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Eesti põhjaranniku lähedasi väikesaari asustasid pärast Põhjasõda 
peamiselt Klamased ja Lambotid. Klamaste nimeks oli alguses Klamaspak 
ja hiljem muutis osa ka Klaamaseks, Lambotitest kirjutasid osa Lambut.

Esimese kirjaliku teatena on 1725a Jõelähtme pastor kirjutanud: 
„Anija mõisale kuuluval Rammo saarel on Klaus elanud 10 aastat ja Jaak 8 
aastat. Nemad on tulnud Soomest ja nüüd meie koguduse liikmed.“ Klaus 
oli esimene Klamaspak, kes Põhjasõja ajal oli poisikesena põgenenud otse 
üle Soome lahe asuvast Sipoo kihelkonnast ja legendi järgi Massby mõisast
Prangli saarde, kust ta umbes 1715a läks asustamata Rammo saarele ja jäi
sinna elama. Käis algul rannakülades sulaseks, tahtis hakata kaluriks, aga 
kuna üksi ei saa paadist võrke lasta, siis kutsus ta omale Sipoost abiliseks 
noormehe, kes tuli 1717a Rammo saarde, nagu ka pastori kirjast  järeldub.
Nimeks sai Jaak Lambut.

Mõlemad võtsid Jõelähtme rannaküladest naised, Klausil oli Triinoga 
4 tütart ja 7 poega, poegadest Erikul ja vist ka Mardil järglasi polnud, 5 
pojal oli järglasi, kõige suurem järglaskond oli viimasel pojal Juhanil. Jaagul 
oli Lisaga 4 tütart, kes kõik abiellusid ja 4 poega, kellest esimese poja Tõnu
ja neljanda poja Jaani järglasteks on kõik Lambotid või Lambutid. Jaagu 
kolmandal pojal Jaagul oli vist ainult 1 tütar ja teine poeg Hans uppus koos 
isaga 16.10.1750, kui nad Kaberneemest Rammu saarde teel olles jäid 
tormi kätte ja paat läks ümber. Isa Jaak oli siis 48-aastane, millest tagasi 
arvestades oli ta sündinud 1702a, Klaus Klamaspak suri 1757a, olles 63-
aastane, arvutades sündinud 1694a.

Nende päritolust polnud veel hiljuti peale Sipoo ja Massby 
toponüümide midagi teada, olid ainult suguvõsades 3 sajandit põlvest 
põlve räägitud legendid. Klaamaste seas räägiti, et esimese Klausi isa 
olnud Massby mõisnik, kes abistanud Põhjasõja ajal üht Vene ratsaväeosa 
hobustele toidumoona muretsemisel.  Rootsi ametnikud said sellest teada, 
vaenlaste selline abistamine oli riigi reetmine ja Klausi isa ja ema hukati 
sõjaseaduse järgi kuningas Karl 12. käsul. 10-aastane Klaus koos 
vanaemaga said põgenema ja tulid Prangli saarde, mis oli inimtühi, sest 
sõja ajal olid kõik saarelt ära läinud. Hoone kus nad elasid oli aga põlema 
läinud ja vanaema sai surma, Klaus jäi üksi ja kui sõja lõppedes Prangli 
elanikud tagasi tulid, kupatasid nad Klausi minema. Klausil oli paat ja ta 
läks asustamata Rammo saarele. Teise legendi järele levis Sipoos katk ja 
kes sai, põgenes ranniku väikesaartele. Klausi isa ja ema jäänudki katku ja 
surnud, aga Klaus põgenes vanaemaga Prangli saarde jne.

Igatahes laienesid Klausi ja Jaagu suguvõsad laienemist, Rammu 
saarele asutati kokku 20 talu, rohkem ei mahtunud ja rohkematele ei 
jätkunud joogivett, nagunii pidi kogu kütteks ja ehitusteks vajamineva 
puidu tooma rannast ja kaugemaltki, esimesed 2 sajandit olid ju peaaegu 



kõik metsad ja maad mõisnike omad ja puumaterjali pidi ostma. Ega 
põldugi polnud ja kalakõrvase toidu pidi samuti maalt tooma, aga seda sai 
mereandide vastu vahetada. Lehmi-lambaid siiski peeti, kuigi ka talvehein 
tuli maalt tuua. Õpiti ja harjuti elama kitsastes tingimustes ja seetõttu 
asuti varsti ka naabruses asuvatele Aksi ja Koipse saarele ja peagi asustati 
peaaegu kõik väikesaared, kus veidigi magedat vett vähemalt ühele perele
leidus. 

Nagu teame, on peredes keskeltläbi tütreid ja poegi võrdselt, tütred 
saavad mehele minnes ja lapsi saades uue perekonnanime, kuid ka need 
hoopis teisenimelised lapsed ja nende lapsed on ikkaga Klausi või Jaagu 
järglased. Neid pole varasematest põlvkondadest keegi uurinud ega 
otsinud, kindlasti on neid kordades rohkem, kui Klaamaste või Lambotite 
nimelisi. 20.saj. Ilmasõdades said mõnedki surma, II Ilmasõja lõpul läks 
enamik saarte ja rannarahvast Rootsi, sest neil olid omal paadid, nõuka aja
algul aeti kõigilt väikesaartelt elanikud minema ja saared läksid sõjaväe 
kasutusse, osa küüditati, vähe jäi järele. Kuid 1990-ndate algul, kui piirid 
lahti said, korraldas Klamaste suguvõsa kõige pikaaegsem uurija Õie Loo 
Jõelähtme kirikus ja Neeme külas Klaamaste kokkutuleku, kus oli üle 300 
osavõtja, enamik vist Rootsist. 

