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Turussa eli ja toimi 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa 
kolme polvea Skotteja. Suvun ensimmainfen edustaja tuli 
Turkuun 1730-luvulla, ja viimeinen turkulainen Skotte 
kuoli v. 1807. Sita ennen olivat muut Turussa syntyneet 
Skottet muuttaneet muuanne. 

~ i t i n i  aidin aidin aiti oli turkulainen Skotte. Siita syys- 
tii olen ryhtynyt tata sukua selvittamaan. 

Syyskuun 12 p:na 1737 pyysi neulantekijakisalli Tuo- 
mas Skottel Turun maistraatilta, etta kaupunki ottaisi 
hanet neulantekijamestariksi, kun han olisi mestarinkirjan 
saanut. Han kertoi olleensa 14 vuotta kisallina ja aiko- 
vansa lahtea nyt Tukholmaan. Mestarinkirjansa saatuaan 
hiin palaisi Turkuun. Han pyysi samalla maistraatilta suo- 
situsta itsestaan Tukholman neulantekijaammattikunaalle. 
Kun Turussa ei ollut yhtaan neulantekijamestaria, niin 
pormestari ja raati suostuivat hanen pyyntoonsa ja lupa- 
sivat ottaa hanet mestariksi, kun han esittaisi todistukser~ 
siill, etta oli saavuttanut mestarin arvon. Myos pyydetty 
suositus paatettiin antaa.2 

Kesti kuitenkin parisen vuotta, ennen kuin Skottesta 
tuli mestari. Tukholman neulantekijaammattikunnan poy- 
tiikirjoissa on lokakuun 27 p:n kohdalla 1739 merkinta, 

' ZTin~i kirjoitetaan eri tavalla: SMttc,  Skottr, Scotte, Scott, Scl~otte. 
Viil~itellen vakiintuu nluoto Skottc. 

TUTUII rnaistraatin ptk. 12. TX. 1737. Turun m:rakunta-arkisto. 
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etta kisalli Tuomas Skotte on tullut mestariksi Turkuun. 
Samalla han suoritti vapaaehtoisen maksun, 120 kupari- 
taalaria. Turkuun nyt vakinaisesti asetuttuaan hanet otet- 
tiin kaupungin ammattikuntalaisten joukkoon. Heinakuun 
28 p:na 1740 han teki raastuvassa porvarisvalan. Nain 
hanesta tuli Turun taysivaltainen p ~ r v a r i . ~  

Mista tama Skotte oli kotoisin ja keita olivat hanen 
vanhempansa? 

Tukholman neulantekijaammattikunnan varsin frag- 
mentaarisesti sailyneitten asiakirjojen mukaan selviag 
etta han on tullut Tukholmaan Norrkopingista. Han nayt- 
taa v. 1729 muuttaneen Tukholmaan - ainakin on se vuosi 
ensimmainen, milta hanet Tukholmasta 1oydamme.l Sanot- 
tuna vuonna on hanet merkitty kisallina Tukholman mant- 
taaliluetteloon Norrmalmin Vinkelhaken-nimisessa kortte- 
lissa, joka kuului Klaran seurakuntaan. Siella han on 
myos seuraavana vuonna, nyt neulantekijamestari Gottfrid 
Boushanin verstaassa tyossa. V. 1735 mestari on siirtynyt 
Kungsbackenille, Vaderkvarnen-kortteliin, ja kisalli Skotte 
on seurannut hanta sinne. Muita tietoja Skotten varhai- 
semmista vaiheista en ole Tukholmasta ~ a a n u t . ~  

Tuomas Skotte oli siis tullut Tukholmaan Norrkopingis- 
ta. Hanesta saattoi olla tietoja Vadstenan maakunta- 
arkistossa, jossa Norrkopingin vanhempia asiakirjoja sai- 
lytetaan. Laksin siis sinne ja kavin siella lapi Norrkopingin 
kolmen eri seurakunnan asiakirjoja. Vihdoin loysin Jo- 
hanneksen seurakunnan - se on maaseurakunta, johon 
kuului myos kaupunkilaisia - rippiluetteloista vv. 1698- 
1701 merkinnan "korpraali Niilo Skotten vaimo" seka 

? Tukholman neulantekijBammattikunnan ptk. 27. X. 1739. Tukholman 
kaupunginarkisto. - Turun raastuvanoikeuden ptk. 28. VII. 1740. 

Tukholman kirkonarkistot s ~ k a  manttaaliluettelot ovat tats aja l ta  
llyvin vaillinaisia. 

Tuldlolman neulantekijiiammattikunnan ptk. 6. X. 1730. - Tukhol- 
man innnttaaliluettelot 1729, 1730, 1735. Tukholman kaupunginarkisto. 
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ilmoituksen, etta han on kaupunkiluettelossa v. 1696 Gun- 
narin kohdalla. Sielta tapasin Inigial Gunnarintytar-nimi- 
sen henkilon, josta sanotaan, etta han on naimisissa korp- 
raali Niilo Skotten kanssa Fur ings ta~ta .~  

Ovatko nyt nama henkilot - korpraali Niilo Skotte ja 
Ingial Gunnarintytar - Tuomas Skotten vanhemmat? 

Silta nayttaa. Norrkopingin Johanneksen seurakunnan 
vihittyjen luettelossa on vuodelta 1696 merkinta, etta tou- 
kokuun 10 p:na on vihitty korpraali Niilo Eerikinpoika 
Skotte ja "piga" Ingial Gunnarintytar. He muuttivat sitten 
Furingstahan, joka on pieni pitaja Norrkopingin ja Soder- 
kopingin valilla, ja asettuivat asumaan Lilla S j o ' h ~ n . ~  
Siella heille syntyi marraskuun 21 p :na 1696 poika Kustaa 
seka kesakuun 4 p:na 1698 toinen poika Kyosti, joka kui- 
tenkin kuoli vain 21 paivan vanhania ja haudattiin kesa- 
kuun 26 p :na. 

Tuomasta ei mainita. Tuntuu kuitenkin hyvin mahdol- 
liselta, etta heilla on ollut Tuomas-niminen poika. Kun 
naet Tuomas Skotte v. 1782 kuolee Turussa, sanotaan, 
etta han silloin oli 83 vuoden vanha - syntynyt siis v. 
1699. Nyt nayttaviit Furingstan seurakunnan eraat luet- 
1;elot puuttuvan huhtikuun 30 :n ja toukokuun 18 pv :n vali- 
selta ajalta 1699. Siihen valiin on mahtunut - ja sopivasti 
- kolmann,en pojan ~yntyminen.~ 

Sita olettamusta, etta meilla tassa todella on Tuomas 
Skotten vanhemmat, tukevat viela seuraavat seikat. Talta 
ajalta en ole tavannut Norrkopingissa muita Skotte-nimisia 
kuin taman korpraalin,. Han ja hanen vaimonsa kuolivat 

Johanneksen seuraliu~l~lall rippikirjat 1698-1701. Norrkopi~lg A I:l, 
-. 48, 190. Vadste~lan maakunta-arkisto. 

Johanneksen seurakurn~au vihittyjcn luettelo 1696. Norrkoping C 3. 
Vads te~~an  maakunta arkisto. 

Furingstan synty~leit tei~,  kastettujen ja  l~audattujen luettelot 1677 
-1794. Furingsta C 1. Tadstenall maakunta-arkisto. 



52 Einar W. Juva 

myos aikaisin - jo v. 1702. J a  niin nayttaa poika - Tuo- 
mas - vahan vanhemmaksi vartuttuaan joutuneen koy- 
hana poikana neulantekijan oppiin. Juuri tallaisia koyhia 
poikia - lastenkotien poikia - otettiin ammattikuntiin 
oppip~j iks i .~  

Oletan siis, etta Niilo Skotte on Tuomas Skotten isa. 
Han kuului Ita-Gootanmaan jalkavakirykmenttiin, sen 
ostanstdngin komppaniaan ja oli sen viidennen, ruodun 
korpraali. Rykmentissa oli tuolloin 8 komppaniaa, joista 
ostansthngin komppania oli seitsemas. Kun rykmentti sit- 
ten suuren~ Pohjan sodan puhjettua kuljetettiin Pommeriin 
siella olevien kenraali Gyllenstiernan joukkojen tayden- 
nykseksi, siihen lisattiin 4 kaksinnuskomppaniaa. Niilo 
Skotte sijoitettiin talloin neljanteen kaksinnuskomppa- 
niaan korpraaliksi. Toukokuussa 1700 hanen komppanian- 
sa - silloin viela seitsemas - oli Wismarissa, mutta siir- 
tyi jo kesakuussa Pinnenbergiin, jolloin siina oli 12 komp- 
paniaa. 

