin niistä uusista Vapa-Huoneen kirjoista Valdemari joukosta pois, jonka siaan pantiin Lucia_,
joka oli sen nuoremman Olli Dfiileksefipojan tytär, ja josta jo on puhuttu p, 47^, 498. Että nämät
polvilaskut ovat kumpaisetkin varsin vialliset ja
puutoksen-alaiset, neämme Piispa Maunuksen omasta
jälkeen-seätöksestä, eli oikeemmittain hänen lahjutoskirjasta vuotesta 14^9, kussa haan nimittää näitä
hänen lähimmäisiä perillisiä; ja joihen luetaan olleen
j) Veli Jonis Ollinpoikuj joka sai yhen tilan Väsi-
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lässä Halikon pitäjässä, ja Quid ja n kartanon Pa-

—

raisin pitäjässä, jonka se sai yhqssä vaimonsa kanssa,
puoleksi kumpainen *). " 2) Veli Lassi f\. LdrensJ
Ollinpoikcij jota hään myös yhessä köhin kuhtuu Larens Olofsson j jolle haan anto Koti-talonsa A1
asjoen Mynämäen pitäjässä, sillä eholla että se piti
siitä vuosittain maksaman meärätyn veron Ristuk3) Sisar Margareta,
sen Ruumiin-^Kammiollen .**).

,

—

Markkoo rahassa, paihti
2oo:a'an Markan eistä tiloo Nappaassa, pojal— 4) Sisar
lensa Uolovillen.***).
Britittä joka sai
joka sai Piispalta

100

j

♥)Tämä Jönis Ollinpoika Tavast oli naitu yhen Marihan kanssa, joka oisi ollut PenttiLydikkäisen. sisar,
ja jonka kanssa hänellä oli lapsia. Tämä Jönsi oli
jo kuollut v. i43q (Porth. Chr. p, 423 keskust. p.43i,
/j3-2). Häntä ci pie sevoittbo Papismiehen Jönsi Tavastin kanssa (p. 502) joka lie ollut hänen veljensä poika. Haan tais olla vanhin (t. nuorin?) näistä
lapsista, koska se sai Alasjoen osaksensa, jota se
tilan-vaihtolla anto Piispallen. Porthan sanoo p. 433
Niilon olevan vanhemman, joka Piispalta sai Alasjoen.
**) Tätä Lassia Öllinpoikoo (Tavastia), ei toas pie
sekoittoo sen Laurentiuksen Tavastiii' kanssa, joka
poikansa Bartholdin suostumuksella, sanoi vuonna
1393 myöneesck Syvälahen talonsa Turun Peä-kirkollen (Porth. Chr. 423^433;.
♥**)Tämä Margareta U Marketta (Ollintytär Tavast?)
oli naitu yhen Backin kanssa j jota nimcc toisinansa
myös kiriutetaan Buk ja Bok. Hänen kanssa oli hänellä poika nimeltä Olli Bock. Tämä Bokin suku
jonka vapamerkissä on ollut yksi pukki (Vallenius
gtnfL §tb*'#tfl» p. 38) ja jonka vapakirja oli joutunut hukkaan sota-aikoina, Kuninkaan EerikkiXlV:nen
ja Juho llLncn ajalla oli asunut Buckilan (t. Pukkilan ?) hovissa, josta heitä kuhuttiin Bock Buckilaan
t. Bock från Sinlanö/i että sillä eroiltoo heitä Bockiloista Ruotissa ja Virossa. .Yksi nimeltä Håns Bock,
HerttuKoarlcn Parvi-soattaja (JKpttmdftare)tuli v. is(jq

—

—
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—
Markkoo tilan ostoksi *). 5) Sisar Ragnilda **),
joka silloin jo lie ollut kuollut, koska ainoastaan
—
mainitaan hänen pojasta Malli Martinpojasta.
ioo

ammutuksi Marttilan pitäjässä , niiltä Sigismunniii
puolta pitäviltä Suomalaisilta, (Werwing p. l\fc, 463).
Yksi toinen Håns Buck Buckilaan, kuoli v- i6SG ja
makoo hauattunna Piikicn kirkossa (v. Stjerna. SSJid'
tfif» I. S, p. 323). Tästä Suomalaisesta sukupolvesta
638 yksi nimeltä Sven Matinpoika Buck
tuli r. i

Buckilaan, sisäänkirjutetuksi Ruohtalaiseen Vapa-huo-

neeseen N:o 247 alle, ja sai nimekseen Backille. Hänen jälelliset ovat jo kaikki pois-nukkuneet. Yksi toi"

nen nimeltä Johan Jyrgcn Back; joka oli Luutnanti
Viipuriväin Jalka-Rykmentissä, tuli s. 10 p. Marrask.
v. 1689 koroiteluksi vapaalljsuuteen,nimeltä Gyllenboek, hänen isänsä Kattein Samuel Bokin ansiosta,
joka oli istunut vankeutessa Moskvassa (Tilas SftCltr.
ftfIDCV Dintr. Slb.") Jos nämät Gyllenbokit (joihen suku
ei löyvyksisäunkirjotettu Ruolit. Vapa-Huon«essa} lie
millään tavalla suvussa niilen Gyntherlockiloihen
kalissa, jotka vielä nytkin löytyy vanhassa voittoinoassa., ei soatetak sanoa. Ilman näitä löytyy vielä
yksi toinen sukupolvi näistä Bockiloista, josta yksi
Pentlij ja hänen poikansa hennarclt Bock, kuhutliin
Herroiksi Kyrkoslättiin. Tämän ukon-ukko oli Esbjörn TorkelinpoikaNasiin ja Sonnaan, joka oli nainut Markettaa Sven Aaponpojan Sömmen tytärtä; ja
jonka poika Sven Esbjörninpoika oli «ainut yhtä
j,

Baggicij Broms Hallsteninpojan Baggin tytärtä [Peringsk.)
*) Tämä Birgitta (Ollinlytär Tavast?J oli naitu yhen
Ärengisle Heikinpojan kanssa.
oli naitu
**) Tämä Ragnilda (Ollintylär
Vapamiehen Martti Aaponpojan kanssa. Hyö antoivat yhcssä v. i4p3 tilansa Rungon -kylässä Pii—
kien pititjästä Ristukscn Ruumiin Kammiollen
(Porth Chr. p. 43A). HeillU oli yksi poika Matti
Martinpoika (Kurck P~), jonka Porth. p. l^iZ luuloo
oll(.'en sama mies Matti Martinpoika, joka v. i/)
33
kuhlui ihtesek Vapamieheksi, ja v. 1437
1446 oli
Lainjulistajana Efclä-Suomessa (Porlh. Chr. p. 527).
Hänen peätöksistään löytyy vielä monia , Vuoesta i4^7
vuoteen

Tavasi?^

—

\!\l\^
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—
6) Sisar Katarina _, joka sai 200 Mavkkoo *).
7) Sisar Christina _, joka sai yhen 3oo:an maksavan,
tilan Häslabe r gissa Paimion pitäjässä. Ilman
näitä niin liään nimittää vieläIngeborg Hakontytärlä_,
joka sai ylien tilan Väntiälässä, Lieton pitäjässä;
Margittc Tvdsintytärtii _, joka sai yhen tilan Veliliekkö hyö siitten olleet sisaren
maan pitäjässä
lapsia tahi veljenlapsia. Mutta yhtä veljeä nimeltä
— lie haan siitten
Valdemar haan ei missään nimitä
kuollut jo ennen, vai lie hänellä ei ollunakaan

.

—

sellaista.

Tämän Suomalaisen Piispan muista esivanhemmista olemme jo puhuneet, pulmissamme Tähtimiehen Olli Tavastin hautakivestä, myö peäsemme
seneistä tässä puhumasta heistä, ja tahomme ainoasti
höastoo tästä Piispasta.
Piispa Maunus Ollinpoika oli syntynyt s. 14 pLokak. v. 1357 **) Alasjoen talossa Mynämäen pitäjässä, jonka talon hänen isä oli ostanut 250 Markalla,
ja jota vielä nytkin hänen muistiksi kuhutaan Tavastilaksi. Niin kuin oli tapa jo niinnäkin aikoi*) Tämä Kataiina (Olliulytiir Tavasi?) oli kolmasti
naitu; pinoittain ensin Tarua Kauppa- ja TVeuo-michcn Jänis Gudvastcxnnin kanssar jolta oli royönyt
yhen atitio-filan Piispallen; <So Markkaan; ja siitten
Kauppa miehen Heikki Mortin kanssa, ioka eli
v. i
42 5; ja viimen Olli Syltan kanssa, joka eli v.
14
Tämä Katarina Ollintytär, eli vielä v. i
455.
4
**) Rhyzelius p. 334; keskust. Portlj. Chr, p. 423.

-

x"
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na, että koska oli muualla parempia opinlaitoksia
kuin kotonamme, niin läksi tämä nuori Tavasti
vieraisiin maihin harjoittaaksensa oppimuksiansa.
Juusten sanoo hänen tulleen tehtyksi Tietous-Oppiaksi Pragin kaupunnissa Böhmin moassa, varsin
niinnä päivinnä, jollon Johannes Huss siinä julisti
oppinsa. Haan mahto jo nuorra osottoo isoa tointa
ja miehen alkua, koska Kuninkas Eerikki Xlll:nääs
mieltyi häneen, niin että haan teki häntä Peä-Kir-

juttajaksensa fCancellariusJ ja kuhtui häntä "nJCtrUUt
eljlettcje ClertC," kirjassaan v. i
405, kussa haan anto
hänellen Tokel a n tilan Mynämäen pitäjästä.