Vahepeal veel Klausi ja Jaagu ning nende järglaste eripärast 
põhjarannikul. Kuigi Rammu saar kuulus Anija mõisale, olid Klaus, Jaak ja 
nende järglased siiski vabad, mitte pärisorjad, kui samal ajal kogu ranniku 
muu elanikkond olid mõisate pärisorjad. Õie Loo on kusagilt leidnud mingi 
tunnistuse tõlke, kus kirjutatakse, et „1752a. on Klaus Klamaspaki pojad 
Klaus, Mart, Erik, Juhhan, Jürri, Tõnno ja Jaan  ning Juhani pojad Klaus, Jaak,
Tõnno, Juhan ja Jürri sisse tulnud ja 1757a. Kindralkuberneri Dolgoruki läbi 
Revalisse (Tallinna) üles võetud“. See võib tähendada, et nad 
linnakodanikeks said, hiljem on nad siiski enamasti  Jõelähtme kirikus oma 
lapsed ristinud, leeritatud, laulatatud ja maetud. Kahtlust äratab see 
tunnistus seetõttu, et neil aegadel polnudki Eestimaaal Kindralkuberneri 
institutsiooni, küll oli aga 1753-1758a. kuberneriks vürst Vladimir 
Dolgorukov ehk Dolgoruki. Mingil ajal asutati ka Rammu saarele kalmistu, 
kus nüüdki veel mõningaid riste ja kivisid leidub. On räägitud, et kui nende
suguvõsade tütred läksid muudele rannarahva pärisoristele poegadele 
mehele, siis nende lapsed olid isa järele pärisorjad, vastupidi aga, kui 
pärisorjadest tüdrukud said Klamastele või Lambotitele mehele, siis naised
ja lapsed olid vabad. Ei ole ka teada, et neil vabadel oleks 
nekrutikohustust olnud. Kirikuraamatutes kirjutati kuni pärisorjuse 
kaotamiseni nende nime ette enamasti „Frei“ või selle eestikeelne variant 
„Pri“. Ainult ühel juhul on Klaus Klamaspaki poja Tõnno poja Klausi (1760-
1762) ristiemaks olnud assessoriproua Stael von Holstein, sündinud v. 
Baranoff. Võib kaunis kindel olla, et kõigis tänapäeva Klamastes ja 
Lambotites on mõlema suguvõsa geene, nende eellased on mitu korda 
omavahel ristunud, ka Tapurlasse tulnud Mihkel Klaamase naine oli sünnilt 
Marie Lambut ja Marie ema oli samuti sünnilt Klamas.



Kusagilt pole leitud dokumente, mis suhted ja lepingud olid Klausil ja 
Jaagul ning nende järglastel Anija mõisaga. Jõelähtme paegune pastor 
Margus Kirja on vanadest dokumentidest leidnud siiski Prangli saare 
elanike kohustused Jõelähtme kiriku vastu, mis oletamisi võiks sarnased 
olla Rammosaare omadega, teatud erinevus võis tuleneda seisusest, set 
Pranglis olid peaaegu kõik pärisorjad, Rammosaares aga vabad:

Mida see rahvas preestrile andamikohustusena annab, on järgmine: iga 
talumees annab 1000 kuivatatud silku, 1 kimbu kuivatatud lesta, 200 värsket või 
soolatud silku. Lisatasusid maksavad nad samuti nagu teised talumehed 
Jõelähtme kihelkonnas. Kui laps sünnib, siis toovad nad selle kas linna või ka 
Jõelähtmele ristimisele või toimetavad ise hädaristimist, mida ma seejärel 
vastavalt sellele, kuidas kirikukorraldus seda ette näeb, kordan. Surnuid 
tavatsevad nad ise matta, mille juures ma siis, kui ma sinna tulen, laulan ja 
palun. Leerilapsed tulevad Jõelähtmele leeri. Samuti tavatsevad laulatused 
toimuda siin. Minu äraolekul laulab ja palub nende ees pühapäeviti üks sealne 
talumees nimega Vabat Tooma Madis.

Viimastel aastakümnetel on kogu Põhjalas moodsaks ajaviiteks 
saanud suguvõsade uurimine. Mõni aasta tagasi teatasid 2 Rootsis elavat 
väliseestlast, kelle esivanemad olid Lambotite järglased ja põgenesid sõja 
lõpul Kaberneemest Rootsi, et nad on arhiivis leidnud tõendeid, et Rammo 
saarel endale Jaak Lamboti nime võtnud noormees oli tegelikult sünnilt 
Jakob Ekelöf (Ekelöw, Ekelöv) sünd. 1702, kes oli aadliku poeg, kuid ta isa 
oli Põhjasõja Rootsile rasketel aegadel pankrotti läinud ja mõisad 
kaotanud. Jakob oli oma pere viimane poeg, sündinud emapoolses 
pärandmõisas Ekenäs´is (Karusaare kohal rannas Sipoo lahe suudmes), ta 
isa oli Klas Ekelöf (1640 – 1702, Klas Bertilipoja poeg). Varanduseta ja isata
vaeslapseks jäänud Jakob tuli siis 1717a. Rammo saarde ja hakkas Klaus 
Klamaspaki abiliseks või rentnikuks. Ka Jõelähtme kirikuraamatus on ta 
sünniaastaks 1702. Vana-rootsi keeles ongi Lambot tuletatud lambotist, 
mis tähendab põllumeest, lampuotti aga soome k. rentnikku. Nüüd on ka 
Lambotite genis üleval, et Jaak Lambot oli tegelikult Jakob Ekelöf, sündinud
1702, Claes (Klas, Klaus) Ekelöfi ja Elisabeth Helena (sünd Nöding) poeg. 
Genis on kirjas ka Ekelöf´ide (e.k. tammeleht) varasemaid põlvkondi. 
Norrkulla mõisnik, kes kahest endisest Massby mõisa talust  asutas omale 
Söderkulla maksuvaba suurtalu või mõisa, oli Hans Erikipoeg, kes 
aadeldati 1558a. Ekelöfiks. Henrik Hansupoeg päris Norrkulla ja Söderkulla 
mõisad ja tema järel Bertil Henrikipoeg, kes oli sõjamees, sai sõjategude 
eest veel 3 talu Massby mõisa maadelt Söderkulla alla. Järgmine põlvkond 
– Claes Bertilipoeg  päris Norrkulla ja Söderkulla, oli samuti sõjamees ja sai
tegude eest sõjaväljal veel Immersby mõisa ja naise kaasavarana Eriksnäsi
mõisa, kuid tema poeg Claes päris küll mõisad, kuid kaotas need kohtu 
korras pankroti tõttu 1700a. (vt. ka http://runeberg.org/frfinl/0099.html). 
Mõisad sai omale Lorenz Creutz.

