
VIELA VAHAN TURUN GYLLENBERG-SUVUSTA 

Kirjoittanut HEIKKI IMPIWAARA 

Jatkaen eraan Gyllenberg-suvun selvittelya, jonka alun 
nuori koulupoika, jatkosodassa kaatunut Leif Haggblom oli 
laatinut ja joka alku, vahin lisayksin taydennettyna, oli jul- 
liaistu Suornen Sukututkimusseuran Vuosikirjassa XXIX 
(1945)) professori E. W.  Juva or! aikakauskirja Genoksen 
numerossa 1 tana vuonna (ss. 15-18) osoittanut ja todista- 
nut turkulaiseksi ja alkujaan suomenkieliseksi. Tosin siita, 
mista suku on alkuisin saanut lahtonsa, ei professori Juva ole 
paassyt selville eika taman kirjoittaja ole siina suhteessa on- 
nellisempi kuin hankaan, mutta jotakin voin kuitenkin jatkaa. 

"Mista perhe tuli - sita me emme voi tietaa", kirjoittaa 
aivan oikein prof. Juva. Mutta se nuorempi veli, Niilo, on 
Ioytynyt. Juuripa Turusta. Han on naet syntynyt Turussa 
v. 1746, marraskuun 15 paivana. Isa oli silloin "Akerkarl wijd 
Kuppis Johan Henriksson" (ja aiti Maria Kaarlentytar). Kun 
hanen Niilo-poikansa (Nicolaus) ristitaan (16. 1 I . ) ,  olivat 
kummeina satulaseppamestari Erich Lind, sorvarinkisalli 
Simon Fabritius, sorvarin oppipoika Juhana Niilonpoika, sor- 
varimestari Hieldtin vaimo Sophia Helena Lundholm, ajuri 
Simon Kaalimaan vaimo Christina ja neitsyt Wallborg Mar- 
tintytar.' 

Katso Bergholmin Sukukirjaa I osa, s. 602, taulu 34 (Suku Hjelt) 
- Sirno Fabritiusta ei loydy saman Bergholmin sukukirjasta I ,  ss. 
115-427, erka lisayksista, I1 osa, 1453-4. - Kirjoitustavasta on luet- 
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Juhana Henrikinpojalle ja Maria Kaarlentyttarelle syntyy 
Turussa  toinenkin lapsi:  tytar Helena (14.  12. 1750) .  Hanen 
kummeinaan (16. 12.) ovat:  kankurimestari Simo Wassman,  
kirvesmies Matti PAra, renki Juhana Kaarlenpoika, kankuri- 
mestari Wassmanin vaimo Maria, vaakakirjuri Petter  Bur- 
manin vaimo Sofia Wassman,  neitsyt Kristina J ~ h a n a n t y t a r . ~  
- Helena-tytar kuoli jo 2-vuotiaana: 3. 12. 1752. 1sa Juhana 
Henrikinpoika ei ole enaa  "Akerkarl wijd Kuppis", Kupittaan 
tiiallisten peltomies, vaan kutsutaan nyt kirvesmieheksi (tim- 
berman) ,  mika nimitys jaa hanelle pysyvaiseksi. 

Hanen vaimonsa kuolee, kuten professori Juva jo on ker- 
tonut, tammikuun ensimmaisena paivana 1771 ja saman vuo- 
den syyskuun 14 paivana Juhana Henrikinpoika solmi uuden 
avion "piika" elikka neitsyt Maria Eliaantyttaren kanssa. 
Maria Kaarlentytar kuoli 7 0  vuoden vanhana,  kuten ilmoite- 
taan."yt Juhana Henrikinpoika otti nuoren aviovaimon, 

tavissa, etta nimi Walborg, jonka olemme tottuneet aantamaan pit- 
kalla a-kirjaimella, luettiin ennen lyhyella vokaalilla, joten suomalai- 
nen muoto Valpuri on hyvasti ymmarrettavissa. - Niilo Juhananpoika 
(sitten Gyllenberg) kuoli viidenkolmatta vanhana, 2. 8. 1772, tupa- 
kankehraajan oppipoikana, kuten jo prof. Juva on pannut merkille. 