Ennen kuin häntä Piispaksi tehtiin, toimitti
haan v. i4ii, i4i2, ja i4-i3 Peä-Kirkonpalveluksen
(SlrHbtafcnateO Turussa. Rhyzelius sanoo hänen
jo ennen Piispa Björnin kuolemista tulleen lähätetyksi Kuninkaalta Eerikiltä Poavia luokse, muissa
asioissa, ja silloin Huomissa v. i^ii tulleen Poaviu
Juho Xmilrsen käskyn perästä, Piispaksi voijeltuksi,
hänen Hippakunnan anomuksensa peällä. Tullessaan sieltä toi haan myötensä 3 poavilaista kiijatulloa (^3afifeL Buttor) annettuna v. 1412; kussa
luattiin ensimmäisessä, ioo:a'an päivän synninpcäslös.tä (aflat, afloénmg, indulgenlicc) kaikilleii
totisesti katuvaisillen ja (syntiänsä) tunnustaville!»
(omnibus vere penilentibus et confessisj jotka kullalla, rahalla, tahi muulla neuolla, osotti avunsa
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niillen köyhillen Turun koulussa j että muissa tämän
Hippakunnan kouluissa, oleskelevillen koulu-pojillen,
heijän lukuin harjoittamiseksi. Toisessa luattiin
soo:a'an päivän synnin-peästöstä, ja kolmanessa
4oo:a'anpäivän peästöä,niillenkaikillen, jotka avaruueliansa jahyvyyvellänsä, lahjoillansa tahi antimellansa,
ovat jollakulla tavalla toimittaneet jotaik evullista eli
hyövyllistä tallen Turun Peä-seurakunnallen fEccle*
sia Calhederalis *J. Iloian* näitä herkku-kirjoituksia
jotka niinnä aikoina oli. tarpeelliset taivuttoö
valaistamattoman kansan mieltä Jumalallisuuteen,
joka' on sekä ensimäinen alku opetuksiin, että myös
hei jän ylimäisin tarkoitus :niin haan suusanallansa
valaisi Poavia muistakin meijän moan asioista,
josla ne kirja-Uillot, jotka siittenpänä julistettiin,
tojsfaa, ja joilla tarkoitetaan järjellisyyttä moallisissa että' henkellisissä harjoituksissa. Tullessaan
sieltä, piti Tiään talvea Parisissa, ja tultuansa takaisin Ruotsiin, kävi haan Kunirikasta tervehtimässä,
joka shosioitteli häntä mieli-hy vyyvellänsä, antain
hanellen elinaikafasek Kuninkallisen veron kaiken
Maskun pitäjästä. Ptikas muutoinkin tavaroisuutes-

—

—

*j Näistä Poavillisista kirjoista oli ensimäinen alakirjutettu yheltä; toinen^ viijeltä; ja kolmaas, neljältä
Poavin-Neuoittelialta (Ädfbtnakr), joista jokainen
heljpdilti ioo:a'an piiiv. peästostä puolestansa, paihti
yksi nimeltä Johannes Ulixbonensis, joka oli kirjuttanut nimensä kalien kirjan ala, ja sillä layalla peästyttännyt 200 päiveä.
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tään, (sekä irtonaisissa että kiintonaisissa) ja luotu
yhellä mielellä, joka oli täynnä tointa ja ymmärrystä, oli se hänellen huokiampi kuin yhölienköän
muulla aikoin soalia sellaisia vehkeitä, jotka eivät
muuten oisi kävestynnyt. Ei yksikään Suomen Piispoista, ei Poavilaisista eikä Lutheruksellaisista, ouk
vaikuuttanut niin paljon'seurakunnan hyväksi, kuin

, eikä ainoastaan

haan

, mutta myös

omalla varalla

kehoituksillansa ja yllytyksillänsä, joilla se muitakin
innoitteli seurata hänen esimerkkiänsä. Niinnä aikoina luettiin kuuluvaksi Jumalallisuuteen ja siveyteen, ei niin paljon hyvyyven harjoittamista, kuin
Pappiin ja kirkkoiti lahjoittamista; kussa asiassa
Piispakin oli muita avarampi.
Esimerkin hänen palavasta uskosta japeripoavilaisuutesta (dgfo @atf)OUctfm, pSwiff^et) osotti haan

,

jollon
2:nellä vuucllansa Piispana ollessaan
liään 63 vuotta vanhana *) läksi poavilaisten tajo

1

valla käyen-jalan samoamaan Ristuksen hautaan,
tekemään siinä rukouksiansa , lupauksiansa, ja Jumalan-palveluksensa — ilmankos siitten Poavi kiitti
häntä kahessa hänen kirjassansa, hänenhurskautestaan
■)J1

*) Rhyzclius sanoo hänen lähteneen matkalle v. i^o.» ja
tulleen takaisin jo v. l/pi ;mutta Porthan arveloopi
ellei selie ollut mahotoin yhessä aastajassa tchä täi"
laisen pitkän ja vaaran-alaisen matkan.
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ja hartautestäan *). Kotiin lähtiissään toi haan rayö-

,

tensäVenedigin kaupunnista monta kallista kirjoo **)

ja muita

kirkko-koreuksia ***),

Turun Seurakun-

*) Nämät kirja-tullot oli annetut v. 1417 ja 1419*
että kostella häntä siitä kiivautesta, jolla haan moallisissakin asioissa oli valvonut ja puolta pitänyt kirkkoinsa ja pappiloinsa etua.
**) Mitä kirjoja hääu sieltä lie tuonut on tietämätöin,totta
kaikki henkellisiä ja poavillaisia. Juusten
kulituu heitä "plurimos Theologice et Juris libros"
{jolla tässä ymmärtännöön,kuuluvia ad Jus Canonicuin). Näistä henkellisistä, nimittää haan Evan*
kieliumin ja Epistolan kirjat \Evangeliare et
Epistolare^); joista haan puhuu, että olivat tehtynnä
varsin somasti, ja hopealla pcällé-juotettuna. Miten
isossa hinnassa kirjat niinä päivinä piettiin, ja miten
kalliiksi tuli yksisillen heitä ostoaksensa, arvataan
e. m. siitä, että Mynämäen pitäjä anto Piispallen
Kintikkalan tilan, yhestä kirjasta nimeltä Legendarium; ja v. i4^9 oli yksi Messu-kirja niinikkään.
myöty Loimijoen kirkollch 80 Markkaan, ja toinen
löytyi vielä Turun kirkossa, joka oli iooran Markan
maksava (10 Markkoo luettiin i:ksi naulaksi puhasta
hopeata: en lobtg mad ftffwetO lue 9°tbo Xtb» 1789»
p. 337. Porth. Chr./p. 43a, 489.
***) Näistä luettiin Viina-pikari, Leipä-lautainen (patén)
ja kaula^kahleet (^Clßbanb) puhtaasta kullasta, yksi
varsin kallis ja iso Risti-kuvainen^(FntftfljO hopeesta,
Pöytä-liii^oja (^ltai':bttfar) Messu-paitoja ja kauhtanoita (SDMj^jljortOtO m. m. Niin myös oli hääin hopeilla lukoittanut Pyh. Henrikin vainoon peä-kallon ja
käsiluut, niin kuin tapa oli poavilaisissa tehä, niiten
hurskaisten ja pyhiksi julistcttuihen juiesten kanssa,
joihen luita ja ruotoja kahottiin ;paremmaks kultoo.
TMutta koska nämät hopeet ovat tulleet vihollisilta
pois -siepatuiksi, ja kuitenkin vielä näytetään tätä
pyhec käsivartta, joka on ruohonpäinen peältä-nähen, niin Porthauarveloo :ellei Heikki vainajan luut
jo lie tulleet pois-viskatuiksi, ja jonkun toisen, (e. m.
Piispa Hemmingin') pantu siaan. Yhtapä se meiljen
teköö kennen hyö lienöön, J'Ei Pekka ouk Poavoa
pahemp".

—

Otava I.
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nan kunniaksi ja kaunistukseksi. Myö: taijamme
puhua hänen ansiosta, kolmessa tarkoituksessa,
nimittäin hänen papillisesta ansiosta, johon
luetaan kaikkia hänen toimituksia viran puolesta;
hjjqen yksinäisestä ansiosta, johon luetaan hänen yksinäiset tavat ja käytökset; ja hänen vallanhallittavais estä *) ansiosta, johon kuuluu hänen kansallinen ansio laillisessakin tarkoituksessa,
koska haan sillä ylhäisellä virantoimituksellansa vaikeutti paljon maallisissakin asioissa, hallituksen menoin puuttumisellaasa.
Hänen papilliset ansiot ja virantoimitukset ovat
aivan monet ja .suuret.- Heistä luetaan ensinnik,
olTä haan v. i4SI asetti Ristuksen Ruumiin
Iwmion Turun Seurakuntaan, (kussa ensin piettiin i, voan siitten &; joka-päivällistä messua) jonka
voimassaan pitämiseksi haan lahjoitti 5 taloa, ositlain perintö-tiloja, osittain myös ostortiloja **); ja
jonka pappia haan ei ainoastaan palkannut omalla kustcnnoksellaan, mutta tietti hänellen kivisen kartanon,
ja lahjoitti tätä Kammiota, kalliilla puvulla, kuvilla
ja (muilla koreuksilla. 'Kuin tätä Kammiota v. i^is
1

...
Vallah-hallitlamus
.*)*])■\Ne
potttiff;Vallan-hallittaja,«Potttif
— jotta
,

:

f

,

—

vallan- haUittavainen,
U§.

tilat,
haan v. 1421 antoi tallen Kammiollen* oli
2 taloa Karlisbyin kylästä, Mynämäen
pitäjästä
yks talo Lenakkalas ta, ja yks talo
HaLasista, samasta pitäjästä
ja yks talo Palttilan kylästä, Untamalan pitäjästä.

—
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sisään-vihittiin, niin haan lahjoitti sitä taas, ilman'
näitä viis entien-nimitetyjä taloja, io:nellä uuellä
tilalla. Eikä haan vielä siihen tyytynnä, mutta antoi
vielä v. 1 439 tallens samalien Kanjmiollen 6 taloa *).
Ja ettei hänen lähimmäiset sukulaiset pitännyt siitä
pahastua, tahi ruveta hänen kuoltuansa pois-riitelemään näitä tiloja, lunastamisen oikeuella (genom
hbtbe&vått) niiin haan lepyyttejläksensä heitä lahjoitti
heitä kuttookin kartanoilla ja hoviloilla , tahi suostutti
heitä muuten valmiilla rahalla **). Vielä siittenkin

,

—

*) Namät tilat olivat
1) yksi autio-tila, jota haan
8o:nellä Markalla
oli ostanut vävyltänsä Jonis Gud—
vastasonilta.
2) Yksi talo Ronakalliossa, jonka
haan oli vaihtanut Olli Nyagrannilta* Kintikkalan
tiloa vastaan,, jonka haan öli;
soanut Mynämäen Seurakunnalta. 3}Runga by in talo, Piikiän pitäjässä,
jonka haan oli ostanut Peä-RovastiltaUolovilta ja hänen
—
Siskoiltansa {Elliltä ja BirgittaltaJ zov.lla Markalla.
4) Nuolimaan tila Lieron pitäjästä, jonka haan
oli ostanut' varsin autiona, Lieron kirkolta, 3o:nellä
Markalla puhtaassahopeassa. 5) Gripalan tiia ja
Kulhun torppa, Pöytyen pitäjästä, jotka haan niin
ikään oli ostanut autioina 2:11aMarkalla ja 3o:nellä
valmiilla rahoilla (paihti 4 Markkoo, jotka haan oli
6) Koti-talonsa Alaserittäin maksanut niitystä)
joki, jonka haan oli tilari-vaihtollä soanut veljel-