Gyllen~stiernan osaston - siihen kuului n. 10 000 mies- 
t a  - oli turvattava Ruotsin merentakaiset omistukset Sak- 
sassa. Kun Kaarle XI1 aloitti Puolan sotaretken kesalla 
1702, han antoi Gyllenstiernalle kaskyn marssia paa- 
armeijaan. Sen laskettiin ehtivan Kalisziin, missa kunin- 
kaan oli maara odottaa sita, kesakuun 20 p:n tienoilla. 
Mutta Gyllenstierna hidasteli, syytti epamaaraisia kaskyja 
- eika ehtinyt ajoissa perille. Kuningas ei jaanytkaan 
hanta odottamaan. Damissa, joka sijaitsee Oderin itaran- 
nalla, vastapaata Stettinia, nyk. Altdam, pidettiin kesa- 
kuun 29 p:na lta-Gootanmaan rykmentin katselmus. Mu- 
kana oli silloin myos neljannessa kaksinnuskomppaniassa 
korpraali Niilo Skotte, n:o 85.1° 

E I ~ N S ~  SODERLUND, StockhoIms hantverkarklass 1720-1772, s. 284. 
ID GENERALSTABEN, Karl XI1 pk slagfiiltet 11, ss. 248, 264, 271, 367, 

405-08. - J. G. WIKANDER, ijversikt iiver Sveriges krig under 1700-talet, 



Turun Skottet 53 

Korpraali Niilo Skotten lahdettya sotatielle siirtyi ha- 
nen perheensa Norrkopingiin, ilmeisesti vaimon sisaren luo. 
Siella vaimo myos pian kuoli, huhtikuun 8 p:na 1702, 38 
vuoden vanhana, ja haudattiin seuraavana paivana. Korp- 
raali Niilo Skotte eli viela talloin - olihan han mukana 
komppaniansa katselmuksessa kesakuun 29 p :na - mutta 
saman vuoden loppupuolella han nayttaa kuolleen. Talta 
ajalta puuttuvat sotilasrullat hanen rykmentistaan, em- 
meka siis tieda, missa ja milloin seka minkalaisissa olo- 
suhteissa han on kuollut. Mutta jonkinlaisen tiedon hanen 
kuolemastaan antaa kuitenkin muudan merkinta Norrko- 
pingin Johanneksen seurakunnan avustusrahaston luette- 
lossa vuodelta 1702. Siina on seuraava merkinta: "IV. 8. 
Korpraali Niilo Skotten vaimon eli lesken jalkeen -:8." 
Vaikka Ingial Gunnarintytar ei ollutkaan leski viela kuol- 
lessaan, on korpraali kuitenkin kuollut v:n 1702 aikana.ll 

Skotte on selvasti sotilasnimi. Se on saattanut kulkea 
ruotusotamiehelta toiselle samassa ruodussa. Siksi on vai- 
keata seurata Niilo Skotten sukua taaksepain. Isan nimen 

I 
tiedamme - se oli Eerik. Han on saattanut asua Furing- 
stassa tai jossain muualla Norrkopingin ymparistossa. 
Mutta mika mies han on ollut, kuka on ollut hanen vai- 
monsa seka ketka hanen vanhempansa - se on jaanyt sel- 
vittamatta. 

Vanhempiensa kuoltua Tuomas Skotte jai ilmeisestikin 
aitinsa sisaren huostaan. Taman mies oli sillanvartijana 
(brokarl) Norrkopingissa. Perhe oli arvatenkin varaton - 
ja niin pantiin poika pian kasityolaisoppiin.  ite en han 
joutui neulantekijan verstaaseen seka kenen mestarin luo, 

PS. 38, 65, 68. - Tta-Goiitanmxan jalkav5kirykmentin (ostgota inf. reg.) 
palkkausluettelot ja rullat 1700-02. Ruotsin sota-arkisto. 

'' Norrkitjpingin kuolleitten sek5 kiiyhien avugtusrahaston luettelot 
Norryeping C I, 3, as. 268, 445. Vadstenan maakunta-arkisto. 



54 Einar W. Juva 

on tuntematonta. Oppivuotensa suoritettuaan hanesta v :n 
1723 tienoilla tuli kisalli, ja kisallina han toimi seka Norr- 
kijpingissa etta Tukholmassa. Turkuunkin han tuli kisalli- 
na v. 1737, ja mestarinkirjat saatuaan han tuli tanne pysy- 
vaisesti asumaan, perusti oman verstaansa ja alkoi valmis- 
taa se& nuppi- etta silmaneuloja. Turussa han kuului kau- 
pungin ruotsalaiseen seurakuntaan. 

Jo samana vuonna, jolloin han oli pyrkinyt mestariksi 
Turkuun, han oli avioitunut. Hanen vaimonsa oli Brita 
Greta Berg - ilmeisestikin turkulaisen kengittajamestarin 
Sven Berg nuorernman tytar, syntynyt v. 1717 tai v. 1718. 
Heidat vihittiin avioliittoon joulukuun 1 p :na 1737. Lapsia 
syntyi tahan perheeseen 12, joista monet kuolivat nuorina. 
Ensimmainen lapsi oli jo syntyessaan - marraskuun 7 
p:na 1738 - kuollut. Toinen lapsi - Anna Elisabet - 
syntyi lokakuun 30 p:na 1739 ja kuoli jo tarnmikuun 11 
p :na 1740. Kolmas lapsi Fetter syntyi helmikuun 9 p :na 
1741 ja neljas Eerik Juhana huhtikuun 24 p:na 1743. He 
jaivat elamaan. Mutta sitten seurasi kolme lasta, jotka 
kuolivat nuorina: Gottfrid Wilhelm (s. 9. V. 1745, k. 17. IX. 
1745), Kustaa Aadolf (s. 1. IX. 1746, k. 10. I. 1748) ja 
Elsa Elisabet (s. 7. I. 1748, k. 19. VII. 1749). Sen jalkeen 
jaivat nelja seuraavaa taas elamaan, nim. Anna Katariina, 
syntynyt maaliskuun 24 p :na 1751, Maria Sofia, syntynyt 
elokuun 8 p :na 1753, Jaakko, syntynyt helmikuun 3 p :na 
1756 seka Sakari, syntynyt syyskuun 6 p:na 1758. Viimei- 
nen lapsi, kahdestoista, ei jaanyt elamaan. Han oli nimel- 
taan Margareeta Kristiina, syntynyt kesakuun 9 p :nii 1761, 
kuollut jo saman kuukauden 13  p :na.lZ 

Missa Skottet ensi alkuun asuivat Turussa, ei ole tun- 
nettua. Elokuun 8 p :na 1740 neulantekijamestari Tuomas 
Skotte osti Luostarikorttelista Luostarin Jokikadun var- 

" Turun ruotsalaisen seurakunnan riypikirjat, syntyneitten, vihittyje~l 
ja haudattujen luettelot. Turun kirkonarkisto. 
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relta Suur-Harasholma-n~imisen talon laivanrakentaja Ro- 
bert F'ithielta. Kolme vuotta myohemmin, joulukuun 14 
pma 1743, han osti toisen talon, Lapilan, Etelaisesta kort- 
telista, n :o 561, ja siina han asui kuolemaansa saakka.13 

Turussa ei ollut omaa neulanteki jaammattikuntaa - oli- 
han Tuomas Skotte aluksi ainoa taman alan mestari paik- 
kakunnalla. Myohemmin 1700-luvulla Turkuun tuli muita- 
kin neulantekijamestareita. Mutta turkulaiset neulanteki- 
jat kuuluivat - samaten kuin monien muittenkin Ruotsin 
ja Suomen kaupunlkien neulantekijat - Tukholman neu- 
lantekijaammattikuntaan ja maksoivat sille arnmattikunta- 
maksunsa. Varsin laheinen yhteys vallitsikin taman am- 
mattikunnan ja turkulaisten mestarien valilla. Tukhol- 
maan ilmoitettiin, milloin oppipoikia otettiin, milloin ne 
paastettiin opista ja milloin kisallinkirjat oli annettava. 
Myos mestarinaytteet suoritettiin Tukholmassa. 