Enne Klamaspakkide käsitlust veidi Massby mõisast, millega nii 
Klamaspakkide kui Lambotite eelased oletatavalt või tõenäoselt seotud 
olid. Kui kusagilt Kaberneeme kohalt paadiga otse üle Soome lahe 
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põrutada, jõuab Helsinkist ida poole jäävasse saarestikku, kus suurem saar
on Karusaar, sealt kitsasse Sipoo lahte ja Sipoo jõge pidi vastuvoolu 
„ujudes“ jõuame 2 kirikuga Sipoo kihelkonnakeskuseni. Kohe lahesuud 
läbides jäid kahele poole kunagised Eriksnäsi mõisa alad, kus sündis Jakob 
Ekelöf alias Jaak Lambot. Vahepeal jookseb Sipoo jõgi läbi vana ja uue 
Helsinki-Porvoo maanteede sildade alt ning varsti läbib jõgi kunagise 
Massby  mõisa maid, mille talud olid kunagi kahelpool jõge. Massby kirjalik
esmamainimine on dateeritud 1442a. Soome ajaloolased arvavad, et see 
ala oli suhteliselt kaua asustamata, millest ka Uusimaa lääni nimetus, algul
tulid sinna hämelased, kes olid suured metsaraadajad ja alepõldude 
fännid. Kui metsad raadatud põldudeks, läks osa edasi ja osa jäi kohale 
alepõllupidajateks. Umbes 1200-ndatel tuli Sipoo alale rootsikeelne rahvas 
ja nii on see tänapäevani.

Ühe arhiividokumendi järgi oli 1545a oli Massby mõisa all 16 talu, 
nende hulgas ka Clamars. 1556 aastal võeti Massby mõis sõja eel Rootsi 
riigi poolt sõjaväe laoks, kus hoiti sõjavarustust ning mõisa- ja talude 
hoonetes said  sõjaväelased ja hobused varjus olla ja puhata. Elanikud 
käsutati mujale. 1561, kui sõjaseisukord lõppes ja talurahvas võis tagasi 
tulla, polnud enam tulijaid, sest nad olid juba mujal end sisse seadnud ja 
põllud harinud. Talud jäid tühjaks. Siis tuligi Norrkulla mõisnik Hans 
Erikipoeg ja kauples endale Massby mõisast paar talu, mis paiknesid jõe 
vasakkaldal, kui mõis ise oli paremkaldal ja asutas sinna Söderkulla talu 
järele Söderkulla mõisa.

Põhjasõja eel riigistati (n.ö Norrköpingi reduktsioon 1690) nii Eestis 
kui Soomes palju mõisu, sest Põhjasõja eel oli Rootsi riigile vaja rohkelt 
raha sõjamasina ülesehitamiseks, endised mõisnikud võisid enamasti oma 
mõisad riigilt tagasi rentida, aga nii mõisate kui talude maksud tõsteti 
sõja-aja tasemele. Ühe arvamuse järgi rentis Massby mõisa riigilt omale 
Johann Baranoffi õe-, onutütre või täditütre mees, kelle nimi oli Eric 
Mathias Anderson. Sellest versioonist  räägiti juba nõuka aja lõpupuule. 
Nüüd, kus saab aadliraamatuid ja sugupuid uurida neti vahendusel, on 
selgunud, et Baranoffid siiski selliste-nimelistega abielus polnud. 

Kiilun vahele veel veidi v. Baranoffidest:

Krimmi-Tatari feodaal Daniel Baran tuli umbes 1430 Venemaale 
suurvürst Vassili III teenistusse, oli bojaar ja pidas mõisaid Moskva lähistel. 
Tema kauge järglase Sachari (Zacharias) 4 poega tulid 1580-ndatel 
Eestimaale . 

I poeg Woyn sai Pontus de la Gardielt 1586 maad Hiiumaalt (Dagö) ja 1590
Kesküla mõisa Läänemaalt (Gross-Kesküll), ta suri 1620, poeg Afanassi 
päris mõisad, oli Rootsi ohvitser 30-aastases sõjas, tal oli 2 naist aga 
polnud lapsi ja liin lõppes.



II poeg Feodor, kellele kuningas Johann III läänistas 1587 maid Hiiumaalt ja
1590 omandas Kullamaa khk-st Ohtla (Ochtel) mõisa, jäi lasteta ja liin 
lõppes.

III poeg Kassjan, kuningas Johann III läänistas talle 1590 Väike-Kesküla 
(Klein-Kesküll), hiljem nimetati see Kasargen, eesti keeles Kasari, selle 
järele ka Kasari jõgi. Suguvõsaliin lõppes 1886.

IV poeg Gregorius, hüüdnimega Menchik, sest oli noorim vend, sai 1590 
Letamoise maad, mõisahooned ehitati 17.sajandil ja nimetati siis ümber 
Gross-Lechtigall´iks, eesti k. Suure-Lähtru (praegune omanik end. Eesti 
suursaadik Venemaal Mart Helme), õigused kinnitas Karl IX 1611, Gustav 
Adolf 1613 ja 1624. Menchik omandas ka mõisad Soomes: Wittikala, 1604 
Antola (Heinola lähedal St.Micheli khk. idaosas), Massby ja Skeddarby 
Nylandis (Uusimaal), Menšik suri 1625 Kumös Turu lähedal ja on maetud 
Kumö kirikusse.

Tartu arhiivis on Baranowide isikufondis nr. 1424 nim.1, sü.11 isegi eraldi 
kaustas Baranowi ja E. Andersoni kirjavahetus, kuid seal pole üheski juttu 
nende sugulus-sidemetest, mõlemad on sõjaväelased, ja kirjad on sõjaväe-
alased, õieti on seal arvatavasti Claus Johann Baranoffi arhiivi korrastaja 
Hans Jacobsoni koostatud nimekiri kirjadest ja nende lühike sisu, ühes 
siiski on kirjas: „Brief des Erich Anderson Rosendal an den major Baranof, 
er sende ihm seine Briefe und Documente zurück mit des königlichen 
Resolutsioon, die ihm in Stockholm eingehändigt seien, Abo, d. 2.apr. 
1666“, see kiri võib sisult muidugi omandiõigust puudutada või kuninga 
kinnitukiri olla. Sellest kirjast järeldub ka, et see Anderson võis tegelikult 
aadlinimega Rosendal  olla. Ehk polnud neil aegadel veel aadlinime 
kasutamine igapäevaselt moes. Nii on ka 180-aastase perekonnanimede 
olemasolu ajal Eestimaa põhjaranniku külades inimesi  nimetatud ja tuntud
ainult eesnime ja talunime järele, skandinaavlased kasutavad aga meeleldi
ees ja isanime, nii ka venelased.