—

—

—

tänsä Jöns Ollinpojalta, ja jonka haan nyt antoi
Kammiollen, sillä eholla, että hänen veljensä Lassi
Ollinpoika ynnä hänen perillisiänsM piti soaha' asua
siinä; josta heijän piti vuosittain maksaman tallen
Kammiollen, i:n leiviskän vaksia, piispan elinaikana;
mutta 2 läiviskee, hänen kuoltuaan; ja erittäin Papillen i:n Tynnörin oltta, ynnä rauonoa ja kaulinpa
(meb fojt o(§ fober> lue p. 507.
**) Näistä hänen seätös-kirjoista, joita luetaan Porth,
Chr. p« 4^I> j- s« löyämme että haan samana kertana
(sinä g p. Heinäk. v. 1429) lahjoitteli sukulaisillensa,
1) Hänen veljensä (sen
niin kuin tässä seuraa:
äsken mainitun NikiOllinpojari) pojallen Olli Niilek-

—
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niin haan aikoa myöten lisäisi näitä antimiansa uusilla
lahjoilla *), ja yllytti muitakin lahjoillansa auttoo

—

senpojallen 400 Markkoo, Porkkalan hovin lunastukseksi, i 2) Veljensä tyttärellen Elina Niileksentyttärellen (joka oli naitu Niiles Stjernkorsin kanssa)
100 Nobloo. (Yksi Nobla oli yksi Englannilainen raha
joka kulki silloin 4 2 Markkana; Porth. Chv. p. 38q).
3) Sen sisärellen LusiNiileksentyttär ellen 200 Markkoo, ja hänen tyttärellen Metallen 5o Markkoo.
4) Veljen toisellen tyttärellen Kajsa Niileksentyttärellen Porkkalaan (joka oli nainut vanhan Göd.Finkiii)
260 Markkoo tilan ostoksi.
5) Veljellensä Jönsi
Ollinpojallen antoi haan yhen tilan Väsilän kylässä, Halikon pitämästä; ja vielä siittenik anto haan
hänellen ja hänen vaimollensa Martha Lydikintyttärellen puoleksi kumpaisellenkin, yhen tilan Quidjassa, Parasten pitäjästä, jonka haan oli ostanut Peder
van Lindeniltä ja hänen vainioltansa, 4oo:^a Markalla., 6) Sisaren-pojallensa Maiti Martinj)ojalle
7) Ingeborg Hokanintytturellen yhen tilan Väntiälän kylässä Lieron pitäjästä. " 7) Marketta Twåsiniyttärellen, yhen tilan Vehmaan pitäjästä. Nämät
8) Sisarensa (?)
mahto olla hänen sisaren-lapsia.
Birgittan miehelle 100 Markkoo, tilan-ostoksi.
9) Sisarellensa (?) Marketallen 100 Markkoo, jolla
hänen miehensä Buk piti ostaman tiloo ■ ja hänen
pojallensa Olli Bukille anto haan 2oo:'an Markan
eistä tiloo Nappaassa.
10) Sisarellensa Katarina
Ollintyttärellen 200 Markkoo, joka hänen kautta annettiin hänen miehillensä Heikki Mörthille ja Olli
Syltalle
11) Sisarellensa (?) Kirstille } yhen talon
Hästabergin kylässä, Paimion pitäjästä, josla oli
annettu Niiles Skyttille Paimiosta 300 Markkoo.
Piispa kuhtuu neitä kaikkia tässä kirjassansa Si skoiksensa, ja saattaa ehkä niin olla ; mutta on
muistettava, että tapa oli niinnä aikoina kuhtua muitakin vaimollisia omaisia, siskoiksi, liioitenkin jos
olivat saman-ikuisia eli nuorempia.
*) Niin e. m. antoi haan v. i44i tallen Kammiollen
Paimalan talon Rantamäen pitäjästä, jota haan niin
ikään oli ostanut omalla rahallansa. Ja v. i44^ anto
haan vielä Heikkilän talon Mynämäen pitäjästä,
jota haan oli ostanut Turun seurakunnalta.

—
—

—

—

—

—

—

...

—-

—

—
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Kammiota'*), jonka pyhä-pitämisestä ja
lahjoin-auttamisesla haan oli "v. i
44° vaikuttanut
yhen poavillaisen kirja-tullon, kussa luvattiin kaikillen tämän Kammion palvelioillen ja labjoiltajoillen 5 vuotista synnin-peästöstä,. ja ylien verran
niistä heijän peällen-pantuista poastoista fquincjue
annos Indulgenciamm et lotidem quadrägenas de
tätä uutta

injunctis eis penitenciisj. Mutta koska se kuuluu
ikään kuin kunniaksi jalon miehen, ei ainoasti mitä
haan ite toimittaa mutta myös mitä haan soap
muita toimittamaan, niin meijän tuloo nimittämään, että se oli hänen puheella-, kuin Peäkirkon-

,

palvelia Juho Anundinpoika perusti P. Juhannuk*) Niin anto c. m. v. lty&s Miekkamies Martti Aaponpoika ja hänen vaimonsa liagnilda Ollintytär tilansa
Rungon kylässä, tallen Kammiollen. V. 1429 anto
Hinza Levalahen leski Ingeborg, ja -hänen poikansa,
Piikiän pitäjän Pappi [Curatus) Lårens Hinzanpoika,
tilansa K ork valassa Paimion pitäjästli. Samaten
teki v. i
44* Henrik Skytte (t. Skitthe^ 'jbka^ oli tämän Kammion ja lahjoituksen Toimittaja (j}rcEbenda~
tus) koska haan osti ja lahjoitti tähän Petäsmäcn
t. Sylttilän lilan Pöytyen pitäjästä. V. 1448 anto
Navun pitäjän Pappi Petrus Ollinpoika Ymmalan
talon Maskun pitäjästä; ja v. 14% anto Tähtimies
pitäArvid NiileksenpoikaVarki on talon Vehmaan
'
jästä tallen snmallen lahjoitukselleni. Tällä tavoin
oli tallen Ristuksen Ruumiin-Ka mmiöllen
annettu 34 taloioa, jotka maksoivat vuosittain verossa: i
4« eli iso Tynnöriä Rukiita, 60 e. 70 Tynn.
Ohria, 8 Tynn. Kauroja, 8 Tynn. Nisuja e. Vehneitä, saman verran Rokkia, 5o e. 80 Leiv. Voita, 12
e. if> Tynn. Maltaisia, 9 e. 27 Lammasta, 26 Markkoo rahassa, ilman tätä niin läksi vielä Savun pitäjästä 12 Leiv. Voitfi, 1 Tynn. Hailia,1 4° Mai'kkoo
rahassa; ja Janakkalan pitäjästä 20 Markkoo rahoo,
iltaan yiUoja ja 4o rékec lH«niä- (Porth. Ckr. p. 4^4» ®9 2)'
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sen Kammion *), Turun Peäkirkkoon, jonka asettamiseksi Piispa Björn oli ensin antanut neuonsa että
suostumuksensa. Hänenkin aikana (v. i4i6) niin

Taivaansalon Pitäjänpappi fCuratusJ Hcwich Stoltefoth lahjoitti Pyh. Yrjön Kammion **); jahänen
*) Pyh. Juhannuksen

Kanamiollen {Sacellum tAI "
tare et Prcebenda Johannis Baptistce et Johannis
Evangelistce} anto Turun Peäkirkonpalvelia Juho
Anundinvoika nuon i4i6:nen vuuen tienoilla, paihti

,

,

——

talonsa Turun kaupunnissa ja Terirannan kuhuttavan niittynsä, seuravaiset tilat:
i) Rahkama2) Juvan talon
lan talon Vehmaan pitäjästä.
Maskun pitäjästä, ja 3) kahet talot Sopolassa (samassa pitäjässä?)
4) Hydenyainion tilan Ruskon pitäjästä, ynnä hänen tilansa Mertiälän kylässä.
5) Hesleberghin ja Mayankalman talot., ynnä hänen tilansa Marianvarin kylässä, Paimion pitäjästä.
6) Yhtä taloa Laukkoossa, toinen To tkyr a j arvessä, Vesilahen pitäjästä. Tallen Juhannuksen alttarillen annettiin niinikään v.
i43g Raunistulan taloo Rantamäen pitäjästä. Yksi
nimeltä Matti Antinpoika Arelahesta, antoi tähän
v. 1467 Nummispeän tilan Mynämäen pitäjästä.
Niin etta tämän Kammion verot ja sisään- tulot
luettiin i6:nestä talosta 80 e. 90 T. Rukiita, 5o e.
60 T. Ohria, i
4T. Kauroja, 3o e. 5o L. Voita,
22 Markkoo rahassa, paihti Herneitä, Papuja ja
Vehneitä, 4° kuorm. Heiniä; ja Pyhteen pitäjästä
120 L. Voita, 1 T. Lohta, ja 20 Mark. rahassa
(Porth. Chr. p. 437 " 439),
**) Pyh- Yrjön-Kammio {Prcebenda et Altare S:cti
Georgif) mahtaa olla yksi niistä vanhemmista Kammioista Turun Seurakunnassa, koska yksi nimeltä
Henrik Tempil
joka oli ennen ollut Koulumestarina Turussa, vaan siitten jo v. i3as Pitäjänpappi
Turun seurakunnassa., ja v. i
336 Pitäjänpappi Ten355 lahjoithulassa
oli jälkeen-seätöksessänsä v. i
tanut tätä alttaria taloillansa Turussa ja Linithassa (?) ynnä kaikellaisilla muilla irtonaisilla tavaroilla. Se on seneistä outo, että Juusten sanoo
tämän Kammion tulleen asetetuksi vasta Piispa Tavastin aikana yhcltu Oppialta Jaakko Dilmarukselta
Taivaanvalosta, ynnä Läaen Fredrik nimiseltä vei-