Syksylla 1754 Tuomas Skotte ilmoitti Tukholman am- 
mattikunnalle, etta han oli ottanut poikansa Petterin oppi- 
pojaksi ja neljan vuoden palvelukseen. Mutta jo kahta 
vuotta myohemmin - marraskuussa 1756 - jolloin poika 
jo oli 16-vuotias, isa "vapautti hanet opista". Poika suo- 
ritti nyt ammattikunnalle "tavallisen maksun" ja sai ki- 
sallinkirjat. Han jai sitten 5 kk :ksi Tukholmaan tyosken- 
telemaan mestari Peder Elgin verstaaseen ja palasi huhti- 
kuussa 1757 Turkuun isansa verstaaseen. Siella han nayt- 
tiia tyoskennelleen kisallinii useita vuosia, kunnes sitten 
siirtyi Porvooseen v. 1763 ja sai Tukholman ammattikun- 
nalta mestarinpaperit v. 1765. 

Nuorempi veli Eerik Juhana tuli kisalliksi syksylla 
1760 seka sai mestarinoikeudet vuoden 1766 viimeisena 
paivanii. Han jai Turkuun ja perusti tanne oman vers- 
taansa. 

l3 Kauppakirjoja 1 7 3 1 4 0 .  - Turun raastuvanoikeuden ptk. 2. I. 
1744. Turun niaakunta-arkisto. 



Viela kolmaskin Tuomas Skotten pojista, Jaakko, va- 
litsi isansa ammatin. Lokakuun 18 p:na 1784 tuli Tukhol- 
man neulantekijaammattikunnan eteen "styckmastare" 
Jaakko Skotte Turusta ja jatti tekemansa mestarityon - 
mika se oli, sit5 ei sanota - tarkastettavaksi. Kun han 
sitten oli poistunut ja ammattikunnan viranomaiset olivat 
hanen tyonsa tutlrineet ja havainneet, ettei sita vastaan 
ollut mitaan muistuteitavaa, suostuttiin hanezll pyyntoonsa 
ja hanet julistettiin mestariksi. Han palasi sitten Turkuun, 
josta parin vuoden perasta siirtyi Venajalle.14 

Tuomas Skotte saavutti korkean ian. Han kuoli 83 vuo- 
tiaana joulukuun 16 p :na 1782 vanhuudenheikkouteen, ja 
haudattiin saman kuukauden 19 p :na juhlallisin menoin 
Turun tuomiokirkkoon. Hanen vaimonsa jatkoi hanen 
verstaansa toimintaa ja ilmoitti Tukholman ammattikun- 
nalle oppipoikia ja kisalleja. Mutta pian hanenkin mittansa 
oli taysi. Han kuoli heinakuunl 30 p:na 1785 67 vuoden 
vanhana.15 

Tuomas Skotten vanhin poika Petter siirtyi v. 1763 
Porvooseen kisallina ja tuli mestariksi v. 1765 seka perusti 
sinne oman verstaansa. Joulukuun 1 p:na 1767 han solmi 
avioliiton leskivaimo Anna Westbergin kanssa, joka oli 
syntynyt v. 1734 ja oli siis miesfinsa 7 vuotta vanhempi. 

'Vukholman neulantekijaarnmattikunnan ptk. 20. X. 1741, 12. X. 1754, 
20. XI .  1756, 4. X. 1760, 17. XII .  1765, 31. XI I .  1766. Tukholman kaupun- 
ginarkisto. - Huhtikuun 23 p:nb 1757 antoi Tukholman neulantekija- 
animattikunnan oltermanni todistuksen matkapassia varten kisalli Petter 
Skottelle. Nordiska Museumiu arkisto, Tukholrna. - Turun ruotsalaisen 
seurakunnan rippikirjat 1760-68 ja 1786-91. Tumn kirkonarkisto. 

Turun ruotsalaisen seurakunnan kuolleitten ja haudattujen luettelot 
1782 ja 1785. Turun kirkonarkisto. - Pesassa naytt88 olleen varoja n. 
350 taaIaria, koskapa viiden perijan osuus, jota he v. 1786 hakivat kuu- 
dennelta eli Jaakko Skottelta - hbn oIi asunut ranhempien luona - teki 
lahes 290 taalaria. Turun raastuvanoik. ptlr. 8. V. 1786. Turun maakunta- 
arkisto. 
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Heille syntyi ainakin kaksi lasta, Birgitta lokakuun 27 p :na 
1768 ja Tuomas joulukuun 13 p :na 1770. Vaimo kuoli syys- 
kuun 17 p:na 1795 61-vuotiaana ja vanha neulantekija- 
mestari itse maaliskuun 11 p:na 1809 voimattomana ja 
rutikoyhana ("utfattig") 68-vuotiaana. 

Poika - Tuomas Skotte nuorempi - kavi Porvoon 
pedagogiota ja kirjoitettiin Porvoon kymnaasiin kesakuun 
14 p:na 1784. Icauanko han tassa koulussa viipyi, ei ole 
tunnettua. Jo  v. 1787 han oli kulta- ja hopeasepan opissa 
Pietarissa, siirtyi sitten kisallina Turkuun v. 1794, mutta 
Iahti pian kiertamaan maita ja mantereita. Han tyosken- 
teli jonkin aikaa Hampurissa, josta Hannoverin alamaisena 
palasi Pietariin. Siella han saavutti mestarinpaperit v. 1804 
seka liittyi ulkolaisten klsityijllisten ammattikuntaan. H l n  
tyoskenteli etupaassa keisarillisen hovin laskuun. Vaimon 
han oli ottanut matkoillaan, Katariina Loviisa Pagelin 
Hannoverin Mindenista. Lapsia heilla oli ainakin kuusi: 
Maria Katariina, syntynyt Hampurissa 1802, kuollut Pie- 
tarissa 7. VIII. 1815. - Kustaa Eerik Vilhelm, syntynyt 
Hampurissa tammikuussa 1804, kuollut Pietarissa 2. V. 
1832. Han oli jaakari. - Aleksander Ferdinand, syntynyt 
Pietarissa 7. I. 1806, kuollut Pietarissa 21. 11. 1841. Han 
oli vanrikki seka naimisissa, mutta hanen perheestaan ei 
ole tietoa. - Loviisa, syntynyt Pietarissa 20. X. 1807, kuol- 
lut Pietarissa 3. VI. 1852. Hanet oli 26. V. 1830 vihitty 
hopeaseppamestari Juhana Fredrik Akerblomin kanssa, 
joka oli syntynyt Pietarissa 26. I. 1796 ja kuoli Pietarissa 
7. XII. 1839. - Anna Kristiina, syntyn~yt Pietarissa 29. X. 
1809, kuollut Pietarissa 10. VII. 1827. - Dorotea Elisabet, 
syntynyt Pietarissa 4. X. 1812, kuollut Pietarissa 10. VIII. 
1817. Tuomas Skotte nuorempi kuoli Pietarissa marras- 
kuun 26 p:& 1817. 

Katariina Loviisa Pagel-Skotte solmi 7. XII. 1823 avio- 
liiton miehensa kuoleman jalkeen jatkamansa verstaan 
hoitajan, hopeaseppamestarin Elias Modigin kanssa, joka 



oli syntynyt Kiskossa 26. IV. 1795 ja kuoli 2. I. 1834 Pieta- 
rissa. - Katariina Loviisa Pagel-Skotte-Modig kuoli Pie- 
tarissa 18. VI. 1858 82 vuoden vanhana.16 