Tartu arhiivis - Fond 1424-1-1 on ka selline kiri: „Gustav Adolf König v 
Schweden confirmirt dem Mentze Baranow die Güter Saflax im Kirchspiel 
Pellesnirmi im Vierytel Pykelax, in zwei Schätze Kirchspiel Sibbo 
Matsby, Skredderby 2 Schätze. In Liefland auf dem gut Letomiuse 10 
Haken, Kokermiuso 2 Haken, Kirmo und Soorotorp 3 Haken. dd. Stokholm 
d. 28.juni 1613“.  See kiri on Rootsi kuninga Karl Gustavi Soomes ja 
Eestimaal asuvate mõisate kinnituskirjade koosseisus Klaus Johann 
Baranofile (Menchiku pojale). Menchikul oli 3 naist, kolmanda naise 
Katharina v. Uexkülliga oli poeg Klaus Johann (1621-1686), kelle mõisad 
olid Lechtigal, Onnes, Rabbifer (Eestimaal) Antola Soomes. Naine Anna 
Elisabeth v. Uexküll Vigalast (Fickel). 

1690a. Norrköpingi reduktsiooniga kaotas Menchiku pojapoeg Johann
(1666-1719) kõik mõisad, tema kätte oli koondunud suguvõsa mõisatest 
Suure-Lähtru, Rabivere, Väätsa, Peningi ja Jõesoo mõisad Eestis ning 
Antola ja Massby Soomes.



Uuesti Baranoffide alguse Eric Mathias Andersoni juurde. 

Stockholmi aadliraamatus (vist) on antud nii:

Nils Holsson (elas Öjebin´is, mis asub Botnia lahe põhjatipust veidi läänes 
Rootsimaal)

1.poeg Anders Nilson, (+) surn. 1600 

1.poeg  Anders Andersson, sünd 1595 ja 1601 vahel

2.poeg Erik Andersson 1615 Insjö, Lycksele vallas, Västerbotteni 
läänis (Botnia lahe keskpaigast läänes Rootsi Lapimaal), Turu õuekohtu 
assessor, OO(abielu) Margaretha Bryggert, kes suri 1690 või 1694, 
rittmeister Johann Larsen Bryggerti ja Elin Svensdottiri tr., neil 7 tütart, 
neist Maria (maet 1697 Turu toomkirikusse) OO Erik Tawast´iga, aadeld. 
Tawaststierna, nr. 1107  ja Erik Anderssoni tütar Hebla OO Helsinki 
kohtumehega (justitieborgmestäre)? Aadeldatud 1654 nr.644 all 
Rosendal. Neil 2 poega:

1. Anders 1660 Bröndö-1691Helsinkis, sõjamees, OO Christina 
Danckwardt-Lilliestöm, kindralleitnant Claesi tr. , neil 3 tütart ja 2 poega: 
Claes Erik ~1679 ja Anders 1680 – 1709 Poltaava all.

2. Erik (või Erik Erikson) Rosendal 1647 (või 1657) - 1705, Turu 
Ülikooli tudeng 1671/72 (Ylioppilasmatrikkeli 1640-1850) , polkovnik 
Burghauseni dragunirügemendi lipnik 1676 ja 1677, polkovnik Fr. 
Wachtmeisteri rügemendis 1678, leitnand 1681, 1680-ndatel Uusimaa ja 
Häme sõjakohtunik, 1690-ndatel Ahvenamaal kohtunik, OO Christina 
Tawaststierna, + 1720 (vist katku), Eriku tr. esimesest abielust Beata 
Scultorin´iga (või Piktoria`ga), Erik Eriksoni õde oli siis Erik Tawaststierna II
naine. Tawast ja Tawaststierna aadliharud pärinesid juba keskaegsetest 
Turu aadlikest.

1p. Erik 1681 – 1701 Stockholmis, uppgives vara fänrik 
(lipnik?)

Poegade vahepeal sündis 4 tütart, kes kõik läksid 
mehele, nendest Helena Sophie Eriksdotter Rosendal (+1759) OO Erik 
Jonasson Lostierna (genis on ta ainuke laps)

2.p. Johan ristit 13.08 1694 Rimito socken (rootsi keeles),
Rymättylän kirkko (seurakunta soome k.), mis asub Naantalis, Turu lähistel.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rosendal_nr_644

Oletatava Klaus Klamaspaki isa pere ka rootsi keeles:

Erik (son av Erik Andersson, adlad Rosendal, Tab. 1). Student i Åbo 1671. Var fänrik vid 
överste Löscherns regemente, då han 1677-10-31 åter blev insatt i tjänsten, efter att hava 
pliktat för någon förseelse. Löjtnant vid Fritz Wachtmeisters fördubblingsregemente 1678-08-
01. Regementsauditör i Finland. Häradshövding på Åland 1694-04-13. Avsked 1705. Död 
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1705-06-01 Gift 1680 med sin systers styvdotter Christina Tawaststierna, död 1720, dotter 
av häradshövdingen Erik Tawast, adlad Tawaststjerna, och hans 1:a fru Beata Scultorin. 

Barn: 

 Erik, född 1681. Uppgives varit fänrik. Död 1701 i Stockholm.

 Christina, död 1723. Gift med styckjunkaren vid artilleriet N. N.
Engsell, död 1739.

 Helena Sofia, född 1690-10-03, död 1759-05-07. Gift 1720-06-
18 med bankokommissarien Erik Lostierna, född 1693, död 1766.

 Margareta, född 1691, död 1738 i Rimito socken. Gift före 1715
med livdrabanten Samuel von Holthausen, död 1744.

 Elisabet, döpt 1693-08-22 i Rimito socken.

 Johan, döpt 1694-08-13 i Rimito socken.