——

—

—

—

—

—

519

aikana mahto myös Ristuksen uskollisten
Sieluin-Kammio*) tulla asetetuksi, tässä Turun
seurakunnassa. Uskottava on myös että se oli tämän
Piispan toimituksella, kuin Turun porvali Hinza
Knapp t. Knaap asetti (v. 1414?) Pyhän Pietarin
ja Poavalin Kammion**). Niinikkään on uskotjeltän&ä. Lie haan sillä tarkoittanut Taivaansalon
muinosta Pitäjänpappia nimeltä Helwich Stoltejothia,
joka v. 1416 (?) anto tallen lahjuitoksellen (jollen
vanhuuesta oli jo annettu 4 taloa) Ravasten tilan
Hyrvinsalon kylässä Vårfruin pitäjästä; jota seätöskirjoo hänen serkuksen-pojat veljekset Fredrik ja
Jaakko Arnikanpojat Fryske oli vahvistaneet v. i4 x 9
(Porth. Chr. p. 281, 440).
*) Ristuksen uskollisten Sieluin Kammio
{Altare et Prasbenda Animarum Christi fidelium; Ruotiksi: @}dtCt SittflteQ sai vuoesta 1424 vuoteen i499>
i
5eli 18 taloa alasek, jotka
annettiin Niilekseltä ja
'
Pentiltä Lydikinpojilta, Laurentiukselta Ingemutidinpojalta (joka oli Pitäjänpappi Savussa) ja hänen veljeltänsä, Miekkamieheltä Olli Ingemundinpojalta; ja
Jarl Jönsinpojalta, joka v. i
484 anto Kivikylän
Mynämäen pitäjästä, tähän alttariin (eli pöyällen).
**) Pyh. Pietarin ja Pyh. Poavalin Kammio {Altare et Praibenda Sanctörum Petri et Pauli') asetettiin
ensin v. i
4*4 Turun kaupunnin Porvalilta (23or<J(l£e)
Hinza Knaapilta, joka tähän anto vanhan kartanonsa
Aningaisissa (kuhuttu Ylä-Aningais t. Arola
(§)tt)t'd Slntpng^O^J ja pelto-osansakahessa talossa Lämpeleysessä, ynnä yhen kauppa-puoin Turun iaupunnissa. Hauen perillinen Heluik, Pitäjänpappi
Taivaanvalossa, anto 2 osoo Arolan tilasta YläAningaisessa, josta hänen leski Greta Svartfya Berthilsonsdotter siitteu. anto kolmannenkin osan. Vuonna i
454 anto Miekkamies Pentti Lydikinpoika talonsa
Turun kaupunnissa tallen Kammiollen, jollen Tähtimies Henr. Bytz oli niinikkään jo ennen v. i4^7
antanut tilansa Kuirilahen kylässä Paraisin pitäjästä. Pyh. Pietarin ja Pyh. Poavalin Kammion verot luettiin 3:esta talosta :26 T. Rukiita., 16 T. Otria,
2T. Vehneitä, 2 T. Kauroja, 4L. Voita, 2\ L.Villoja, 16 Markkoo rahassa, ilman Herneitä (Pörth.
Chr, p. 444)-
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tava että

Pyh. Annan ja Pyh, Antin-Kam-

mio*), kuin myös Pyh. Neitsyn t. Papis

Kammio **),

että

myös Kolmen Kuninkaan
Kammio

-

*) Pyh. Annan ja Pyh. Antin Kammio' {Altare
S. Annce et S. Andreas) sai jo v. i/ji6 Henrik Lokanäsin
leskeltä," Gertrud Thorcr-Longhintyttäreltä, porvaritar (BorgCinnncO Turussa, hänen tilansa lähes Turun Papin-suljetusta, (jonka haan oli ostanut Peder
Finneltä), ynnä ioo Markkoo rahassa, lahjaksi.
V. i
438 anto Upsalan Peä-Rovasti Matti Ollinpoika ,
(joka.oli Suomalaisesta suvusta) Lit toisen tilan Nummen pitäjästä tallen Kammiolle*!, niistä ioo:asta Markasta., joita haan oli soanut tämän Kammion ToiV. \(\!\ r) anto Gömittajalta Antti Elovinpojalta.
dik Fincke Käresnäsin tilan ja B ölen torpan Savun
pitäjästä, tallen KammioUen jollen myös Vapamies
Jöns:IngöneizmoiVapa-tilansa (Mellelä ?) Raision
pitäjästä Boo:taan Markkaan. Tämän Kammion verot
luettiin io:nestä tilasta: 1!^ T. Rukiita , 14 T. Otria,
1 T, Vehneitä, 2 T. Kauroja, 1 T. Rokkia,
27?
Markkoo rahassa, a T. . Cjlu.tta; ja Hauhon pitäjästä:
Tämän Kammion kanssa niin
20 iMarkkoo rahassa.
Pyh- Annan kuhuttavan Veljellisyys QFrater: nitas S:ctcr, Annce') tais olla yhistettynä, josta muuten
"
i,tunnetak paljon mitään.
**) Pyh. /Nei tsyn Kammio (jprcebenda Divce Virgis'i/jiV) eli niin kuin sitä siitten kuhuttiin Papisn Kammio {Altare et Prasb. Clericorurn) että eroittoo
sitä yhestä toisesta Ncityn Kammiosta, (Precb.
Beatcc Virginis) sai v.: i
435 Vapamieheltä,Clauus
Lydikiripojalta lahjaksi yhen kauppa-puoin aukion
(tOFS) etelä-peässä, ja yhen kartanon Turussa (ostettu
muinon Matti Skalenberghiltd), ja Huk ai ste n tilan
pitäjästä, ynnä 100 Engl. Nobloo tilan-ostokLemun
:
si. Näillä rahoilla ja tällä kauppa-puoitla vaihto
' siitten hänen veljensä {Pentti Lydikinpoika~) ja hänen; poikansa {Heikki Niileksenpoika) tämän Kammion Toimittajoihen suostumisella, yhen tilan Olli
AntinpojaltaG- 1otila hy in kylästäKimmon pitäjästä^
jonta ne v. i
438 lunasti, tallen Papis-Kammiollen.
>'Vähee ennen oli Piispa Maunus niinikkeän ostanut
tallen Papislahjoituksellen valmiilla rahalla Kura-

—

—
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Kammio *), tulivat kaikki hänen ajallansa ja hänen neuollansa asetetuiksi , koskei heistä ipuhutak
ennen häntä? Mutta se* ei ollut ainoasti uusia Kammioita, jotka hänen aikanansa asetettiin, pyhitettiin
ja lahjoitettiin; ne vanhatkin saivat monet uuvet
evut. Sillä monta niistä vanhoistakin Kammioista
tuli hänen aikanansa uuhilla lahjoilla enennetyksi,
lan talon Nummen pitäjästä. V. 1458 anto, Sir ängnäsin Peä-Hovasti Olli Jjuhonpoika (joka oli Suomessa
syntynyt) hänen puisto-moansa (tfÅböåvb) Turun kaupunnissa tallen samallen Kammiollen, jonka verot
luettiin 7:ästä tilasta, 4° T. Rukiita, 20 T. Ohria,
5 T. Kauroja, 26 M. Rahassa, ilman Voita ja Villoja. Birkkalan pitäjästä läksi 18 T. Rukiita; saman,
verran Otria, ja 20 M. rahoo. Kaupunnin taidoista
annettiin 24 M. rahoo.

*) Kolmen Kuninkaan Kammio (Altare Choriimque Trium JHeguni). Piispa Maunus Ollinpoika asetti
ensin v. i
447 tämän Kammion, ja v. i
449 Kolmea
Kuninkaan Ye1j ellisyy tek s i QFratemitas T^ium
Regum) kuhuttavan papillisen eli henkellisen yhteyven, jollen Tähtimies Henrik Clauusson v. ifyfö lahjoitti Ajoisinpeän talonsa Maskun pitäjästä, ja
V. i
449 Ata lan tilansa Noasisten pitäjästä, ja Sorsalan tilat Mynämäen pitämästä, ynnä hänen kaupunnin kartanonsa. Hänen veljensä Arwidh Claussoa
anto v. 1459 tilansa Sorkisten kylässä Euran pitäjästä. Samaten anto heijän setänsä Pentti Lydikinpoika myllynsä ja kalayetensä Kuokkalassa Lempälän pitäjästä, ynnä ne siihen kuuluvaiset moat ja
mannut, tallen lahjoituksellen, jollen se v. 1448 hänen vaimonsa Vappo Juhontyttären suostumisella anto
Hadilan talon Nousiaisten pitäjästä. Tämän Kammion
ja Veljellisyyen verot oli 6:esta talosta 22 T. Rukiita, i3T. Ohria BT. Kauroja, 2T. Vehniä t.
Nisuja, 4 % Herneitä t. Rokkia, j| Markkoo rahassa.
J

Otava I.
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niin Juvin e, m. Pyh. Laurentiuksen Kammio *)
ja Pitäjä»- Kammio **).
*).'Pyh. Laurentiuksen Kammio {Altare S. Laureniuy. 'Millonka tätä asetettiin, tahi keitä se on
lahjojansa soanut, ei tunnetak, ainoastaan että tästä
ensin mainitaan i4o4:en ja i4os:eu vuosien kirjoissa.
Sen nrerot'öli n:uesiä tilasta So e. 60 T. Rukiita,
e. 40 T. Otria., 2 T. Vehniä, 12 T. Kauroja,
- ,3o
iT. Herneitä, 19 L. Voita, 3L. Villoja, 9,5 kuorin.
Heiniä, 1 T. Oltta; ja Vehmaan pitäjästä 36 T Rukiita ruuan veroksi, ja tivunnissa u4 T. Rukiita, 12T.
Otria, 3 T. Kauroja, 3 T. Herneitä, 60 L. Voita ja
i4■'■Mv r-ahoo, paihti vehneitä.
.**) A u t uan Neitsyff Kammio {Altare Beatcé Virginis: Ruot. SBSrfni' "SlltCtte) jolla ymmärrettiia
"Neitsyn Moarian," on kaikista Kammioista ehkä
vanhin Turun seurakunnassa. Sitä ' kuhuttiin myös
Pitäjän Kammioksi' {Altare Parochiale , Ruot.
'"■■■©Of ttft Slttare);jonka Toimittaja oli Turun pappi
QCuratus Aboensis) , joka myös oli sen ensimmäisen.
Turussa asetetun koulun holhottaja. Niistä jotka ovat
lahjoillansa tätä Kammiota rikastaneet (fiftCl) mainitaan: '— Turun entinen Papis-Ncuoittelia {Canonicus)
(Vinik, joka veljensä Heihin suostumuksella v. i
343
anto Tr ulszhu wt in (?) tilan Tenliulassa, ja BruTurun
sabyin ja My ösundan tilat Kemiöissä;
Papismies (Presfryter) Heikki Juhanpoika anto v. i3/|4
muutamat talot Linithan (?) jaVesikosken
' soareissä.
Ärengisle Thurinpoika anto v. i3si Litlijoen tilan Lieron pitäjästä
Gunno Sadhlamestare
anto v. i
357 kartanonsa Vessundan kylässä Hattulan pitäjästä.
Tämän Kammion Toimittaja Birger
anto "v. i
35() kartanonsa Skur un kylässä Puojon
pitäjästä. Ilman sitä niin anto Kuninkas Maunus jo
v. i
350 tallen Kammiollen muutamia taloja Korosummissa (?) joilla Lainjulistajan Holmger (rikoksiensa tähen) oli täytynyt häntä lepyyttää.
V. i4^°
anto Talitimies Narvo Ingialdinpoika, joka oli Voutina Suomessa, tilansa Me ihossa (?) Porvon pitäjästä, ja yhen tilansa Pernon pitäjästä, ynnä yhen,
"i
tilan, jonka haan oli ostanut Olli Thädekomaghilta,
tallen Kammiollen niistä 7 soviskoista (tdfleS") Rukiita, joita haan oli velkoo sillen.
V. i44^ anto
niinikkään Turun Porvali Pentti Pekanpoika kartanonsa tässä kaupunnissa tallen Pitäjiin Kammiolle»,

—
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Peäkirkon -palveluksen virka (tyxtibiflfö*
UCttCt) joka ensin tuli asetetuksi Piispa BjörnBalkin
aikana (nuon 138 g vuoen paikoilla Messeniuksen
arvion jälkeen), sillä, että haan niistä Piispan istumen alla kuuluvista tiloista , lahjoitti 4*) Peäkir-

,

kon-palveliallen — tuli Piispa Tavastilta enennetyksi
ja uusilla veroilla lisäitetyksi **). Haan lisäisi myös

oli 6:sta talosta: 22 T. Rukiita, 9 T.
2 T. Herneitä., 6 L. Voita,
2 L. Villoja, 7 M. rahoo; ja. Lieron pitäjästä 36 T.
Rukiita, 6 Lammasta., 10 M. rahoo; ja Tnfun kaupunnista 5o M. rahoo. Ilman tätä oli hänellen vihkimisistonsä ja hautoamisistansa 12 é. is 'Markltöb.,
ja kaupunnin huoneista 10 Markkoo, paihti 6, R.

jonka

verot,

Otiia,

2

T. Kauroja,

heiniä.