Molemmat eloonjaaneet Tuomas Skotte vanhemman 
tyttaret - Anna Katariina ja Maria Sofia - joutuivat 
naimisiin, molemmat v. 1780. Anna Katariina solmi maa- 
liskuun 28 p:na avioliiton turkulaisen tullikirjurin, leski- 
mies Juhana Wahlstenin kanssa. Mies kohosi sitten Ha- 
meen tullin in1spehtoriksi.l7 He asuivat tullihuoneessa Ha- 
meenkadun varrella ja heilla oli pieni torppa maineen 
tulliaidan toisella puolella. Lapsia heilla oli kolme. Vanhin 
poika Juhana Henrik kuoli jo helmikuun 3 p:na 1787 4% 
vuoden vanhana. Toinen poika Sakari Wahlsten tuli yli- 
oppilaaksi v. 1800 ja vihittiin filosofianmaisteriksi v. 1805. 
Han antautui koulualalle seka toimi opettajana Porvoossa 
ja Kuopiossa. Papiksi vihittyna jo v. 1805 han haki kirkko- 
herranvirkoja ja sai Joroisten pastoraatin v. 1811, mutta 
kuoli jo samana vuonna. Hanen vaimon6a oli Ulriika Lo- 
viisa Krook, joka kuoli v. 1809. Heilla oli tytar Laura Lo- 
viisa. Kolmas Anna Katariina Skotten pojista oli myos 
Juhana Henrik. Han syntyi maaliskuun 21 p:na 1788, tuli 
ylioppilaaksi v. 1806 seka toimi opintonsa paatettyaan kou- 
lunopettajana Kuopiossa, josta v. 1834 siirtyi Pielisjarven 
kirkkoherraksi. Han kuoli siella toukokuun 16 p:na 1837. 
Puolisoksi han oli ottanut Kuopion kirkkoherran tyttaren 
Margareeta Sofia Porthanin. Heilla oli kaksi lasta, joista 

la Porvoon rippikirjat, syntyneitten ja kastettujen sekL kuolleitten ja 
handattujen luettelot. Riikrof ilmit VA : ssa ja Hameenlinnan MA :ssa. - 
BIRGIT LUNELUPI'D - H E N R ~ K  GR~NROOS, Matriculum gymnasii Borgoensis, 
s. 71. - L. BBCKSBACKA, St. Petersburgs juvelare, s. 130, 147. - Pietarin 
ruotsalaisen seurakunnan syntyneitten ja kuolleitten luettelot w. 1808-58. 
Suomen Sukututkimusseuran kopiot VA :ssa. 

'" Tullikirjuri Juhana Wahlstenin ensimmsinen vaimo oli Liisa Mikaelin- 
tytar. HeillL oli tytar Anna Elisabet, joka sittemmin meni naimisiin tulli- 
rnies Gabriel Bjorkrothin kanssa. 
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Laura Gustava kuoli aikaisin ja Sofia joutui naimisiin 
pielisjarvelaisen tilanomistajan Jaakko Steniuksen kanssa. 

Anna Katariina Skotte-Wahlsten kuoli Turussa syys- 
kuun 30 p :na 1801. Tulli-inspehtori Juhana Wahlsten solmi 
pian kolmannen avioliiton Maria Haggstromin kanssa, 
joka jai lapsettomana elamaan, kun mies tammikuun 16 
p :na 1804 kuoli.ls 

Maria Sofia Skotte vietti lokakuun 17 p:na 1780 hai- 
tansa vaununtekijamestari Gabriel Zelanderin kanssa. 
Sulhanen oli syntynyt v. 1751. Heilla oli talo Hampunkeh- 
raajan kadulla Etelaisessa korttelissa, n:o 147, Hjelt ni- 
meltaan. Lapsia oli nelja: Kustaa Aadolf, joka syntyi tou- 
kokuun 26 p:nii 1781 ja kuoli syyskuun 3 p:na 1782, Jo- 
hanna Sofia, joka syntyi kesakuun 22 p:na 1783 ja kuoli 
maaliskuun 27 p :na 1787, Aksel Gabriel, joka syntyi maa- 
liskuun 23 p :na 1789 ja kuoli kesakuun 29 p :na 1789 ynna 
Maria Katariina, joka syntyi maaliskuun 10 p:na 1786 ja 
jai elamaan. ~ i t i  kuoli kesakuun 13 p :na 1789. 

Maria Katariina Zelander solmi avioliiton satulaseppa 
Simo Brusellin kanssa ja sai vanhempien talon haltuunsa. 
Siella han kuoli toukokuun 15 p:na 1815 jattaen jalkeensa 
pojan, Simo Aadolfin. Tama tuli ylioppilaaksi v. 1822, 
mutta ei suorittanut mitaan tutkintoa, vaan kuolikin yli- 
oppilaana helmikuun 20 p :na 1832. 

Vaununtekijamestari Gabriel Zelander solmi vaimonsa 
kuoltua uuden avioliiton Eeva Katariina Gyllingin (s. 
1748) kanssa, joka kuoli helmikuun 28 p:na 1799. Sen 
jalkeen Zelander eli Turussa eri paikoissa Etela- sekii Ita- 
korttelissa. Viimeinen tieto hanesta minulla on vuodelta 
1826, jolloin han asui Iso- ja Vaha-Lihavaisissa, Itakor- 

--- 

'8 Turun perunkirjoituksia 1801 ja 1804. Turun maakunba-arkisto. - 
VILE. LSGUS, Abo akademis studentmatrikel 11, s. 398, 463. - MATTH. 
A.KIANDER, Herdaminne I, s. 291, 11, s. 178. - AXEL BERGHOLM, Suku- 
kirja 11, s. 1048. 



telin n:ossa 25. Han oli Herran ehtoollisella huhtikuun 
23 p :na sanottuna vuonna.le 

Naitten tyttarien jalkeen syntyi Tuomas Skotte van- 
hemman perheeseen jalleen kaksi poikaa, Jaakko ja Sakari. 
Jaakko asui vanhempien kanssa yhdessa ja hoiti kuolint 
pesien asioita, joista joutui oikeudenkayntiin muitten pe- 
rillisten kanssa. Hanet tunnustettiin Tukholmassa v. 1784 
neulantekijamestariksi - kuten jo tiedamme - palasi 
sitten Turkuun, mutta haipyi kahta vuotta myohemmin 
Venajalle. 

Sakari Skotte meni kirjansitojan oppiin ja palveli 
aluksi Turussa mestari Ekenbergin verstaassa. Han anoi 
ja sai v. 1779 maistraatilta matkapassin Venajalle, kun 
kaksi mestaria, sorvarimestari Eerik Lundholm ja pelti- 
seppamestari Kristoffer Bremer meniviit takuuseen siita, 
etta han ennen kahden vuoden paattymista palaisi valta- 
kuntaan. I-Ian palasikin pian takaisin. Ehkapa han ei ollut 
ollutkaan Viipuria kauempana, koskapa hanella oli sielta 
todistus saapuessaan v. 1782 Kuopioon. Ilmeisestikin han 
oli silloin kirjansitojamestari. Kuopiossa han avioitui elo- 
kuun 28 p:na 1787 Kuopion kaupungista kotoisin olevan 
Katariina Lindbomin kanssa. Pian taman jalkeen perhe 
muutti Pieksamaelle, jonka kruununnimismieheksi Skotte 
tuli. Lapsia heilla oli kaksi: Sakari, joka syntyi toukokuun 
18 p:na 1789 ja kuoli joulukuun 15 p:na 1794, seka tytar 
Maksimiliana Katariina, syntynyt joulukuun 15 p :na 1790. 
Pieksamaella Skottet asuivat Maenpaan kartanossa, jossa 
perheenisa kuoli kesakuun 15 p:na 1791.20 

l f l  Turlin ruotsalaisen seurakunnan rippikirjat 1780-1832, syntyneitteu 
j:t kastettujeil sekii kuolleitten ja haudattujen luettclot 1780-1815. Turun 
kirkonarkisto. - LAGITS, mt. 11, s. 620. 

20 Turun ruotsalaisen seurakunnan rippikirjat 1780-luvulla. Turun kir- 
konal~kisto. - Kuopion ja Pi~ksii?i%rn rippikirjat, vihittyjen, syntyneitten 
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Maksimiliana Katariina Skotte joutui naimisiin pieta- 
rilaisen hopeasepan Henrik Tallbergin kanssa, joka oli 
Loviisasta kotoisin ja syntynyt v. 1790 seka kuoli Pieta- 
rissa 2. VIII. 1832. Han kuului Pietarin suomalaiseen, Ma- 
rian s e u r a k ~ n t a a n . ~ ~  

Tuomas Skotte vanhemman pojista Eerik Juhana jai 
vakinaisesti asumaan Turkuun. Han solmi avioliiton Tu- 
run suomalaiseen seurakuntaan kuuluvan Anna Lillgrenin 
kanssa elokuun 16 p:na 1767. Vaimon vanhemmat olivat 
kirvesmies Simo Juhonpoika Tunkulainen eli Lillgren seka 
Anna Yrjanantytar. He omistivat Itaisessa korttelissa 
Tunkulai~en-nimisen talon, n :o 200. Sukunimen Lillgren 
he olivat ottaneet vasta 1 7 6 0 - l ~ v u l l a . ~ ~ n ~ n a  Lillgren oli 
syntynyt marraskuun 3 p :na 1739 ja oli siis viidetta vuotta 
miestaan vanhempi. Hanen isansa oli syntynyt jo 1600- 
luvulla, rippikirjojen mukaan v. 1695, mutta kun han 
22. VII. 1775 kuoli vanhuudenheikkouteen,, on iaksi mai- 
nittu 93 vuotta. Biti kuoli halvaukseen 27. XII. 1783 83- 
vuotiaana; rippikirjojen mukaan han oli syntynyt v. 1706. 
Tunkulaisilla oli ainakin 5 l a ~ t a . ~ ~  

Eerik Juhana Skotte osti heinakuun 16 p:na 1771 Ka- 
tariina ~s tberg i l t a  Itakorttelin talon n :o 233 (uusi numero 
60), nimelta Kesoi (Keso) . Se si jaitsi Uudenmaankadun 
varrella, vasemmalla puolella sillalta katsottuna - nykyi- 
sen n :o 8 :n kohdalla. Siina oli hanen verstaansa ja siina 

j a  ka.stc?ttujen, kuollcitten ja  Itaudattujen luettelot. - PEKKA LAPPALAI- 
KEN, Pieksamiien seudu~l historia I, ss. 570, 662. 