See viimane Johan Rosendal võib olla sama, kes eestistas end 
Klaus Klamasback´iks, sünniaasta klapib. Oletuse selgituseks veel, et 
Johani isa Erik Rosendal, kes veel enne Põhjasõda oli Ahvenamaa kohtunik,
tuli ilmselt sõja ajal endise töökoha (kus ta oli sõjakohtunik) kanti 
Uusimaale (s.o lään, nagu meil maakond, sellesse maakonda jääb Sipoo 
kihelkond ja uuritavad mõisad). Selleks ajaks oli Massby juba Baranoffidelt 
riigistatud ja ta võis olla Massby rentnik või riigi poolt palgatud 
mõisavalitseja või oli riigi poolt mitme riigistatud mõisa s.h. Glamarsi 
valitsejaks, nagu arvab geni koostaja. Sellest võikski järglaste hulgas tulla 
veidi vildakas mälestus ja legend, et Erik oli Massby mõisa omanik ja tema 
pojal Johanil alias Klaus Klamaspakil Massby mõisa pärimisõigus, ainult et 
Põhjasõja ja katku tõttu olid asjad sassi läinud ning ka Stockholmi 
Riddarhusetis polnud isa surma ja segaste aegade tõttu keegi Johanit 
aadliraamatusse kirja pannud.

Sellest legendist johtuvalt on Aksi Vahetoa Gotleib Klamas ja Koipse 
Aksel Klamas käinud 1911a Soomes Massby mõisa tagasi nõudmas. 
Soome Maapäeva sekretär Ivar(i) Ahava on kirjutanud meeste taotlusele 
12.septembril 1911 vastuseks kirja: (tõlge)„ Teie olete oma kirjaga 28(15) 
augustil pööranud Soome Maapäeva poole, et Teie suguvõsa mõis, Massby 
mõis Sipoo kihelkonnas, mis Teie teadaaandmise järele Klaus Klamaspaki 
oma oli, kui ta aastal 1710 sõja pärast Prangli saarde põgenes, õigetele 
omanikkudele tagasi antaks. Et praegu Maapäeva koos ei ole….  Selle 
juures pean meelde tuletama, et maksva Soome Suurvürsti maa seaduse 
järel 20. juulist 1906 Maapäeva korra järel kõne all olev asi, mis ei ole ette 

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lostierna_nr_1683
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Tawaststjerna_nr_1107


pandud Keiser-Suurvürsti ega ühegi Maapäeva liikme alustusel, ei või 
saada Maapäevale ette pandud ega harutusele võetud, nii et Teie 
palvekirjal ei või soovitud tagajärgesi olla.“

Internetis on genis üleval (googeldades ühe Klamase nime ja sõna 
’geni’) ka Klamaste suguvõsa mõned harud, kus esimese Klausi 
oletatavaks õigeks isaks on Erik Anderson Glamar? See ei lähe päris kokku 
käesoleva loo käsitlusega, õieti kattub osaliselt. Asi tahab veel uurimist, 
tõenäoselt on säilinud paberite põhjal võimalik tõde tuvastada, 
loodetavasti selgub tõde lähiaastatel, sest lausa viimastel kuudel on leitud 
asja puudutavaid vanu dokumente või uurimusi. Hetkel on käibel versioon,
et nii Klaus Klamaspak kui Jaak Lambot olid Soome rootslastest aadlike 
pojad, kes kaotasid Põhjasõja ajal oma isad, varanduse ja aadliseisuse 
järjepidevuse. Seni on vaid kaudsed oletused ja faktide tõlgendused, pole 
ühtki pidavat tõendit, et need oletused õiged on. Nad võisid mõlemad olla 
aadlike pojad, võis neist üks olla ja võib-olla polnud kumbki. Ehk annab 
aeg arutust! Sajandi taguste sündmuste uurimine võtab aega aga kindel 
on see, et varsti saab 300 aastat sellest kui Jaak (Lambot) ja Klaus 
(Klamaspak) Rammu saarde tulid.

Põlvkondadega järjest lihtsamaks ja ümmargusemaks lihvitud 
legendid, hakkavad faktidega päris hästi sobima. Erik Rosendali viimane 
poeg Johan sündis 1694 ja Erik ise suri 1705. Legendi järgi tuli Klaus 
Sipoost Prangli saarde 10-aastasena vahetult peale isa hukkamist või 
katku suremist. Jõelähtme pastor kirjutab esimeses Põhjasõjajärgses 
kirikuraamatus, et 1725a. seisuga oli Klaus ja Jaak elanud Rammu saares 
8-10 aastat, st umbes 1715 a-st, ja Klausi surma puhul on kirikuraamatus, 
et ta suri 1757a, kui ta oli 63-aastane; järelikult ta sündis 1694, põgenes 
umb. 10 aastaselt Prangli saarde 1705, elas Pranglis 10 aastat (kuni 1715),
läks siis Rammu saarde ja pastor kirjutas 1725a, et on seal elanud 10 
aastat. Kõik klapib! Kui klapib?

Genis ei ole kaugeltki kõiki Klamaseid ja Lamboteid. Kellel on 
suguluse või muu huvi tõttu tahtmine sugupuudega põhjalikumalt tutvuda,
peab vist kasutama mitut allikat, ma ei tea, et keegi oleks need ühte 
tabelisse koondanud. Õie Klamas-Loo´l (1931Rammosaares – 
2005Tallinnas) olid need tabelid 6 kausta köidetud, kindlasti andis ta ühe 
komplekti Viimsi Rannarahva Muuseumile ja teise mulle. Ma olen neid 
täiendanud esimeste põlvkondade ja Kuusalu koguduse raamatute ja 
hingerevisjonide põhjal. Õie ajal veel internetti ei olnud ja Tallinnast Tartus 
arhiivis kirikuraamatuid uurimas käimine oli tülikas ja kulukas. Kindlasti on 
veel olemas keegi, kes vahepeal pika Klamaste suguvõsa-tabeli netti üles 
pani, kuid selle hiljem uuesti maha võttis, vist andmekaitseseaduse pärast.
Ja ilmselt on ka Rootsis elavatel järglastel mingid sugupuud tehtud. Minu 
Klamaste sugupuus on umbes 1100 nime, kuid ma kirjutasin Õie 
kaustadest oma sugupuusse ainult need suguharud või liinid, kus ma 
täiendusi tegin. Teisi pole ma ümber kirjutanud. Lambotitest oli Õiel 



suhteliselt vähem tabeleid, neid ma otsisin tabelisse suhteliselt rohkem 
juurde, ligi 400 isikut.