*) Nemät !\ talot oli kaikki Savun pitäjästä, nimittäin
2 taloa Padhasin kylästä, ja Ylistaron ja HemLölen talot Lapmarkin kylästä.
**) Eusimäineri Pcäkirkonpalvelia Heikki Maunuksenpoika anto v. 1402 tähän toimitukseen tilansa "Norrmark Liikisten pitäjästä; sitä ennen oli jo Lusi
Jaakontytär v. i3gB antanut tilansa Pyhän Halikon
pitäjästä, samaan tarkoitukseen. Mutta palkan kehnouen tähen, oli tämä virka jo heitettävänä, ellei
Piispa Tavast oisi antanut tähän, ilman näitä \ ennen mainittuja Piispan-tiloja, tivuntinsa Nousiaista ja
yhen talon Nummisten kylässä samasta pitäjästä.
Pyh. Henrikin tiloista anto haan Vessundan tilan
Hattulasta, ja yhen toisen talon lähes Nousiaista, ynnä
Monosen tilan Lemun pitäjästä. Siitten anto
myös Peäkirkonpalvelia Juho Aunuksenpoika y. 1422
tilansa Björnaby Sundin pitäjästä Ahvcnanmoalla,
tallen Kammipllen, jota Piispa Maunus Nicolai lahjoillansa vielä lisäisi, niin että soatavat oli ig:neltä
asujamelta., nuon 5o T. Rukiita, 4° *" Otria, 4° T.
MaJtaisia, 4 T Nisuja, 8 T. Kauroja, 4 T- Herneitä, 3o L. Voita 61 Mark. rahoo. Paraisten pitäjästä annettiin Ruoka-neuoiksi 20 T» Rukiita^ ja 3o
e. 4o T. Tivuntia, 120 L. Voita, 24 Lammasta, 20 M.
rahoo; Saltvikin pitämästä 28 Mark. rahoo; Tivuntia
9o:neltä asujamelta Sundia pitäjästä (jotka v. is4*

-

J
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4illäuuella näitä 6 entisiä poavilaisia Papis-rNeuoittelioita *), ja eneni ne 6 entiset Kammionlaulajat 4«Mä uuvella.
Mutta ei sillä ainoasti, että haan asetti uusia
Kammioita ja papintoimituksia haan lisäisi myös
heijän töitä ja viran-toimituksia. Niin peätti haan
e. m. että ne hetket, jollon laulettiin Vapahtajan

,

kärsimisestä ja ristipuuhun naulattamisesta fhorce
de Sancta Cruce et passione DominicaJ piti asetettaman vissiksi henkellisiksi laulu-hetkiksi
(horas canonicas **J kokonaisessa hippakunnassa.
ainoasti maksoi 5 T. Ruliita ja 8 T. Otria, joka oli
varsin vähä); Tivuntia vanhastaNousista 6 T. Rukiita
ja yhen verran Otria, m. m. paihti 24 T. Riistoo
Ruuan-otoista.
*) Niistä Pappisista, jotka pcäseurakunnassa toimitti Jumalanpalveluksen,niinne ylimmäiset kuhuttiin PapisISeuoittclioiksi (Äfltltf 6t* / Canonici, Capilulares).
Heitä asetettiin ensin 4 Rantamäessä, Piispa Catilluksen
aikana, joihen virka oli olemaan Piispailen varaksi,
koska tutkistettiin nenkellisistä asioista, tahi muista
semmoisista., kussa Heijän neuo oli tarpeellinen. Hyö
asettivat Piispansa kanssa yhen Henkellisen Ncuoittclemuksen poavilaisina aikoina, ja toimittivat ne isornmal. ja evullisimmat papisvirat kaupunnissa. Hyö
saivat monestin myös ne parraammat moanpitäjät, lahjoitukseksensä (tiU pvåBcUbe) kunnekka ihmiset ennättivät lahjoittoo heilien tilojansa. Piispa Bcnedictus lisäisi heitä 2:hella uuvella kumppalilla , johon
Piispa Maunus A'ielä lisäisi 4' niin että hritä oli
10. Kvin tähän luettiin Peä-Rovasti ja PeäkirLonpalvelia, jotka oli heitä ylhäisempiä, niin siinä
henkellisessäneuoittelemuksessaluettiin 12 jäsentä ilman
Piispatak rr- ikään kvin siinä laillisessa oikeutessa, jossa
istui ja Lautamiestä, paihti Peättäjätäk (©Olliare).
**") H enkelli se t laulu -hetket (Horce Canonien')
oli vissit hetket vuorokauessa, jotka ne vanhat Kirkko-isät (sprfO*SdbentO oli asettaneet messuiksi ja

i"o
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ja että ne kaikki jouto-hetket, jotka löytyi Aamurukouksen fMissa AurorceJ ja puolipäivän-soarnan
CMissa SummaJ välillä, piti sovitettaman yksinäisiksi henken-messuiksi, niin ettei yhtäkään
aikoo pitänt kulutettaman ilmanrukouksetak, alusta
jumalanpalveluksen aina loppuun. Että kehoittoo ne
pitkän- ja pahan-matkantakaiset, (joilla oli vaikia
peästä kirkollen), tulemaan pyhä-päivinä sinne, lah ,
joillansa ja rukouksillansa, toimitti hääri v. i44i?
7:än Ruohtalaisten Piispoin kautta, yhen kirjatullon, kussa luattiin 4° päivän synnin-peästöä kaikillen niillen Suomen Hippakunnan asujamillen,
jotka nimitetyillä juhla-päivillä kävivät kirkossansa,
tahi muuten kirkollesi ja papillen osottivat hyvä-tahtoansa. Palkitaksensa sitä vahinkoa joka sekä Venäläisten että muihen vihamiesten kautta on tapahtunut tallen peäseurakunnaHen, joka e'esmänneinnä aikoina jo kahestikkiin on tullut tulenturmiolla vahinkonalaiseksi — toimitti haan v. 1 44^ 7 Poavin-Neuoittelialta Alexanderilta Damaskosta, ilman sitä jo p.sij
mainittua kirjantulloa Ruumiin -Kammion hyväksi,
yhtä toista, kussa luattiin 7 vuotista synnin-peästöä
(ja aina saman verran niistä heijän peällen-pantuista
lauluiksi Pyh. Neitsyn ja Vapahtajan kunniaksi.

Heitä luettiin 9 vuorokauessa, nimittäin Aamurukous (Matutina t. Aurorce), ensimainen laulu
t. messu (Prima),Kolm aa s (Tertia), Kuu c e s [Sexta),
Yheksääs {Nona), Ehto t. ilta laulu (Vespera)A
yhistamys \jCompletoriutri). (Porth. Chr. p. 462)»
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poastoista) kaikillen tämän Seurakunnan hyväntekiöillen ja lahjoittajoillen. Yhessä toisessa kirjan-tullossa,
annettu samana .vuonna Baselin Peä-Neuoittelemukselta (@pnob) luattiin niinikkeän 2 vuotista synninpeästöä niillen, jotka jollakulla tavalla auttovat tätä
Kirkkoa entiseen voimallisuuteen. Yhessä kolmannessa Poavi-kir jassa, annettu s. ip. Kesäk. v. i44^
Poavilta JEugeniukselta IV:neltä, luattiin heilien niinikkään 7 vuotista peästöstä (Porth. Chr. p. 4^3, 4^4)-

Koska Turun kirkko, (jota haan oli kaunismonella kalliilla koreuksella) oli ynnä Papiston palanut siinä onnettomassa tulipalossa, joka
v. i429 hävitti tätä Turun kaupuntia, niin Piispa
3o vuuen sisällä oli ylösrakettanut tämän Kirkon
vielä julkeemmaksi kuin ennen, ikään kuin haan
(v. i43i?) loa jemmaksi levitti ja varusti K uus ton
linnoo. Hanen papilliseen ansioon on myöskin
kuuluva, etta hään isolla huolella ja toimella, ellei
tanut

varsin alusta perustanut, niin kuitenkin uuestaan
asetti ja lahjoitti Naantalin Papistoa Brigittan velj

jellisyyestä, joka tuli toimeen hanen aikanansa *),
*) Minä vuonna Naantalin Papisto tuli asetetuksi,
ei taijelak varsin sanoa. Tunnetaan ainoastaan että
se tapahtui nuon i43B:nen vuuen tienoilla, koska
Hallituksen peätöstä annettiin Telgin kaupunnissa
mainittuna vuonna s. 26 p. Toukok. kussa peätetään
että tämä Papisto piti rakenettaman Stenbergin
tilalla Maskun pitäjässä (josta se siitten muutettiin
Helgåiin Perniön pitäjässä, ja sieltä vielä Raision
pitäjäseen). Jonka tähen veikkais-miehet Jke ja Lau-
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haan tietti kivestä Piispa -kartanon Turun kaupunnissa, kussa ennen häntä, Pispoilla éi
ja

että

ventius läksivät Vadsténan Papistosta Suomeen, jo
14 p. Lokak. mainittuna vuonna, vastaan-ottamaan
niitä lahjoja ja tilanmaita, jotka oli annettu tallen,
uuellen Papistollen (Pofth. Chr. p. 4^°) Messenius
(Scond. T. X p. 18) ja Rancken (de Coenob.Nad. P. I>
sanoovat kyllä, tämän Papiston ensin tulleen asetetuksi v. 139.3 (lue T. X p. 17) tahi v. i4oo (lue
T. XV p. 69) Karinkylässä Maskun pitäjässä.,
josta se siitten v. i4i3 oisi muutettu S téntcrghiin,
ja sieltä töas Helgåiin Perniön pitäjässä. Tiesi
hänet mitä hyö tässä ymmärtänöön? Ellei näillä
sanoilla tavoitetak sitä Piijastoa (Sftltttneftojter) jonka
Juusten sanoo Piispan Björn Balkin jo asettaneen
Koroisissa (in Corois"); mutta mitä paikkoo haan
sillä tarkoittaa, on tietämätöin. Aatokset' ovat tästäkin olleet monellaiset. Muutamat ovat luulleet että
Korois oisi yhtä kuin $oré=Hofter/ jonka Rhyzelius
luuloo olleen lähes Turun kaupunkia, koska haan
sanoo QNotit. MnnasteriorS) Messehiuksensanan-keäntämisciiä: "#ri39 3
(95tff. »Jörn) trfc lamt
ifrån $bo anlagt, o^ år 1400 fuUborbabt <Lovoi6: eller
s.