'' ~:<cKSBACKA, nit., s. 139. -- Pietarin Vnriatl sonrakuunnn kuollrit- 
ten luettelo 1832. 

2Z Vuosien 1753-60 rippikirjassa s i t5  ei  ole, mut ta  jo vuosien 
1766-72. 

?"Turun suoxnalaisen seurakunnan rippikirjat, vihittyjen, syntyneitten 
jn, kuc~ll(~ittctn luettrlot 1700-luvulln. 'J'nrun kirkonarkisto. 
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han asui kuolemaansa saakka. Se oli varsin edustava talo, 
hintakin oli 4 000 k ~ p a r i t a a l a r i a . ~ ~  

Eerik Juhana Skottelle ja Anna Lillgrenille - jotka 
nyt kuuluivat Turun ruotsalaiseen seurakuntaan - siu- 
nautui 8 lasta. Koti tuntuu olleen melko varakas, ainakin 
hyvinvoipa, ja perhe nayttaa kuuluneen kaupungin kasityo- 
laisten - joskaan ei ylimpaan, niin ainakin - ylaluok- 
kaan. Se seurusteli saatylaisten kanssa, koskapa lasten 
kummeina on heita, mm. laaninsihteeri ja rouva Olavi Wi- 
belius nuorimman pojan kummeina. Selvaa saatykiertoa 
on havaittavissa, pyrkimysta ylospain. Niinpa kaksi poikaa 
kavi katedraalikoulua ja kaksi opiskeli jonkin aikaa Turun 
akatemiassa. Vanhin naista pojista - Petter Juhana, 
josta Turun rippikirjoissa on yleensa v%ra nimi Eerik 
Juhana - oli syntynyt lokakuun 21 p :na 1767. Yhdeksan- 
vuotiaana hanet lokakuun 15 p :na 1776 otettiin katedraali- 
kouluun classis etymologicaan. Kahta vuotta myohemmin 
han on classis syntacticassa, samoin viela v. 1780, jolloin 
han silta luokalta erosi. Toinen poika, Kaarle Kustaa, oli 
syntynyt tammikuun 31 p :na 1770. Yhdeksanvuotiaana h C  
netkin pantiin katedraalikouluun ja otettiin maaliskuun 
15 p:na 1779 classis infimaan. Kevaalla 1781 han erosi 
silta "sine venia", so. l ~ v a t t a . ~ ~  Mita pojat koulunsa lope- 
tettuaan tekivat, sita en tieda. Ehkapa he olivat isansa 
verstaassa. He ovat kuolleet ainakin v. 1807, silla heita ei 
mainita vanhempien peruluetteloissa. Heita en ole loytb 
nyt Turun ruotsalaisen seurakunnan kuolleitten luette- 
loista. 

Seuraavat pojat, Eerik Wilhelm, syntynyt syyskuun 
1 p :na 1774, ja Aadolf Fredrik, syntynyt lokakuun 3 p :na 

24 Turun kauppakirjoja 1769-83. Turun maakunta-arkisto. 
:" EMIL JSLAVA, Liber scholae aboensis, ss. 376, 380, 386, 390, 392, 

393, 100, 4013. -- Heista kgjtetaan niniirnuotoa Scl~otte. 
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1776, tulivat ylioppilaiksi ja  kirjoittautuivat Turun aka- 
temiaan, edellinen v. 1790, jalkimmainen v. 1791. Missa 
he ovat koulunsa kayneet, ei ole selvinnyt - ainakaan he 
eivat ole kayneet Turun katedraalikoulua. Ehka heilla on 
ollut yksityisopettaja ! z6 

Eerik Wilhelm Skotte siirtyi opintonsa Turussa paa- 
tettyaan Narvaan ruotsalais-suomalais-virolaisen kaupun- 
ki- ja maaseurakunnan pastorin Eerik Juhana Parcoun 
apulaiseksi ja vihittiin papiksi Narvassa elokuun 16 p :na 
1794. Han toimi sitten pappina Pietarissa ja jalleen Nar- 
vassa, jonka kirkkoherraksi tuli appensa jalkeen. Han oli 
nimittain nainut Katariina Loviisa Parcoun. V. 1813 ha- 
net nimitettiin Toksovan kirkkoherraksi. Vaalitilaisuudes- 
sa hanta aanesti vain yksi ainoa isantamies, Karsku ni- 
meltaan, 1:lutta viran han sai, silla Toksovan hovin isanta, 
Pietarin kaupungin komendantti, oli ihastunut hanen hy- 
vaan venajan kielen taitoonsa. Nain kertoo Felix Relander 
paimenmuistossansa ja jatkaa, etta tama tapaus ei ollut 
seurakuntalaisille mieleen. He nimittivat Skottea "Karskun 
papiksi". Kun han tuli pitamaan ensimmaista ~umalant  
palvelustaan, kokoontui miehia estamaan hanta paasemas- 
t a  kirkkoon. Siita kirkkoherra ei saikahtanyt, vaan hankki 
seuraavaksi pyhaksi sotamiehia yllapitamaan jarjestysta. 
Kaikki sujuikin nyt hyvin, inutta kuulijoita oli vahan - 
ja niin viela pitkail aikaa. Vahitellen seurakuntalaiset op- 
pivat tuntemaan kirkkoherransa pitajan parasta harrasta- 
vaksi mieheksi, ja sul~titutuminen haneen muuttui. Hanesta 
tuli hyvin pidetty esipaimen. Kun 50 vuotta oli kulunut 
hanen papiksi tulostaan - v. 1844 - pidettiin pappilassa 
juhlat, joissa seurakuntalaisten puolesta puhuivat kansan- 
miehet ja luovuttivat hanelle suuren hopeisen maljan, joka 
sisapuolelta oli kullattu. Se oli maksanut 600 ruplaa. 

28 I,AGUS, mt. 11, ss. 325, 333.- Heita ei myosk'ain ole l6ytynyt Up- 
salan yliopiston matrikkelista. 
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Eerik Wilhelm Skotte sai myijs useita luottamustehtii- 
via, oli mm. yli 30 vuotta yksimielisesti valittuna laanin- 
rovastina. Myos keisari koristi hanet monilla kunniarner- 
keilla ja antoi hanelle konsistoriaalineuvoksen arvon' ,imen. 
Vanhoilla paivillaan han tuli sokeaksi ja saattoi liikkua 
vain lastensa avulla. Ban kuoli huhtikuun 5 p:na 1856. 

Eerik Wilhelm Skotte oli naimisissa Narvan kirkkoher- 
ran - jaaskelaisen sepanpojan - Parcoun t y t t ken  Kata- 
riina Loviisa Parcoun kanssa. Tama oli syntynyt Narvassa 
joulukuun 5 p:na 1777 ja kuoli Toksovassa syyskuun 10 
p :na 1839. Heidan poikiaan oli varmaankin Narvassa huh- 
tikuun 22 p:nii 1807 syntynyt Aleksander Skotte, joka 
opiskeli teologiaa Tartossa ja toimi sitten "Classen-Auf- 
seherina" Waisen-Institutissa Hatsinassa ja kuoli maalis- 
kuun 3 p :na 1867. Tuntematonta on, oliko hanella perheti%. 
Eerik Wilhelm Skottella oli lisaksi ainakin yksi tytar, Tok- 
sovassa maaliskuun 8 p :na 1820 syntynvt Julie Sofie Loui- 
se, joka syyskuun 13 p:na 1844 vihittiin v. 1811 syntyneen 
Skotten entisen apulaisen, Kupanitsan pastorin Karl Ed- 
vard Palanderin kanssa." 