Kirjoitan "neitsyt" enka "palvelijatar", koska "pigan", jota ruot- 
salaisessa tekstissa kaytetaan, ei ehdottomasti merkitse "palkollista, 
palvelijatarta", vaan kenties mieluumminkin sita, mista nyt neiti-nimi- 
tysta kaytetaan. Vrt. nimityksia froken, (ma)demoiselle, jungfru, piga, 
alenevassa arvoasteikossa. Samoin "dreng" naissa asioissa saattaa 
vain merkita, luultavimmin, nuorta, naimatonta miesta. Katso esim. 
P. Raittilan kirjoittamaa Tuomas Ragvaldinpoika-teosta, s. 93 VII. 

3 Han olisi siten synnyttanyt nuorimman lapsensa, Helenan, noin 48 
vanhana. Ei mikaan mahdottomuus, silla puolisentoistakymmenta vuot- 
ta  sitten tiedan jonkun naisen Kuusamossa synnyttaneen lapsen viela 
50-vuotiaana, ja nyt tata tutkimuksen tapaista suorittaessani olen pan- 
nut merkille, etta 43 ja 44, jopa 45 tai perati 46 vuotta vanha aiti ei 
ole ollut mikaan ylen suuri harvinaisuus. Mutta sittenkin saattaa epail- 
len kysya, pitaako paikkansa esim. juuri tuo ikailmoitus, mita tulee 
Maria Kaarlentyttareen - samoin kuin hanen mieheensa Juhana Hen- 
rikinpoikaan (vrt. s. 96). 
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ehka yksikolmattavuotiaan Maria El iaan t~ t ta ren ,~  syyskuun 
14 paivana (1771), josta hanelle syntyy kaksi tytarta, en- 
simmainen v. 1773, joka kuolee vuoden vanhana, rokkoon, jo- 
ka entisina vuosina tuon tuostakin raivosi eika saastanyt yl- 
haisia eika alhaisia; toinen eli vain kymmenisen paivaa 
(1775). Mutta kun kirvesmies Juhana Henrikinpoika oli, men- 
nessaan naimisiin Maria Eliaantyttaren kanssa (1771), vain 
sukunimeton mies, oli han kirvesmies Juhana Gyllenberg," 
kun hanelle syntyi uudesta aviosta tama ensirnmainen tytar. 
Ja uusi nirni sailyi hanella kuolemaan asti. Toisen vaimonsa 
kuoltua nuoruuden kukkeudessa (26-vuotiaana), ja, ihmeel- 
lista kylla, hankin tammikuun 1 paivana (v. 1776), kute~i 
ensirnmainen puolisonsa, han ennatti viela avioitua kolman- 
nenkin kerran: 10. 12. 1776, ja vaimon nirni oli Walborg 
(Valpuri) Simontytar. Tama kolmas vaimo, joka ei kai ole 
hankaan Turussa syntynyt, synnyttaa hanelle pojan, Kristia- 
nin (Christian) 21. 4. 1778 (aidin ilmoitetaan olevan silla 
hetkella 31-vuotias). Kastetodistajat eli kummit ovat: porvari 
Mikael Jussin, porvari Christer Ojalin, muurarinoppilas Ta-  
neli Juhananpoika, porvarinvaimo Caisa Jussin, samoin Liisa 
Ojalin,'; kirvesmiehen leski Maria Tikula, neitsyt Liisa Ma- 
tintytar. 

Kauan ei kirvesmies Juhana Henrikinpoika Gyllenberg jak- 
saanut elaa pitaakseen huolta nuorimmastaan, pojasta. Han 

J kuoli jo neljan vuoden perasta, syyskuun (ei jouluk-tn) en- 
simmBisen2 p2iv;ini-i 1782, 80  vu'oden iassa, kuten sanotaan: 

4 Maria Eliaantytar ei nayta olevan alkuperaisia Turun synnykkeja. 
En ole, etsittyani seka suornalaisen e t ta  ruotsalaisen seurakunnan kir- 
konkirjoista, tavannut Elias-nirnista isaa (n. vuosina 1748-52). Mutta 
kun hanen synnyttarnansa ensimmainen lapsi, Catharina, kastettiin 
(1773), rnainitaan kummina neitsyt Beata Eliaantytar, joten hanella on  
silloin sukua Turussa  tahi ehka Iahistijssa. 