fafaztfan

Bove^l-oflcr åt Sungfrucr etter tunnor. Puheetkin
jonkun

kuuluu vielä käyvän, Turun tienoilla olleen
Suljetuksen, josta jäännökset piti vielä näkymän.
Porthan luuloo (p. 4^4) naihen olleen jäännöksiä
vanhasta Piispan-kartanosta, koskaMesseniuskin sanoo Suomen Piispoin, ennen Tavastia, asunneen
ulkopuolen kaupunkia Koroisissa ja Karaisissa (jolla
tarkoitettanneen Kaarista) mutta eihään se kielläk
Piijastonkin ennen olleen niillä seytyvillä. Vastovius
on kirjassansa tällä sanalla (jCorois~) tarkoittanut sitä
Suljetusta, joka löytyi K ökarin soarella Föglön
pitäjässä Ahvenan-moalla, koska haan kirjuttaa:
"Coenob. Korense in Alandia Virg. a Berone Balk
Episcopo fund. anno i4oo. Rhyzeliuskin sanoo jo
yhessä köhin QMonasterol. Svios. L. VIII. c V.
p. 306) tämän Kökarin Suljetuksen tulleen kuhutuksi "Äoré-'flojler"
(Ccenobium S. Crucis) vaikka
köhin (L. VIII. c IV.) toistaa hänen olleen Papiston voan ei Piijaston (keskust, Porth.
Chr. p. 4°7» 450)'
se toisessa
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ollut mitään asuntoa *). On myöskin uskottava
mitä Scarin luuloopi (Juttelemuksessansade S. Henrico
P. i. Aphor. X. m. c p. i4) nimittäin, että se oli
liään, joka ulkomoalla tietti sen kauniin hautavarjon, joka on pantu Piispa Henrikin liauanpaikalle Nousiaisten kirkossa; koska haan on pannut ttihän va^pa-merkkinsä **). Eikä se kielläk tässä
jo ennen olleen jonkun hautapylvään, jonka Piispa
Juho Pekanpoika oisi siihen toimittanut. (Porth.
Chr. p. 16. 349, 47 i).
Jos tämä mies oli kiivas ja toimellinen asettamaan Hippakunnassaösa parempia menoja hcnkellisessä tarkoituksessa, niin se ei ollut ve.ltokaan että

valvoataksensa ja enentääksensä niitä
i«oallisia etuja, jotka oli hänellen tulevia. Haan
rupeisi toas Padisep papiston kanssa riitaan siitä
vanhasta isännän oikeutesta fJus PatronatusJ
Porvon pitäjäseen ja hänen kappelihin,
kuin myös Lohen kalastamisesta Helsingin
joessa, joka muinou oli kuuluva Turun Piispoillen, mutta heiltä että Ruotsin Kuninkoilta poisannettu tallen suljetuksellen ***); ja jota oikeutta
laiminlyyä

-

haan
*) Mistähän lie Rliyzelius ottanut sitäkin, että haan
tietti imenPapis-NeuoittelemulsenHuoneen?
**) Tätä hautavarjoa kuvaellaan XVl:ssa Taulussa.
***) Padis oli yksi Papisto (Älojler) Viron raoissa Cistercienin papinkunnasta, joka silloin kuului Reävälin
Hippakuataan. Kuninkas Maunu* Erkonpoika oli jo
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haan v. i4^B lunasti jälleen, sillä että haan maksoi
tälle Papistollen ioo Engl. Nöbloo *). Samalla tav. i
350 ollessaan Turussa antanut tallen suljetuksellen ijäksi piteäksensä Lohive*et Helsingin joessa., että
sillä sekä kostella näihen pappisten nöyryyttä häntä
vastaan, kuin myös että sillä onnistaa (faU9-'36ra) niiten Kuninkaallisten ja heijan sukulaisten sieluja»
Samasta syystä anto haan Hapsalassa v. i3si samallen Papistollen isännän-oikeutta Porvon seurakunnan
ylitten, jota haan vielä vahvisti samana vuonna kanelia kirjalla, annettu Turussa , josta yks oli alakirjutettu Turun Papis-neuoittelemukseltakin, ja kussa
Pernon jaSibhon pitäjät, (jotka silloin olivat kappelia
Porvon alla) annettiin näillen.samoillen Pädisen pappisillen; jotka samassa toimitti sinne yhen heijän veljensä, ottamaan soataviansa (joka ei kohonut jos 3o
Markkoo, kaikkiaan) ja toimittamaan Jumalan-palvelustansa. Tätä kaikkia vahvistettiin vielä siittennik
monta kertoo, nimittäinKuninkaatta Eerikki Mdunuksenpojalta v. 1357 » Kun. Albrechtilta v. 1371, ja K.
Eerikiltä Pommerista v. 1399. Mutta Piispa Hern^
ming oli 'antanut tähän suostumuksensa ainoastaan
sillä eholla että Kuninkaan piti seättämän 2 uutta
Papis-ueuoiltelian-virkoa Turussa, joihen asettamiseksi se lahjoitti Tessjöin tilatm.m. Pyhteen pitäjästä;
sen eistä koska K. Albrecht jälleen Ruunullen omisti
näitä tiloja, (josta nämät Papisneupitteliankin virat
taukoisivat) niin Piispakin rupeisi ite toimittamaan
isännän-virkoo Porvossa, josta synty monet pitkälliset riijat Padisen pappisten kanssa; joista vielä kiskotettiin Piispa Juho Pekanpofan aikana. Piispan Juho
JVestfalin saivat hyvällä sopimaan; mutta Piispa
Björnin aikana nostettiin uusi riita, jota taas sovitettiin, kunnekka Piispa Tavast teki tästä unen jutun , josta nämät riijat viimäin ratkeisivat. (*s&» j£tt),.
V- 94- J a Portii. Chr. 21 , 465 ,487). Pä1785. 25if),
disen pappisilla oli muinon muitakin tiloja Kyrkslätin ja Ingon pitäjässä Uuvellamoalla^ mutta
heitä olivat jo ennen (v. i4°7) niyöneet Viipurin
Linnanisännälle Thord Rörikinpoika Bondille 80
Markkaan Riigan rahoissa.
♥)Nämät rahat maksettiin sillä tavalla, että heillä
ostettiin kaks taloo Papiston uoapurissa, nimittäin
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valla voitti haan v. i
438 Turun Seurakunnallen
Medelbyin (Solnan pitäjässä) ja Kakuriäsin tilat TJplandissa, jotta Piispa Hemming v. i
354 oli soanut
Kuninkaalta Maunukselta, ja siitten antanut Turun
Kirkollen ja Piispoillen; mutta jotka tilat ovat siitten toas tulleet veityksi Kuninkaan kartanoin alle,
koska olivat heitä lähes *). Haan ratkaisi niinikeän
yhen vanhan riijan Piispa-istumen ja muutamien talonpoikien välillä Pytheenpitäjästä, Lohenkalas tamisesta Kymin-koskessa, kussa haan ei ainoas-f
taan Piispoillen voittanut tätä kalastamista, (t. kalanveroa) mutta sakoitti myös näitä talonpoikia heijän
kova-korvaisuutestaan **), Tästä Piispan puolenHarolve ja UusiJsyllcij jotka annettiin tallen Papistollen sillä eholla , että jos tämä heijän sovinto jollonkullon tulisi miltä lailiselta tahi henkelliseltä oikeuelta rikoitetuksi, niin piti Turun Piispoillen maksettaman näitä rahoja takaisin, tahi anettaman näitä
tiloja.
.*) Koska Kuninkasltartano CSöbttgSrbcn) ei tainut olla
ilman näitä tilanmaita, niin Kuninkas anto 3 Ruununtiloa Suomessa Turun Piispoillen ja Seurakunnallen tilan-vaihtoksi, joista ainoastaan kaks mainitaan, nimittäin Vanhalinna Lieron pitäjästä, ja
Ka tavakankariPiikkiön pitäjästä.
**) Turun Piispoillen oli vanliuutesta annettu puolen
kaikestakalastamisestaKymin -koskessa, jostapuolesta Kuninkas Maunus peästi heitä v. i
357 maksamasta, Runnullcn sen |
osan, joka oli Kuninkaallen
tuleva kaikista näistä kalavesistä. Mutta Pjhteen
miehet
jotk' eivät osanneet pyytä Lohta muuten
kuin nuotalla tahi verkoilla(otavilla)ennen kuin Bothe
Pentinpnika (joka v. i
438 oli Viipurin Peämiehen
Jwar Niileksenpojan Voutimies) teki Ahvenankoskessa ensimäisen, merran (mj^rbfi/ Itfpatan^)
eivät
antaneetkaan tästä merrasta osoo Piispaallen., jos ai-

—

—

jioasti

nelikon vuoessa. Josta hääa paituutti heitä
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pitämisestä rnballisissakin asioissa , mainitaan häntä
isolla kiitoksella Poavilta Martti' Vrneltä' kirjoituksissaan v. i
4x 7 ja i
4r 9? annettu yks Reävälin
Piispallen, toinen Skaran ja Strengnäsin' Fiispoillen (lue p. 5i3),
Mitä hänen yksinäiseen elämiseen ja mielen
luontoon tuloo, niin hänen tavat jo ilmoittaiksen
näissä hänen papillisissa vehkeissä. Että se oli poa-

vilaisen tavalla (ulkonaisesti, t. peältä-näjien) henkellinen, osottaa ei ainoasti hänen hartaus virantoimituksissaan, ja hänen into harjoittoo järjestystä
jumalanpalveluksessa, ja parempia papillisia menoja
harien Hiippakunnassaan; mutta myöshänen papisvallan-levittämisestä, ja matkustamisesta luvattuun moahaan (fcrlofitKX&e lanbcO m« ni, Mutta että se oli
Pyhteen käräisiin, kussa peitettiin hcijän maksamaan
puolen soaliistansa. Mutta talonpojat eivät ottaneet
tätä totcllakseen; josta Piispa manaisi heitä 'MoiiOikeuteen Turussa v. l/pS. Ja koskJ eivät siihenkään
tulleet, niin tuomittiin jokainen heistä io:neh Maikan
sakoillen, ja maksamaan Piispallen takaisin kaiken
sen Loheni jonka ovat häneltä omistaneet, ja antamaan hänellen tästäpuolesta puolen kala-soalin kailista niistä Lohen-karsinoista, jotka tulisi tähän koskeen salvetuiksi. Mutta talonpojat nostivat uuen
riijan, ja juoksuttivat keseliä v. I^6 (?) kanteitansa
ite Kuuinkaallen Tukhulmissa, joka toissa vuonna
laitto Lainjiilistajan Uplannista Pentti Juhohpojart
Salistahan', ja Turun linnan Peämiehen Maunus
Grénin, thtktistelemaan tätä asiata; Kuin ruettun
tästä juttua' tekemään Moa-Oikeuessa Turussa v.
näkivät, että rupeisi
3447 ( J4 )a Talonpojat
käymään heille pahoin, niin sovittivatpoiskoko asian ,
johon sovintoon Maa-Oikeus auto vahvistuksensa ((&&♥
Stb» »785» aSif). p. 63 68. Porth. Chr. p. 466J.
■>