Aadolf Fredrik Skotte tuli ylioppilaaksi v. 1791. Hanes- 
ta  ei ole juuri muita tietoja, ei, missa han on kaynyt kou- 
lua, eika, milloin lopettanut yliopistolliset opintonsa, eika, 
muutakaan hanen elamaansa ja kuolemaansa lioskevaa.::" 

?7 MATTH. AKIANDEI:, Bidrag till kannedom om evangelisk-lutliersk:~ 
fiir~amlingariir i Ir~ger~ila~ilandu stift, ss. 129, 133-34. - BEIXGIIOLM, mt. 
T I ,  s. 997. - FE~.IX I~EI,AI\DEI:, Painie~imuistoja lnkerinrnaalta ja  muualta 
Vcnajiin cvankelis-luterilaisista seurakunnista 1Gl7-1912. Kasikirjoitus 
IIelsingin yliopiston kirjastossa. - Relander puhuu kertomuksessaan lap- 
sista, joten 11rita on ollut enemman kuin yksi. -- Tiedot Aleksander Skot- 
testa ole11 saanut kirjastonhoitaja, dosentti Sulo Haltsoselta. 

28 H?LU on kuollut ainakin jo 1807, sillE h'antg ei main if:^ vauliempictl 
peruluetteloissa sanottuna vuonna. HantB en ole loytanyt Turun ruotsalai- 
sen seurakunnan kuolleitten luettelosta. Olen turliaan hakenut hsntii my6s 
Pietarin ruotsalaisesta srurakunnasta, jouno monet t iman  perheen jasenpt 
joutuiv:~t. 
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Turun manttaaliluetteloissa ovat Turkulaisen kamakunnan 
ylioppilaitten joukossa vv. 1792 ja 1793 molemmat vel jek- 
set Eerik Wilhelm ja Aadolf Fredrik, mutta v. 1794 vain 
jalkimmainen.'" 

Eerik Juhana Skotten nuorin poika, Samuel, eli vain 
muutaman kuukauden. Han syntyi elokuun 9 p :na ja kuoli 
jo marraskuun 24 p :na 1785. 

Tyttaret joutuivat kaikki naimisiin - ja mika ihmeel- 
lista - Venajan puolelle rajas. Mika merkillinen veto- 
voima sikalaisilla oloilla oli Skotten vakeen? Sinne olivat 
menneet pari Tuomas Skotte vanhemman poikaa, Jaakko 
ja Sakari, pojanpoika Tuomas seka Eerik Juhanan pojista 
Eerik Wilhelm ja kolme tytarta. Miesten osalta taman voi 
ymmartaa, silla kasityiilaisina he olivat liikkuvaa v5kea. 
Mutta mika veti naisia? Sukulaisetko? 

Annia Magdalena Skotte oli syntynyt maaliskuun 29 
p:na 1772. Han solmi avioliiton tammikuun 5 p:na 1794 
Pietarin ruotsalaisessa seurakunnassa Porvoosta kotoisin 
olevan hopeaseppamestarin Eerik Hittelinin kanssa. Mo- 
lemmat he olivat talloin taman seurak~nn~an  jasenia, joten 
Anna Magdalenan on taytynyt viimeistaan jo v. 1793 
muuttaa Pietariin. Han erosi sitten miehestaan, joka v. 
1806 solmi uuden avioliiton. Anna Magdalenla mainitaan 
eron jalkeen leskeksi - niin on sanottu isan perunkirjoi- 
tuksessa, vaikka han jo tata ennen, toukokuun 2 p :na 1807, 
oli solminut uuden avioliiton pietarilaisen hopeaseppames- 
tarin, myoskin Porvoosta kotoisin olevan, leskimiehen 
Kaarle Fredrik Bredenbergin kanssa. Tama oli Pietarin 

'"urun manttaaliluettelot 1790--9-1. Turun maakunta-nrkisto ja  VA. 
- Re, etta myohemmista Skotteista on niin puutteelliset tiedot, jolltuu 
siita, e t t i  Turun ruotsalaisen seurakunnan rippikirjat 1700-luvun lopulta 
orat  puutteelliset - n i i s ~ a  ei olc lainkaan Itakorttr1i:t ja Ecrik J u l ~ a n a  
Skotten talo sijaitsi juuri t a d  korttelissa. 



huomattavimpia ammattimiehia alallaan. Aviopuolisot siir- 
tyivat myohemmin Suomeen ja asuivat sittemmin lankon- 
sa, kirkkoherra Antti Juhana Hippingin pappilassa Vih- 
dissa, jossa molemmat kuolivat v. 1827. 

Katariina Sofia Skotte oli syntynyt joulukuun 19 p:na 
1778. Vanhempien perunkirjoituspapereissa sanotaan, ettii 
han oli naimisissa Venajan keisarillisen hovimuusikon 
Juhana Buttoisin kanssa. Peruluetteloissa nimi on Buttois, 
mutta lankomies, Antti Juhana Hipping, joka kertoo vai- 
monsa hautajaisissa esitetyssa selvityksessa taman suku- 
laisista, mainitsee Katariina Sofian olleen naimisissa hovi- 
niuusikko Juhana Baptiste Bulterin kanssa. Minkamaa- 
lainen tama oli ja milloin avioliitto oli solmittu, ei ole sel- 
vinnyt. Viela vuoden 1795 manttaaliluetteloissa Katariina 
Sofia (Caisa) on kotona Turussa vanhempiensa luona. 

Nuorin tyttarista, Maria Loviisa, oli syntynyt maalis- 
kuun 17 p:na 1781. Nuoruusvuotensa han vietti Taivas- 
salon kappalaispappilassa pastori Juhana Sommerfeltin 
luona, kavi sitten mamselli Lagervallin, tyttopensionaa- 
tin Turussa. Ha11 oli kotona viela aidin kuollessa 
v. 1806, mutta isan kuollessa v. 1807 jo Pietarissa. 
Oliko han lahtenyt sinne ylioppilas Antti Juhana Hippingin 
takia, joka tultuaan ylioppilaaksi v. 1804 asui Eerik Ju- 
hana Skotten luona seka lahti syksylla 1807 Pietariin 
ja rupesi keisarillisen hovin viulunsoittajaksi? Touko- 
kuun 31 p:nii 1808 heidat joka tapauksessa vihittiin 
kristilliseen avioliittoon Pietarin ruotsalaisessa seura- 
kunnassa, jonka jasenia he olivat. Antti Juhana Hip- 
ping oli kappalaisen poika Pernajasta, syntynyt joulukuun 
18 p:na 1788 - siis lahes 8 vuotta vaimoaan nuorempi. 
Myohemmin han ryhtyi jatkamaan keskeytyneita lukujaan, 
suoritti pappistutkinnon Turussa marraskuun 30 p :na 1811 
ja huhtikuun 18 p :na 1812 vihittiin Porvoossa papiksi sekii 
maarattiin isansa apulaiseksi Pernajaan. Mutta hanen vai- 
kutusvaltaiset pietarilaiset ystavansa jarjestivat hanelle 
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Pietarissa asuvien suornalaisten n~uorukaisten uskonnon 
opettajan toimen. Tavaksi tuli, etta Suomen korkeimmat 
virkamiehet lahettivat poikiaan Pietariin kasvatettavaksi. 
Samalla Hipping oli muutamia vuosia - vv. 1820-23 - 
ulkoministeri, kreivi Rumjantsevin suuren kirjaston hoi- 
tajana ja jarjesti sen. Tahan tehtavaan akateemikko Krug 
oli hanta suositellut. 