Prangli saarel enne ja pärast Põhjasõda elanud inimesi ja 
suguvõsasid on seoses oma eellaste otsingutega uurinud Heli Kendra. 
Suure üllatusena on ta leidnud dokumente ja allikaid, mis peaks meid 
veenma, et Klausi ja Jaagu tulek Sipoost Eestimaa põhjaranniku saartele 
on toimunud üldse teistmoodi, kui seni on arvatud ja legendid pajatanud. 
Juba see arvamus, et Rammosaare asustasid Klaus ja Jaak 1717 aastal või 
sedapaiku (vt. paar lõiku eespool), ei saa õige olla, sest Rammo saart 
käsitlev kirikuraamatu lõik pole pastor Wrede kirjutatud ja see on hiljem 
teise käekirjaga vahele kirjutatud. See on kirjutatud hilisemalt 1737a, sest 
järgmine vahelekirjutatud lõik on jälle erineva käekirjaga ja selle all on 
aastaks 1737. Nii pidid siis Klaus ja Jaak Rammosaarde minema umbes 
1727, mitte 1717.  Ja kui vaadata veel järgmisi fakte, siis läks Klaus 
Rammu saarte veelgi 10 aastat hiljem, arvatavasti 1737a. Konkreetsed 
faktid, mida Heli Kender saatis mulle 03.01.2017, on järgmised:

1722 Klaus Jõelähtme koguduse leerinimekirjas Miku Hansu sulasena Prangli saarest.
1728 Klaus abiellub Triinuga Jõesuu külast. Abielukandes Klaus endiselt Miku Hansu sulane 
Prangli saarest.
1729 Klausi tütre Mari sünd. Klaus kirjas Idlase talu peremehena Prangli saarest.
1731 Klausi poja Jaagu sünd, Klaus endiselt kirjas Idlase talu peremehena Prangli saarest.
1732 vakuraamatus Klaus kirjas Idlase talu peremehena
1736 tulekahju Idlase (Hansu) talus Pranglis. Hukkuvad Klausi poeg Jaak (surmameetrikas 
kirjas Jaan) ja Triinu, Körsi Jüri lesk Prangli saarest, 70-aastane.
1738 Klausi poja Klausi sünd. Klaus kirjas Rammu saare Klausina.
1739 vakuraamatus Klaus ja Jaak kirjas Anija mõisa alla kuuluva Rammu saare elanikena. 
Juurde kirjutatud, et võõrad, kes elavad Rammu saarel.
1750 vakuraamatus Klaus ja Jaak kirjas Rammu saare elanikena. Juurde kirjutatud, et 
mõlemad on pärit Helsingist, lapsepõlves siia tulnud, elanud saarel 12 aastat.

Heli Kendra kirjutab:

Teadaolevat legendi ja kõiki kirjasolevaid fakte kõrvutades tekkis minu kujutluses oma lugu 
Klausi ja Jaagu Rammu saarele sattumisest:

 Klaus ja Jaak olid soomlased, pärit samast kandist, üsna ühevanused (Jaak on Klausist aasta 
hiljem leeris käinud). On tõenäoline, et nad olid sõbrad ja mängukaaslased juba Soomes ja 
tulid teismelistena Prangli saarele koos. Sest pole eriti usutav, et kaks ühevanust poissi tulid 
samast kohast samasse paika erinevatel aegadel.

Klaus tundub olevat Glamarsi talu vabatalupoegade järeltulija, Jaagu täpsema päritolu kohta 
andmed puuduvad (on küll viiteid aadliperele, kuid neil viidetel pole dokumentaalset 
tõestust). 

Ajad olid segased – Põhjasõja lõpp, katkuepideemia jne. Suure tõenäosusega jäid poisid 
orvuks ja põgenesid Soomest. Arvatakse, et katku eest, kuid sellel arvamusel on küljes üks 



loogikaviga: kui nad oleks põgenenud katku eest, siis arvatavasti sisemaale. Milleks pageda 
ohu eest otse ohukoldesse endasse – katk jõudis Soome ju Eestist, mitte vastupidi. Suurem on 
tõenäosus, et nende vanemad sõjakeerises tapeti ja kodud hävitati.

Miks valisid poisid sihtkohaks Prangli saare, mitte mandri-Eesti, kus oleks olnud tunduvalt 
suuremaid võimalusi teenistust saada?

Üks versioon – nad sattusid Pranglisse juhuslikult ja leidsid sealt sobivad elutingimused ning 
jäid paigale.

Teine versioon – kuna tollal polnud abielud Põhja-Eesti saarte ja poolsaarte inimeste ning 
soomlaste vahel haruldased ning mitmed Prangli talunimedki viitavad otseselt Soome 
väikesaartelt tulnud peremeestele (Koivisto – Koistu, Keivsaare, (rts.k. Keivsalö) – Keisare), 
oli ühel poistest või koguni mõlemal Pranglis sugulasi, kellelt nad abi lootsid.

Me ei tea täpselt, mis aastal poisid Soomest Pranglisse tulid, kuid nad leidsid seal peavarju ja 
sööki ning kuni teenistuse leidmiseni võttis Klausi enda hoolde Keisari Jüri lesk Triinu, kes 
elas Keisari saunas (sellest ka legendis Keisari sauna põlema panemise detail). Ei ole ka 
võimatu, et ta võttis enda hoole alla mõlemad poisid. Kas Keisari Jüri lesk Triinu oli ühele 
poistest kuidagi sugulane või oli tegu lihtsalt lahke lasteta naisega, jääb teadmata. 

Peagi sai Klausist Miku Hansu sulane, Jaagust aga Prangli vana kabelimehe Wabbat. Tooma 
Madise sulane. 

1722 oli Klaus saanud leeriealiseks

1723 leeritati ka Jaak.

1728 abiellus Klaus Triinuga Jõesuu külast. Üks Prangli peremees Iidlase Hans oli surnud, 
tema talus toimetas üksi tema tütar Liisu, teine tütar Eva oli abiellunud ja isatalust lahkunud. 
Klausist sai Iidlase talu peremees. Perre võeti ka Klausi „kasuema“, vana lesknaine Triinu, 
kes aitas lapsi hoida ja lihtsamaid tubaseid toimetusi teha.  Temast sai Klausi pere vanaema.

1729 sündis Klausi ja Triinu esiklaps Mari.

1731 sündis perre poeg Jaak.