—
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syvämmellisestikkiin henkeJlinen ja hyväluontonen
toistaa hänen yksinäinen elämäkerta, hänen hoivalit-

,

tamiset köyhistä ja vaivaisista hänen avaruus sukulaisiansa vastaan, m. m. Juusten sanoo hänen käyt-

ihtesäk jumalanpalveluksessa ja rukouksissansa
isolla mielen-nöyryyteliä, henkellisyy teliä ja vilpistelemättömyyteliä *), ja hänen elämänsä olleen kunniallinen, hurskas, ja harjoitettu hyvyyteen, niin
että hänen nimensä oli ollut kunnioitettu ja kuuluisa,
ei ainoasti omassa moassaan, ja meijän kuuluvissa,
mutta myös Venäjässä ja muissa kaukaisemmissa kansoisa **). Se oli arvattava että yksi mies, niin isolla
toimella kuin tämä, piti näinä poavilaisina aikoina
(jollon Piispoina ei ollut ainoasti henkellistä, mutta
myös moallista valtoo) vaikuttaman paljon moallisissakin asioissa, vielä liiaksi kuin hänellä itellään oli
varoo ja rikkautta, joka turvais tätä hänen valtoosak. Ilman ettäjpaljon erehtyä uskallamme peättää, että ne kunnolliset asetukset, joita Hallitus
julistaa moan ja kansakunnan hyväksi, ovat erinotäneen

*) Vilpistelemättömy
ys, t. Vilpittömyys, tV&tb\cstt, OltUtif^
(tS^et (jnielemakaus).
*♥)Juusten sanoo hänestä: "in horis et orationibus dicendis mnltp,nf gra,vi£<item* devotionem, magnamque
Vitam honestamt
diligentidm. adhibere consuevit.
castam, et multum temperatam habebat. Nomen e/us
famosissimuntj et Jama laudabilis non solum in sua

...

dicecesi et vicinis partibus, verum etiam apud Rutheel multas externas gentes, lonqe lateaue per regiones remotissimas magnifice et honorijice divulga)batur (Just. Chr. p. 19,
3-

nos

a
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mattain otetut Virkamiesten ja Valtamiesten puheen
peälle; josta tahtoisimme Suomen peämiesten, ja
erinomattain tämän Piispan, kunniaksi luettoo niitä
otollisia asetoksia, joita tehtiin näinnä aikoina Suomessa Laillisessa (i @h)ilt) tahi Valta-hallittavaisessa
(t g3otttiffO ja Valta-toimittavaisessa (i ©tatiftifft)
tarkoituksessa *). Niistä Kuninkaallisista julistuksista, jotka jollaa tavalla ovat muitamerkillisemmät
Suomalaisissa Valta-asioissa **) luetaan e. ra. että
kuin Suomalaiset valittivat Kuninkaansa Juonna,
että paihti Ruunun veronsa,joka heillä oli maksettavana, niin Linnanisännet, jotka olivat soaneet moan
piteäksensä (i fortdtting) eli jotka oli soaneet Kuninkaalta luvan ylöskantoo tätä Ruunun-veroa, (että
sillä suorittoo sitä velkoo, jota heillä oli Ruunulta
soamista) ottivat erittäin i^ mitan Riistoa, paihti
heiniä, kustakin talosta, Nimismiehen 'veron nimellä
(£äns>Uian£> galb); niin peätti Kuninkas v. i4 I4>
että i hopiäyri kustakin savusta oli hänen mielestä
kyllä Nimismiehillen ($&. Zib, 1784. p. ig3). Ja
kuin tuli toas kanteita aina Danmarkiin, Kuninkaan
korviin, jotta Valtamiehet neänyttivät moakuntoo ;
ja ettei ainoasti ne ylhäisemmät Valtamiehet,
mutta ne alaisemmatkin Virkamiehet voattivat heiltä
sekä kyytimistä että ruokkimista heijän matkoil*) Valta-toimitus , ©tattjHf; Valta-toimittavaincn, ©ta*

ttjltf!; Valta-toimittaja, ©tatifttftlS.
**) Valta-asia, ©tatö=dtenl)C.
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—

lansa, maksamatak, kuin myös eläkkeitä ruoka-

ja päivätöitä enemmin kuin
veroiksi (gengdrb)
luvattu,
oli heille
niin Kuninkas anto Köpenhami4r
nassa v. i
sen
päätöksen
Turun-Leänin lähettä9
millen, ettei moakunnan ilman rahatak tarvint
elättee eikä kyyitä muita kuin Kuninkasta jaKuninkatarta, tahi heitä, jotka oli siihen häneltä soaneet
valta-luvan; ja että Ruunu-miesten piti omin-neuoin
ja ilman moakunnan rasittamatak ylöskantaman
Ruuniin soatavia ja maksuja. Ja mitä toas näihin
Ruunu-veroin tuloo, niin peäteettiin että kaikki loisimiehet ja koturit (etttopeémdn) piti kukin varansa
myöten auttoo Talonpoikia näissä Ruuniin veroissa,
sitä myöten kuin 4 Vouvilta ja moakunnalta valittua arvulos-miestä tätä meäritti. Peätettiin
myös, että se osa Ruuniin veroista, jonka suorittamiseksi ei löytynyt talonpojillen rahoja (roer&jj 6fe)7
ei Voutiloipiti soaha maksoo moan-viljoilla
hen miellä myötenj mutta sen hinnan jälkeen,
jonka. 4 arvotusmiestä, kummaltakia puolelta, siihen
panivat. Peätettiin vielä että ne asujammetj jotka
asuivat kaukana linnoista, vesiin ja syvämmaihin
takana, ja joilla kesällä oli paha peästä kaupunkiloihen *) piti soaha maksoo verojansa talvella ,ilman
1

-—

*} Niin kuin toistnkseksi näihcn aikoin 'kansan-puutok, sanotaan ei
sesta ja moan-harjoittamattomuulesia
muita asujammia asunnecn Savon ja Pohjanmoan. pisiuussä ja pohjoisemmissa maissa, Hämeen ja Salatunnaa pohjois-puoiiuiiuaisillapohjilla, (liioitenkiii koko

535
lcoroittamatak , sitä myöten kuin 4 avvotus-miestä
valitut kummastakin puolesta kahtoisivat hyväksi
(s&♥Xib. 1784. p- 377). Tämmöiset asetukset oisi
ylistattavat vaikka minä aikana, ja kunnioittaavat
aina sekä Valtian että Hallituksen. Mutta kaikista
näistä peätöksistä, niin on Hallituksen julistamus
v. i
436 merkillisin, kussa alennettiin koko Suomenmoassa *), 3:nen osan Ruunun veroista, (ikäänkuin

—

Rautalammin kihlakunnassa, ja Ruovein Ikalisten ja

Keurun pitäjissä)
jos ainoastaan yksinäisiä vaeltavaisia Lappalaisia, jotka siinä syöttivätPorojansa. Sysmän kirkolta Hämeessä aina Savilahen (t. Mikkilin)
kirkollen, joihen välillen luettiin 18 peninkuormoo;
ei löytynyt niin ainuata asujanta. Mutta täytyi
Piispan (että muihen reisuvaisten) kulkeissaan tätä
väliä, moata paljaalla nurmella, tahi talvisella tanterella., kunnekka se, soahaksensa parempata yö-majoa,
istutti (nuon v. i
4 yhen lampuoin Fahvajärvessä
(joka nyt kuuluu Hirvensalmen pitäjäsccn); kussa
haan oli osittain perinyt vähä moata vanhimtniltansa, osittain myös ostanut Karjalaisilta ja Hämäläisiltä; ja jota paikoo K. Christoffer, Piispan anomuksella, vapautti kaikista Ruununveroista ($6, j£tt>»
35tf). p. 07). Kuin moa oli näin asumatoin ja
1785»
kansatoin, niin on arvattava että muut laitokset oli
sitä myöten kehnot. Moantietä e. m. ei löytynyt jos
ainoasti rantamailla, mutta piti matkamisten kulkea,
pieniä polkuja myöten, käytäviä milloin jalkaisin,
milloin rahtaisin, tahi souattoo vesiä ja virtoja,
joihen taipaleita ja moan-kannaksia ylitten. heijaa
täytyi veteä veneitänsä (Porth- Chr. p. siB).
*) Kuin Kuninkas Eerikki v. i4°7 kävi Suomessa, pakotti haan Suomalaisia, että ikään kuin Ruohtalaisetkin, maksoo heijän vuosillisen veronsa rahassa,
eikä moan-viljoissa, niin kuin ennen. Tätä tehtiin,
sillä tavalla, että heijän vilja-verot arvattiin rahaa
hinnassa, joka teki joka Jousesta (srof) 2 Markoo.,
Savusta (9£of) 5 M. ja Kokonaisesta Verotilasta (f)e(t bo()Q 10 M. Sen ajan rahan arviossa
(ftlEfQ luettiin 6 t. 8 M. yhteen naulaan puhasta hopeeta, ja 4M. yhteeu Engl. Noblaan. Ja peä-
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oli jo ennen tehty) Paiotissa. Sen sanan peälle,
että hei jän sanottiin tulleen liian koroitetuiksi.
Syyksi tähän altiiks-antamisuuteen (eftergift) Ruunun
puolesta,
tettiin vielä, että ne tilat., jotk' eivät kyänneet vemaksoo, eivät tulleet Ruunun veloistansa huutokaupalla poismyötyiksi, eikä tehtyiksi Ruunun-antioiksi (ftOttOWtåttt)i mutta että niihen toisten piti
heijän eistäkin suorittoo veronsa. Sillä tavalla niin ne
huonot tilat, ja ne laiskat asujammet, tulivat vastukseksi niillen toisillen nöyrillen, josta synty suuri
ronsa