Hipping sai v. 1823 Vihdin keisarillisen pitajan kirkko- 
herran viran seka siirtyi vuonna v. 1847 samanlaiseen vir- 
kaan Viipurin laanin Uudellekirkolle. Han oli ahkera his- 
toriallinen kirjailija, jonka kynasta lahti mm. Pernajan 
ja Vihdin pitajien seka Nevanlinnan historia. Erikoisesti 
ovat huomattavia hanen Suomen varhaisimpaan historiaan 
kohdistuneet tutkimuksensa. Han oli monien koti- ja ulko- 
maisten tieteellisten seurojen jasen ja yllapiti laajaa kir- 
jeenvaihtoa oppineen maailman miesten kamsa. Hanet 
vihittiin v. 1857 teologian kunniatohtoriksi. Hipping kuoli 
marraskuun 8 p :na 1862. Hanen vaimonsa oli kuollut tam- 
mikuun 12 p :na 1852, oltuaan 16 vuotta sairaana, liikunta- 
kyvyttomiina, seka 6 vuotta uuden halvauksen seurauksena 
~)uhekyvyttomana.~~ 

Eerik Juhana Skotte ja hanen vaimonsa Anna Lillgren 
kuolivat molemmat Turussa, vaimo joukuun 27 p:na 1806 
ja neulantekijamestari syyskuun 19 p:na 1807. Kuoleman- 
syy oli kummallakin h a l v a u ~ . ~ ~  

" Turon ruotsalaisen seurakunnan rippikirjat j a  syntyneitten luettelot 
1700-luvulla. l'urun kirkonarkisto. -- Pietarin ruotsalaisen seurakunnan 
vihittyjerl luettclot 1794-1808. Suomen sukututkimusseuran kopiot 
VA:ssa. - LAGUS, mt. 11, s. 446. - BACKSBACKA, mt., ss. 113-14. - 
ERIK LINDH, Sl'aktbok. Ny fiiljd I, s. 438. - SULO HALTSONEN, Antti 
Juharla Hippingin tutkielma suomalaisesta kirjallisuudesta. Rirjallisuuden 
tutkijain Seuran Vuosikirja 13, ss. 125-126. - Kyrkoherdar och kapel- 
larler i Nykyrka, sd 22-24. Uudenkirkorl (V.1.) kirkonarkisto. - A. J. 
HIPPING, Personalier, vaimonsa hautajaisiin. Kirjoittajan hallussa. 

" Turun ruotsalaisen seurakunnan kuolleitten luettelot 1806 j a  1807. 
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Rouva Anna Lillgren-Skotten jalkeen pidettiin huhti- 
kuun 4 p :na 1807 perunkirjoitus. Lapsista oli lasnii vain 
Maria Loviisa. Venajalla olevat lapset olivat ilmoittaneet, 
etteivat he vaadi mitaan aidinperintoa. Jaamistosta oli 
arvokkain talo, Keso, Itaisen korttelin n :o 60. Se arvioitiin 
6 000 taalariksi pankkoa eli riikintaalareiksi laskettuna 
333.1 6. Kirjoja oli ruotsalainen raamattu ja vanha virsi- 
kirja seka Nohrborgin postilla ja Kolmodinin tutkisteluja. 
Oli myos joukko vanhoja ja kuluneita neulantekijan tyo- 
kaluja, joitten arvoksi pantiin yhteensa 2 riikintaalaria. 
Varoja oli yhteensa 421.27.1 ja velkoja ja lyhennyksia 
277.17.3, joten jaannokseksi jai 144.9.10. 

Neulantekijamestari Eerik Juhana Skotten jalkeen pidet- 
tiin perunkirjoitus syyskuun 24 p:na 1807. Lapsista ei 
ketaan ollut saapuvilla, vaan oli Maria Loviisakin jo muut- 
tanut Pietariin. Varoja oli nyt 116.27.7 ja velkoja ja ly- 
hennyksia 95.4.10. Puhdas omaisuus arvioitiin siis riikin- 
taalareissa 21.23.9 :1~31.'~ 

Viimeinen Skotte oli lahtenyt Turusta. 

SUKUSELVITYS 

T a u l u  1. (? )  

I. NIILO EERIKINPOIKA SKOTTE, Ita-Gootanmaan jalka- 
vakirykmentin korpraali, k. 1702 vuoden jalkipuolis- 
kolla. - Puoliso : Norrkopingissa 10. V. 1696 Zngial Gun- 
narintytar, s. n. v. 1664, k. Norrkopingissa 8. IV. 1702 38 
vuoden vanhana. 

11, Lapsia: 
1. Kustaa, s. Furingstassa 21. XI. 1696. 
2. Kyosti, s. 4. VI. 1698, k. Furingstassa 2.5. VI. 1698. 
3. (? )  Tuomas, s. Furingstassa 1699. Taulu 2. 

Turun kirkonarkisto. Kuolleitten kirjassa on Eerik Ju l~anan  kuolema ilmoi. 
tettu 19 p:ksi, peruluettelossa 18 p :ksi. 

.:2 Perunkirjoituksia 1807. Turun maakunta-arkisto. 
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T a u l u  2. 

11. TUOMAS SKOTTE, neulantekijamestari, s. Furing- 
stassa ( ? )  1699. Kisalli v. 1723 Norrkopingissa, v. 1729 
Tukholmassa, v. 1737 Turussa. Neulantekijamestari Tu- 
russa 26. X. 1739. Teki porvarisvalan 28. VII. 1740. K. Tu- 
russa 16. XII. 1782 ja haudattiin tuomiokirkkoon. - Puo- 
liso: Turussa 1. XII. 1737 Brita Greta Berg, s. 1717 tai 
1718, k. Turussa 30. VII. 1785. 

111. Lapsia, syntyneet Turussa : 
1. Kuolleena syntynyt lapsi 7. XI. 1738. 
2. Anna Elisabet, s. 30. X. 1739, k. 11. I. 1740. 
3. Petter, neulantekijamestari, s. 9.11. 1741, k. Por- 

voossa 11.111. 1809. Taulu 3. 
4. Eerz'k Juhnna, neulantekijamestari, s. 24. IV. 1743, 

k. 18. IX. 1807. Taulu 5. 
5. Gottfrid Wilhelm, s. 9. V. 1745, k. 17. IX. 1745. 
6. Kzistaa Aadolf, s. 1. IX. 1746, k. 10. I. 1748. 
7. Elsa Elisabtt, s. 7. I. 1748, k. 19. VII. 1749. 
8. Anna Iiatariina, s. 24.111. 1751, k. Turussa 30. IX. 

1801. - Puoliso: Turussa 28. 111. 1780 tullikirjuri 
Juhana Wahlsten, k. 16. I. 1804. 

9. Maria Sofia, s. 8. VIII. 1753, k. Turussa 13. VI. 1789. 
- Puoliso: Turussa 17. X. 1780 vaununtekijamestari 
Gabriel Zelander, s. 1751. 

10. Jaakko, s. 3. 11.1756, neulantekijamestari v. 1784, 
haipynyt 1786 Venajalle. 

11. Sakari, kirjansitojamestari, kruununnimismies, s. 
6. IX. 1758, k. Pieksamaella 15. VI. 1791. Taulu 7. 

12. Margareeta Kristiina, s. 9. VI. 1761, k. 13. VI. 1761. 

T a u l u  3. 

111. PETTER SKOTTE (Tuomas Skotte vanheinman poi- 
ka, taulu 2), neulantekijamestari, s. 9. 11. 1741, kisalli 1756, 
siirtyi v. 1763 Porvooseen ja tuli 1765 sinne neulantekija- 
mestariksi. K. siella 11.111. 1809. - Puoliso : Porvoossa 
1. XII. 1767 leskivaimo Anna Westberg, s. 1734, k. Por- 
voossa 17. IT;. 1795. 

IV. Lapsia, syntyneet Porvoossa : 
1. Eirgitta, s. 27. X. 1768. 
2. Tuomas, kulta- ja hopeaseppamestari, s. 13. XII. 

1770, k. Pietarissa 26. XI. 1817. Taulu 4. 



T a u l u  4. 

IV. TUOMAS SKOTTE nuorempi (Petter Skotten poika, 
taulu 3) ,  kulta- ja hopeaseppamestari, s. Porvoossa 13. XII. 
1770. Kaytyaan pedagogiota otettiin Porvoon kymnaasiin 
v. 1784, mutta oli jo v. 1787 kulta- ja hopeasepan opissa 
Pietarissa, siirtyi sitten kisallinii Turkuun v. 1794, mutta 
lahti pian ulkomaille. Tyoskenteli jonkin aikaa Hampu- 
rissa. Palasi Hannoverin alamaisena Pietariin, jossa sai 
mestarinpaperit v. 1804 ja liittyi ulkomaalaisten kasityo- 
laisten ammattikuntaan. Tyoskenteli etupaassa keisarilli- 
sen hovin laskuun. K. Pietarissa 26. XI. 1817. - Puoliso : 
Hannoverin Mindenissa Katariina Loviisa Pagel, k. 18. VI. 
1858 82 vuoden vanhana. 

V. Lapsia: 
1. Maria Katariina, s. Hampurissa 1802, k. Pietarissa 

7. VIII. 1815. 
2. Kustaa Eerik Vilhelrn, jaakari, s. Hampurissa tam- 

mik. 1804, k. Pietarissa 2. V. 1832. 
3. Aleksander Ferdinand, vanrikki, naimisissa, mutta 

perheesta ei tietoa, s. Pietarissa 7. I. 1806, k. Pieta- 
rissa 21. 11. 1841. 