"uteri professori Juva ilmoittaa, on rnanttaaliluettelossa uusi nirni 
jo esiintynyt aikaisemmin, ensi kerran 1766. 

Huomaamme siis uuden a jan  ja muodin nirnien asussa astuneen 
esiin. 
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"forra timmerman och rotfattig", niin kirjoitetaan kuolleitten 
luettelossa. Omituista on, etta ei nimenomaan muisteta 
ilmoittaa hanen olevan naimisissa (gift), ei liioin, etta han 
olisi leskimies. Ja kuitenkin hanen leskensa elanee yha sill2 
hetkella. En ole tavannut hanen nimeaan kuolleitten kirjasta 
(tai mahdollista uutta aviota). Enka liioin hanen poikaansa 
Kristiania. 

Ei ollut kirvesmies Juhana Henrikinpojan pojallakaan sen 
kummempaa nimea kuin Juhana Juhananpoika mennessaan 
naimisiin Maria Henrikintyttaren kanssa 13. __5: (ei 4 )  
1770. Mutta kun hanen poikansa, edellisek paivana'syh- 
tynyt Juhana ristitaan 10. 7. 1770, on han tupakankehraaja 
Johan Jyllenberg syntyneitten luettelossa. Kummit ovat: 
Tobak Spinnerie vachtmastaren Zacharias Buhre, tob. Spin- 
naren Fredrik Schjoning, dito Gustaf Cojander, dito Johan 
Svedman, dito gissen Anders Paulin, tob. sp. Hustr. Maria 
Schjoning, dito Maria Pijander (lue: [varmaankin] Cojander), 
dito Helena Svedman, pig. Anna Andersdotter. 

Mutta heidan esikoisensa ei pitkaan elanyt, koska seuraa- 
vana vuotena ristitaan uusi Juhana (14. 12. 1771, syntynyt 
13. 12.), jolloin nimi kirjoitetaan Gyllenberg. Kastetodista- 
jina ovat nyt: Tupakankehraaja Johan Svedman, samoin 
Gustaf Cojander, samoin Michel Roos, samoin Johan Roos, 
samoin Anders Rytenius, tupakankehraajan vaimo Helena 
Svedman, samoin Maria Cojander, samoin Walborg Bergquist, 
"pigan" Elisabet C ~ j a n d e r . ~  

Yritteliasta, eteenpain pyrkivaa vakea, koska eras ylioppilas 
Jacobus Cojander, oletettavimmin kummankin Juhana-pojan ristiaisissa 
Iasnaolleitten Cojanderien poika, tullut ylioppilaaksi v. 1784, nuorena, 
viidenkolmattavuotiaana kuolee Turussa 25. 2. 1789. Samaten on ai- 
kaisemmin mainitun sukunimen Wassmanin edustajana tullut ylioppi- 
laaksi Johan Wassman (Lagus kirjoittaa: Wessman), joka sitten avioi- 
tuu Turussa ja elaa porvarina, vaikka hanesta saannollisesti kaytetaan 
yha edelleen nirnitysta: student. - LAGUS, Abo akadernis student- 
matrikel 11, ss. 52, 283. (Lisaykset allekirjoittaneen.) 
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Nimen yhteyteen on merkitty risti. Vaarin. Koska han on 
jainyt elamaan. Erehdys oli hyvin ymmarrettava: risti kuu- 
lui edellisen Juhanan kohdalle, joka on epailematta hyvin 
nuorena erinnyt elamasta, mutta ei ole tullut merkittya kuol- 
leitten luetteloon. Vahingossa. Ja e rehdyt tava~t i .~  