hämmennös, niin että ne köyhät talot veivät ne varakkaammatmyötänsä onnettomuuteen, jotta kokokylät
tulivat viirnen autioiksi. Tämä tuntui Suomen asujammillen vielä raskaammaksi, koska raha-arvio aleni.
Sillä kuin yksi T urun-raha (jnoneta uéboensis),
suuremmasta kokoisuutestaan, ennen teki 6 hopiäyriä
(^penninkiä), niin että 4 Turun-rahaa teki ihopiäyrin
hopeessa, tahi § Markkoo., niin sitä kohta poljettiin
niin, että se. ei tehnyt jos 4 peninkili; niin että tarvittiin jo 6 Turun-rahoa yhtään hopiäyriin hopeissa.
Moakunt.a joka ei hoksaisi tätä, valitti että heijän
verot ovat (vuotesta i/pg?) tulleet tehtyiksi 3:nen
osan suuremmaksi. Eikä hallituskaan, joka tutki
asian, äJynt että verot oli yhtäläiset, vaikkaraha-arvio
oli alenettu (siitä että rahoja löytyirunsahampi, niin
oli.i hinta moanviljoilla nousnut) voan peätti, että
kolmaas osa verosta piti Suomessa poisheitettämän.
Voan koska heillä ei ollut tuostakaan suurta apua,
mutta olivat armottomat ja tilastaan pois-joutuneet,
niin vähenettiin heijän verot vielä sillä tavalla, että
koska kaikki Kirkko- ja Vapa-moat (jotk* eivät maksaneet tätä veroa) oli toisista poiseroitettu, niin kaikkia Ruunun- ja Veron- tiloja vähenettiin sillä että
s:ääs Savu t. saas Orava heitettiin heistä pois, ionka
perästä heijän piti nykyisissä rahan-arviossa maksaman
veronsa. Sillä tavalla piti nyt talon verot kussakin
seurakunnassa sovitcttaman uuestaan, rehellisten ja
kunniallisten arvotus-miestenmieltä myöten (s&♥s£tb»
j. s.). Hirsiä
1784. p. 204, 217. Porth. Chr. p. 494. ,
ja muita tarpeita Linnoin rakennokseksi jota ennen
maksettiin rahasta ,Vouviloillen, pois-heitettiin myös,
Piispan sanan peälle,näistä heijän raha-veroistaan.
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puolesta, sanottiin

että Suomalaiset ovat aina en»
tienkin osottaneet uskollisuutta ja kuuliaisuutta Leijan laillisen esivaltansa vasten, ja nytkin luvanneet,
ettei ottoo toisen Peämiehen itellesäk, kuin minkä
hallitus heilien antoi. Tämä veron-huojelus vahvistettiin v. 144!> Kuninkas Christopherilta ($6«
S£tt>. 1785. p. 62). Mutta oikeuellisessa (i jtfribtfft)
tarkoituksessa ei ouk mikään asetus hiin suuresta
hyöVytyksestä Suomenmoallen kuinK.Eerikin julistus v. i435> kussa haan Suomen moakunnan Valittamisella ja heijän virkamiesten kehoittamisella,
pani Suomen Laki-kunnan (2{t§fasö) kahtiaksi, kosk
ei yks Lainjulistaja ennättänyt Vuotessa käyttää oikeutta niin laviassa moassa *). Peätettun sen eistä että
tästä puolen piti Suomenmoassa asetettaman 2 Lakikuntoo Pohjos-Suomen **) ja Etelä -Suo*

,

j

*} Viimeinen Lainjulistaja yhteisessä. Suomenmaassa , eli
Itämaalla (åfleFlanbet) niin kuin sitä silloin kuhut-

tiin, oli Tähtimies Clauus t. Niiles {Pekanpoika?)
Fietoting, (joka oli naitu Cecilia Niileksentftär DjekniYi kanssa 7). Haan kuoli V. 1425. Josta vuotesta
Tuoteen \l\^,m tunnetak muuta., kuinettä yksi Pekka
Fleming oli mainittuna Vuonna tämän viran toimittajana.

**) Pöhjösr-Suomén Lakiktintaan (9?off-'Sm^e SagfjfaflU) kuului Poh jos Suomi soarineen. Koko Pohja nm o a,
Ylä- ja Ala" Satakunta, ja Ahvenanmoa. Sune
Sunenpoika pantiin V. 14^7 hänen ensimaiseksi Lainjulistajaksi (lue p. 492)- Tämä Sune Sunenpoika oli
Piispa Tavastin"—serkku eli nepä; haan oli Lainjulistaja
vuotesta 1437
t446. Peringsk. sanoo hänen elän««
455., jollon Helin »anoo hänen olleen
tieen vielä v. i
JLairijulistajana Ahvcnanmoalla (Porth. Chr. p. 527).
68
Otava 1.
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mc n *)} jonka Lahijulistajoilla, kumpaisellakin, oli
oii.cas olla osallisia Kuninkaan valittamisessa. Mutta
ei sillä kyllä: haan peätti samana päivänä että
piti Suomessa' kerran vuuessa pitettämän yksi Moaöikcus (Tcmbs^SKrtlO kussa tutkistettiin ei ainoastaan kanteita ftuunumfestén ja muihen virkamiesten
vastaan, mutta kussa tuomittiin Kuninkaan nimessä
niitä asioita, joita ei ralkaistettii Moa-Käräjäissä
ja Laki-Käräjässä **). Tämä Moa-Oikeus ***) joka
oli yksi Valta-Oikeus (.Sfyjffa £>omfloo ja jonka
*) Etelä-Suomen Lnkikunlaan (&\\fyéimfst Bci<sfagu)
lueHiin Etelä-puoli Su o tnenmoa ta , saai'inecn,
Uusiraoa, ite ja luo Karjala (johon luettiin Savo nkinmoata) ja* Hämeen moa. Matti Martinpnikoa tehtiin v. 1437 hänen ensimmäiseksi Lainjulistajaksi, jofa härin oli vielä v. i/ji^uc tästä. $bl>
iEtb» 1783. p. 340. Porth. Chr. p. 503.
**) Laki-Käräjät (vaBmanitU\s) lue tästä «ab» £il>* 1783.
p. 32f). Porth. Chr. p. 004.
*>*') Moa-Oikeus (Bflttbss9tsttC!i) heitettiin Suomessa V.
i
446 > jonka perästä (oas pifltiin, niinkuin vanhoina
aikoina, Valta-Käräjät (9vdf|}e:£in<o« Nämät vanhat
Valta-Käräjät j.» Herroia-Käräjut (2l(^ånaf'-Xtng),
jotka oli vielä heitä vanhemmat, heitettiin siitten
pois, eli oikeemmittain yhistettiin niissä nykyisissä
Valta-päivissä (SltfébftäClt') eli Herroin päivissä

(■^errebagar) kuin heitä myös

Kuhutaap,

—

koska

heitä istutettiin vanhoina aikoina ainoastaan Valta-»
Herroilta. Tässä Moa-Oikeuessa istui ensin (Peäroicssä?) Turun Piispa ynni muutamia hänen PapisNcuoittelioita, ja niin monta Valta-Neuoja kuin
Suomessa löytyi; ja siitlen Lainjulistajat ja kaikki
Laintutkiat, ja Voutiloita mitkä Suomessa löytyi.
Siitten istui Kuninkaan niineessä , siinä yksi hänen
Va.lt a-Nenoista , jonka variten tähän toimitukseen valitaan, ja jolla oii laki-isturaukseksi (tili nstltnb)
TK uninkaan Laissa) puolen virkamiehiä, toisen puo->
len talonpoikia»
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-

siaan siitten pantiin Ilov Kattiloita _, oli jo ennen asetettu, (koska sitä jo mainitaan v. 1407,
i4is, m.m.) mutta sai nyt uuen voiman ja järjestyksen.
Sitä ei pie sevoittoo Valta-Käraisihin (%lafiie' t.
9?dttares2.tncj) joka myös oli yksi Valta-Oikeus,
jnka-muinoli piettiin niinikkään Kuninkaan nimessä,
erinomattain että tutkistella Valta- ja Virka-miesten käytöksiä, Ruunuu- ja Veron-asioita, m. m.
Tämän Piispan muista ansioista luetaan myös
että haan viisauellansa ja hyvällä puheellansa sai
tauvotetuksi ja sammutetuksi sitä voaran alaista

-

kapinoitsemista (uppreSVlhlCj) joka oli ihnauntunut
Satakunnassa, -voan josta nostelemuksesta muuton
ei tunnetak niin mitään meijän vanhoista kirjoistamme. Mainitaan myös hänen kunniaksi, että haan
v. 1421 oli pantu ensimäiseksi Peä-Piispan voalillen, ehkei haan siihen virkaan soanut Kuninkaalta
suostumusta.

Näistä hänen moneista ansioista niin Kuninkaatpiti hänestä paljon, ja ottivat hänen sanansa varteen niissä tarkeemmissa asioissa. Hänen täytyi
vielä g3:lla vuuellansa (v. i
449 ja r 4^°) viipyä talvi,
kauen Tukhulmissa (kussa haan myös v. i44^
soapuvilla Kuninkaan Koarlen koroittamisessa) että
siinä nevoillansa olla Kuninkaallen avuksi.

°^

Hänen kuolemasta, hautpamisesta, ja hautavai'josta on jo ennen puhuttu.
(vastapäin enemmin)

ANNA MARÍA,
Pak ina
Suomenettu Walter Scotin Ivanhoesta*
(Laulettava Vanhoin Skottilaisten laulun-soitolla),

—
—

Anna Maria, jo hämärät helviä/
jo päivänmä neänf
Kuules mun kultain
Jo linnut ne laulaa ja sumut ne selviä»
Hoi Anna Maria! Nouseppas joh/
Noj niin nouseppas joh/

—

j

j

Anna Maria, jo oamu on kaissätnme ,
Mehtämies torvellans tojotteloo/
Ja korvet ja kalliot kaikkuuvat eissämme.
Ylös* mun kultaini/ nouseppas joh,
Noj niin nouseppas joh/

—

Voi Tybalt mun kultain> kuin unta ei suonnuti
Mun muiskut ne muistuttaa unestain viel'!
Ei koskaan ouk päivä tdnn tuttavain tuonnut >
Niin kuin se Salainen suloinen yö,
Kuin se suloinen yö.
J

—

—

Niin lautatkoon linnut j kuin usmat on pois,,
Ja soittakoon sarvet
niin monta kuin ois/
Kuin unein ei häviäis: Jopa tuo jäi! j.

—

Ja. Tybalt mun kultain _, sun unessain näin.
Sua unessain näin/
G-nd.