4. Loviisa, s. Pietarissa 20. X. 1807, k. Pietarissa 3. VI. 
1852. - Puoliso : 26. V. 1830 hopeaseppamestari 
Juhana Fredrik Bkerblorn, s. Pietarissa 26. I. 1796. 
k. Pietarissa 7. XII. 1839. 

5. Anna Kristiina, s. Pietarissa 29. X. 1809, k. Pieta- 
rissa 10. VII. 1827. 

6. Dorotea Elisabet, s. Pietarissa 4. X. 1812, k. Pieta- 
rissa 10. VIII. 1817. 

T a u l u  5. 

111. EERIK JUHANA SKOTTE (Tuomas Skotte vanhem- 
man poika, taulu 2),  neulantekijamestari, s. Turussa 24. 
IV. 1743. Kavi opin isansa verstaassa, tuli kisalliksi syk- 
sylla 1760 ja mestariksi 31. XII. 1766. Perusti oman vers- 
taansa Turkuun. Omisti Itaisessa korttelissa Keso-nimisen 
talon, n :o 233, uusi numero 60. K. Turussa 19. IX. 1807. - 
Puoliso: Turussa 16. VIII. 1767 Anna Lillgren, s. Turussa 
3. XI. 1739, k. Turussa 27. XII. 1806. 
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IV. Lapsia, syntyneet Turussa : 
1. Petter Juhana, s. 21. X. 1767. Kavi katedraalikoulua, 

mutta erosi jo v. 1780. Myohemmat vaiheet tunte- 
mattomia. 

2. Kaarle Kustnn, s. 31. I. 1770. Kavi katedraalikoulua, 
mutta lahti koulusta jo v. 1781. Myohemmiit vaiheet 
tuntemattomia. 

3. Anna Magdalenn, s. 29. 111. 1772, k. Vihdissa 24. XI. 
1827. - Puolisot: 1. Pietarissa 5. I. 1794 kulta- ja 
hopeaseppamestari Eerik Hittelin, s. Porvoossa 1789, 
k. Pietarissa rutikoyhana 25. IV. 1820. Eronneet en- 
nen v. 1806. - 2. Pietarissa 2. V. 1807 kulta- ja ho- 
peasepp;imestari, leskimies Kaarle Fredrik Breden- 
berg, s. Porvoossa 21. V. 1759, k. Vihdissa 25. I. 
1827. 

4. Eerik Wilhelm, Toksovan rovasti, s. 1. IX. 1774, k. 
Toksovassa Inkerinmaalla 5. IV. 1856. Taulu 6. 

5. Aadolf Fredrik, s. 3. X. 1776. Ylioppilas v. 1791, 
mainitaan viela v. 1794, mutta on sen jalkeen ha- 
vinnyt. 

6. Katariina Sofia, s. 19. XII. 1778. On Turussa viela 
v. 1795, eli Venajalla viela v. 1807. - Puoliso: Pie- 
tarissa Venajan keisarillinen hovimuusikko Juhana 
Bulter tai Buttois. 

7. Maria Loviisa, s. 17. 111. 1781, k. Viipurin laanin 
Uudellakirkolla 12. I. 1852. - Puoliso : Pietarissa 31. 
V. 1808 Antti Jzihana Hipping, keisarillisen hovin 
viulunsoittaja, sittemmin pappi ja suomalaisten nuo- 
rukaisten uskonnonopettaja Pietarissa seka kreivi 
Rumjantsevin kirjaston, hoitaja (vv. 1820-23), Vih- 
din kirkkoherra v. 1823, Viipurin laanin Uudenkir- 
kon kirkkoherra v. 1847. Teologian kunniatohtori v. 
1857. Huomattava kulttuurihenkilo ja tuottelias his- 
torioitsija. K. Uudellakirkolla 8. XI. 1862. 

8. Samuel, s. 9. VIII. 1785, k. 24. XI. 1785. 

T a u l u  6. 

IV. EERIK WILHELM SKOTTE (Tuomas Skotte vanhem- 
man poika, taulu 2),  Toksovan kirkkoherra Inkerinmaalla, 
s. 1. IX. 1774. Tuli ylioppilaaksi Turkuun 1790, mutta erosi 
akatemiasta v. 1794, kun sai kutsun Narvaan. Vihittiin 



siella papiksi 16. VIII. 1794 ja maarattiin Narvan suoma- 
lais-ruotsalais-virolaisen kaupunki- ja maaseurakunnan 
kirkkoherran Eerik Juhana Parcoun apulaiseksi. Toimi 
sitten pappina Pietarissa, mutta palasi Narvaan 1800 ja 
tuli appensa seuraajaksi Narvan kirkkoherrana v. 1802. 
Siirtyi v. 1813 Toksovan kirkkoherraksi. Tuli siella aikaa 
myoten hyvin pjdetyksi ja oli siella kuolemaansa saakka. 
Virkaveljet valitsivat hanet yksimielisesti v. 1820 laanin- 
rovastiksi. Sai myos monia julkisia armonosoituksia, konr 
sistoriaalineuvoksen arvonimen seka useita kunniamerk- 
keja. Tuli vanhana sokeaksi. K. 5. IV. 1856. - Puoliso : 
Katariina Loviisa Parcou, s. Narvassa 5. XII. 1777, k. 
Toksovassa 10. IX. 1839. 

V. Lapsia, ainakin: 
1. Aleksander, s. Narvassa 22. IV. 1807. Opiskeli teo- 

logiaa Tartossa. Toimi luokanvalvojana Hatsinan 
orpokodissa. K. siella 3. 111. 1867. 

2. Julie Sofie Louise, s. Toksovassa 8.111. 1820, k. Mo- 
loskovitsissa Inkerinmaalla 5. XI. 1893. - Puoliso : 
Toksovassa 13. IX. 1844 isansa entinen apulainen, 
Icupanitsan pastori Karl Edrjard Palander, s. Jussi- 
lassa 22. XII. 1811, k. Moloskovitsassa 5.11. 1900. 

T a u l u  7. 

111. SAKARI SKOTTE (Tuomas Skotte vanhemman poi- 
ka, taulu 2) ,  kirjansitojamestari, kruununnimismies, s. 
Turussa 6. IX. 1758. Palveli aluksi kirjanisitojanverstaassa 
Turussa, mutta muutti v. 1779 Venajalle - ehka vain Vii- 
puriin. Palasi Suomeen v. 1782 ja asettui asumaan Kuo- 
pioon, jonne perusti verstaan. Muutti pian sen jalkeen 
Pieksamaelle, jonka kruununnimismieheksi tuli. K. Pieksa- 
maella 15. VI. 1791. - Puoliso : Kuopiossa 28. VIII. 1787 
Katariina Lindbom. 

IV. Lapsia, syntyneet Kuopiossa : 
1. Sakari, s. 18. V. 1789, k. 15. XII. 1795. 
2. Maksimiliana Katariina, s. 15. VII. 1790. - Puoliso : 

hopeaseppa Henrik Tallberg, s. Loviisassa 1790, 
k. Pietarissa 2. VIII. 1832. 

Skotte-suvun historia Suomessa paattyy 1800-luvun 
alussa, kun viimeinen miespuolinen Skotte, neulantekija- 
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mestari Petter Skotte maaliskuun 11 p:na 1809 kuoli Por- 
voossa. Suku jatkui sitten Venajalla. Naispuolisten' Skot- 
tein jalkelaisia on Suomessa paljon. He polveutuvat enim- 
makseen Maria Loviisa Skottesta, jolla Antti Juhana Hip- 
pingin kanssa oli viisi lasta. Nama jalkelaiset esitellaan 
kaikki vuoteen 1927 saakka GOSTA FORSSKWHLIN teoksessa 
NBgra blad ur slakten ForsskAhls historia, ss. 72-92. 

R E F E R A T  

Prof. Dr. EINAR W. JUVA: Die Familic Skotte  in Turku. 

Der Vcrfasser 1)ringt eine Chronik der Pamilie Skotte (auch SkSttc, 
Rcotte, Scott, Schotte geschrieben), die im 18. Jahrhundert in Turku lebtcx, 
nus der Gegencl von Norrkiipimg In Sch\vc.tlen stammte und deren w\-c~il)licl~r 
Linie in Finnland zahlreiche Nachkon~men hat. 