Samal aastal abiellus Klausi sõber Jaak Iidlase Hansu tütre Liisuga. 1732. aastal elas paar 
Pranglis Nigula talus, kuid peagi kolisid nad mandrile. Nende esimese poja Tõnu sünnikannet 
ei ole õnnestunud leida ei Jõelähtme ega Tallinna Pühavaimu koguduse meetrikast, sellest 
võib oletada, et esiti kolisid nad Kuusalu kihelkonda (Kuusalu sünnimeetrikaid pole sellest 
ajast säilinud). Peagi kolis Jaagu ja Liisu pere aga Neeme külla. Poeg Hans on ristitud 22. 
augustil 1736 Jõelähtme koguduses märkega, et sündinud Saare Jaagu ja Liisu pojana Neeme 
külas.

Veidi enne Jaagu teise poja sündi aga juhtus Klausi peres tragöödia: juulis põles maha Iidlase 
talu. Tulle jäid Klausi väike poeg Jaak ja pere vanaema Triinu, 70-aastane. Legendi kohaselt 
olla Prangli mehed tahtnud võõrastest lahti saada ja pannud nende eluaseme põlema. 



Tegelikkuses polnud Klaus neile ammu enam võõras, ta oli saarel elanud oma 15 aastat, 
samuti oli vana Triinu elanud saarel arvatavasti suure osa oma elust (me ei tea, kas ta oli 
naiseks toodud mandrilt või Soomest või oli ta Pranglis sündinud). Seega kui tegu polnud 
lihtsalt õnnetusega, vaid tahtliku süütamisega, pidi põhjus olema mujal. Et tulekahjul oli 
mingi kahtlane taust, sellele viitab ka Klausi käitumine peale tulekahju. Reeglina inimene 
taastab oma hävinud eluaseme, Klaus aga jätab oma kodu maha ja läheb ära, et alustada 
nullist. See ei ole tavapärane käitumine. Mujale rändamise põhjus tollal sai olla ruumikitsikus 
ja elatusvahendite nappus, mujal loodeti paremat elu. Klaus aga käitub risti vastupidi: talu 
peremehena (ka lapsi polnud peres veel palju) ei saanud tal olla liiga kitsaid elutingimusi ja 
inimtühjale saarele siirdudes ei ole loogiline, et tal seal paremaid olusid ja elatusvahendeid 
oleks olnud, risti vastupidi, ta kolis sinna, kus iseenda ja pere elushoidmine oli palju raskem, 
kus tuli kõike nullist alata. Miks? Põhjus võib peituda legendis: mingil põhjusel oli Prangli 
rahvas otsustanud Klausi enda kogukonnast välja heita ja üksikule saarele „asumisele“ saata. 
Et Klaus ei olnud nõus vabatahtlikult lahkuma, kasutati julma sunnimeetodit, mis lõppes lapse
ja vanainimese hukkumisega. Millise teoga ta kogukonnal kopsu nii üle maksa ajas, see jääb 
teadmata. 

Jaak ei jätnud Klausi tema õnnetuses üksi, vaid kolis Neeme külast peagi samuti Rammu 
saarele, et sõbrale igati abiks olla. 1739 vakuraamatu põhjal elavad mõlemad mehed juba 
Rammu saarel. 

(Heli Kendra loo lõpp)

Minu (M.L.) arusaamist mööda pidi siis kirikuraamatusse 
Rammosaare kohta vahelekirjutamine toimuma alles 1750a. või veidi 
varem, kui tahame mõisa ja kiriku andmed ühtlustada. Väga keeruline 
probleem on ka Klausi vanus, mis siiani põhines Klausi surmapäeva 
vanusest tagasi rehkendamisel, et sünniaastaks pidi siis olema 1794. Aga 
kui ta läks leeri 1722, olles Prangli saares sulane, siis ta ju pidi olema 28-
aastane. See ei ole võimalik! Ei olnud ka mingeid takistusi, mis takistanuks
tema leeri minekut: sõda oli ammu läbi, Jõelähtme kirik töötas. Sel ajal oli 
leeris käimine väga tähtis etapp inimese elus, ta sai täisealiseks, tal 
tekkisid õigused ja ka kohustused, ta sai naise võtta jne. Ta võis olla pigem
18-aastane, kuigi poisid käisid enamasti 16-17-aastaselt. Kui 18, siis on 
sünniaastaks 1704, isegi ehk paar aastat noorem kui Jaak Lambot.

Käesoleva taktaadi pealkiri on pandud legendi järele. Tegelikult ei 
olnud Klaus ja Jaak siis Rammosaare esmased asustajad. 1739a. Anija 
vakuraamatus (EAA.3.1.473. lk. 221. ehk kaader 235) on kirjas, et Klausil 
oli Rammosaarde minnes naine ja 3 poega, Jaagul naine, 2 poega ja 1 
tütar. Aga enne neid elasid seal Pusepa Jürri naisega, keegi Axel naise ja 2 
pojaga, ning mõisasulane Johann, viimane oli küll vakuraamatu kirjutamise
ajal kusagil mujal aga enne seal. 1750a. vakuraamatu järgi olid 
Rammosaares tõesti Claus naise, 6 poja ja ühe tütrega, Joak naise, 4 poja 
ja 3 tütrega, muid enam polnud.



Olen püüdnud ka järge ajada, millal kirikuraamatutes üldse 
Klamaspaki ja Lamboti nimi kasutusele tuli, legendi järgi kohe algusest 
peale. Näib, et sünnimeetrikas on Klamase nime esimest korda kasutatud 
06.11.1805 Rammosaares sündinud kaksikute ristimise puhul, kelle isa on 
Juhanni Klamasse p. Klaus, primees, ka kõik 4 vaderit on Klamased 
Rammost, Ihasalonemest ja Koipsest. 22.10.1810 on esimest korda Jõelähtme 
sünnimeetrikas kirjutatud Klamaspak Klaukse Klausi puhul, kes 1805 oli vaderina veel 
Klamas. Leerilastest leidsin, et 1807 on esimest korda kirjas Juhhan Klamas, Klaukse Juhanni
p. ja Mart Klamas, Klaukse Klause poeg. 1818 on esimest korda kirjas Jürri, Klaukse Juhanni 
p. Klamaspak ja Hindrek, Lambut Jago Tõnno Jürri poeg. Surnumeetrikas esimesena 
vist  31.08.1805 Anno, Klaukse Johanni Klamase naine ja 29.10.1807 surnud Jago Jürri 
Lambut ning 1/7,05.1811 sureb Klaus Juhann Klamas Pak 63-aastane.