Paimion syntyneitten luettelosta ei ole voitu osoittaa, kir- 
joittaa professori Juva, sellaista Maria ~Henrikintytarta, joka 
sopisi Juhana Juhananpoika Gyllenbergin vaimoksi. Turusta 
se  kylla loytyisi, ellei han olisi tullut - Paimiosta. Mutta 
ehka han ei olekaan syntynyt Paimiossa? Han saattaisi hy- 
vinkin olla eras Henrikintytar, joka on sopivasti syntynyt 
juuri v. 1740, minka Leif Haggblom ilmoittaa taman Maria 
Henrikintyttaren syntymavuodeksi. Han on kirvesmies Henrik 
Tuomaanpojan ja hanen vaimonsa Margareta Tuomaantyt- 
taren lapsi, Maria, joka on syntynyt 18 paivana huhtikuuta 
1740. Rippikirjassa (vv. 1799-1814) tosin ilmoitetaan Maria 
Henrikintyttaren syntyneen 2. 3. 1740, ja Marioja on synty- 
neita maaliskuussa kolme, mutta ei Henrikint~t tarena.~ Rip- 
pikirjan merkinnat ovat varsin monissa tapauksissa sangen 
epaluotettavat. Esim. Juhana Juhananpoika Gyllenbergin 
kaksoispoikain ilmoitetaan rippikirjassa syntyneen jouluaat- 
tona 1778, vaikka itse asiassa, syntyneitten luettelon mu- 
kaan, jota on kai ensi sijassa pidettava luottamisen arvoi- 
sena, ovatkin syntyneet joulukuun 19 paivana ja vuonna 1777 
(ei 1778).13aksoispoikien kummeina olivat: tyomestari 

8 Kun tuleva pappi Mikael Gyllenberg kastetaan (19. 9. 1775), on 
kummien joukossa tupakankehraaja Mats Flinckenberg (ja hanen vai- 
monsa Lisa Flinckenberg). 

@ Sen sijaan on syntynyt Henrikintyttarena eras Maria (13. 12. 
1740), mutta kun hanella on sukunimi Tontila (porvari Henrik Ton- 
tilan tytar), taytynee hanet jattaa laskuista pois. 

lo Ei voi olla kertomatta hauskaa yhteensattumaa: Samana paivana 
kuin Gyllenbergin kaksoispojat, syntyivat kaksoissisaret - kastettiin 
samoin ja ovat kastettujen kirjassa peratysten merkityt, Gyllenbergin 
kaksoispojat ensi sijalla - tupakankehraaja pariskunnalle (Turussa) 
Henrik Graslund ja Maria Isakintytar: Johanna ja Charlotta. Aitien 
ikakin on sama: 35 vuotta. 
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(varkmastare) Gustaf Wiseen, tupakankehraaja Daniel Wik- 
man, samoin Henrik Tamberman, samoin Anders Nyman, 
tyomestarin vaimo Maria Wiseen, tupakankehraajan vaimo 
Caisa Wikman, neitsyt Liisa Tilkanen ja Liisa Wiseen. 

Ennen Eeva Ulriikan syntymaa (v. 1803) oli pariskun- 
nalla Juhana Gyllenberg nuoremmalla ja Helena Jaakontyt- 
tarella (vrt. prof. Juvan kirjoitusta s. 16) ollut poikia: Juha- 
na, synt. 12. 4. 1797 (aidin iaksi ilmoitetaan 27 vuotta), 
mutta kuollut 13. 6. samana vuonna, Juhana Kustaa, synt. 
11. 12. 1798, kuollut 4. 4. 1799, Kustaa, synt. 18. 8. 1800, 
kuollut kuukauden vanhana 23. 9. samana vuonna. 

R E F E R A T  

Lic. phil. lHElKK1 IMPIVAARA: Noch einiges iiber die Familie Gyllen- 
berg in Turku. 

Verf. bringt Genaueres iiber die Familie Gyllenberg aus dem 
Turku des 18. Jahrhunderts. 