Klamaspaki nime olen esimest korda näinud Õie Loo leitud mingi tunnistuse tõlke 
koopial, kus kirjas (vigases eesti keeles) Klaus Klamaspaki 7 poega ja Juhan Klamaspak oma 
5 pojaga, neil viimastel on sünnikuupäevad ka järel. Olen sest ka eespool kirjutanud. Küll 
oleks tore, kui keegi noorem sugulane läheks Tallinna Linnaarhiivi ja otsiks üles, kas 1757 
aasta ümbruses said Klamaspakid Revali linna kodanikeks ja kui kauaks, või on see koopia 
mingi võltsing või valetõlge? 

Glamarsi suurtalu, mida on seoses Massbyga nimetatud juba 1545 
aastal, on olnud sajandeid üksiktalu, kuid väidetavalt on see 1780a 
ühendatud Söderkulla mõisaga. Praegu meenutab Glamarsi talu vaid 4,3ha
suurune kõrgendikul ja kahe oja vahel kasvav looduskaitsealune mets, 
enamasti küll kuused, aga on ka umbes 200 vahtrat ja ojade kaldail on 
palju sõnajalgu ja veidi jalakaid, Soome kliimas on laialehine mets väga 
haruldane, isegi Eestimaal on sellist metsa harva, rohkem on Saaremaal ja 
Abrukal. Nime arvab Soome maastikuarhitekt Sauvo Henttonen olevat 
tulnud rootsikeelsest sõnast glam ja tegusõnast glamma, mist tähendavad 
jutuajamist ja pidutsemist, seega oli see muinasajal koht, kuhu 
ümbruskonna rahvas tuli kokku lõbutsema (või nõu pidama). Legendi järgi 
võttis Klaus selle (püha?) koha järgi Klamaspaki nime.

Söderkulla mõisa asutas Ekelöf 1563a. Algne palkidest ehitatud 
peahoone põles 18saj. keskel maha, praegune kivist peahoone ehitati 
1908, nüüd valla omandis ja renditud restoraniks.

Sipoos on vana ja uus kirik. Vana kirik (vt. netis: Sipoo vanha kirkko) 
on ehitatud 1450a, tänapäeval kasutatakse vaid suviti ja seal käib palju 
helsinglastest noorpaare laulatamas. Üldse algab Sipoo kihelkond Helsinki 
idapiirist alates ja ka suur osa praeguse Helsinki maa-alast oli vanasti 
Sipoo khk-s, ülejäänud Helsinki asuala oli Vantaa khk-s, sealne Pühän 
Laurin (Laurentsius) kirkko on peaaegu samasugune kui Sipooski, ilmselt 
ehitanud sama meister ja müürimehed. Kuna Sipoo vanas kirikus oli talviti 
liiga külm, siis ehitati lähedusse uus kõrge torniga kirik, kus peetakse 
praeguseid jumalateenistusi. Vana kiriku kellatorn on ehitatud eraldi kiriku 
ette maha.

Usuasjadest veel



Sipoo khk-s, Porvoo maanteest lõuna pool Soome lahe kalda lähedal 
on mälestuste järgi kunagise Lemminkäise templi asukoht. Soome tuntuim 
muistsete lugude vestja ja „Bockin perhen saaga“ (1996) autor Ior Bock 
väitis, et tema suguvõsa on ristiusustamise algusest alates kuni 20.sajandi
keskpaigani suuliselt edasi andnud mälestust kunagisest Lemminkäise 
templist, mis asus maa-aluses koobastikus. Umbes 0,5 km pikkuse 
spiraalse koopa suu asukoht oli teada ja see asus ühe suure eriskummalise
kujuga graniitkalju kõrval. Templis pidi olema kuldkujusid ja palju muud 
varandust ja pühi asju. Ior Bocki kutsel tuli USA-st 2 investeerijat, kes 
korraldasid arheoloogilised uurimistööd. Legendi järgi leiti koopasuu kohe 
üles ja uuriti juba läbi umbes esimesed 50m koobast, kui tööde korraldajad
jäid hašise tarvitamisega vahele, nad arreteeriti ja üks mees saadeti 
Soomest välja. Arheoloogilised tööd katkesid, koopa ümber algasid 
intriigid, sest mõned ärimehed nägid selles suurt turistimagnetit + veel 
loodetavad varandused. 1999a. tehti Ior Bockile atendaat, ta jäi küll ellu 
kuid sai halvatuse ja pidi oma elu lõpuaastad veetma enamasti 
hooldekodus. 2010a. pussitati ta oma kodus surnuks. Hiljem on 
koobastikku aegamisi veel uuritud, kuid varandusi pole leitud, või kui ongi 
leitud, siis sellest ei tea üldsus.

Vikipediast ja googlist leiab Ior Bocki alt palju huvitavaid materjale ja
viiteid teistele allikatele. Et kõik pole soome keele lugejad, siis väga 
lühidalt „Bockin perhen saaga“ saamisloost: 

Ema ja vanem õde jutustasid Iorile 20 noorusaasta jooksul oma 
vanematelt kuuldud lugusid Soome muinasajast. Iorile jäid need hästi 
meelde ja kui ema ja õde olid surnud, oli tema ainus, kes neid lugusid 
teadis. Vanemaks saades tahtis ta need tulevikule pärandada ja rääkis 
meeldejäänud lood linti, mida oli üle 20 tunni. Need trükiti lindilt ja loeti 
Iorile uuesti paranduste tegemiseks ette, oli nimelt nii, et Ior oli neid ainult
noores põlves kuulnud aga mitte lugenud ja seetõttu tulevad kuulamisel 
vead paremini välja. 5 aasta jooksul vormistati need raamatuks (Juha 
Javanainen) ja see ilmus 1996a. Raamatu alapealkiri on „Väinämöisen 
mytologia“, sest sellenimeline raamatu osa käsitleb muistset aega. 
Muidugi peavad paljud kogu Bocki saagat väljamõeldiseks ja teaduslikele 
dogmadele mitte vastavaks. See on umbes sama, kui meie „Kalevipojaga“,
et enamikku teosest peetakse Kreutzwaldi väljamõeldiseks või luuleks, 
kuigi on ka palju sõlmteemasid, mille olemasolu on rahvaluules tuvastatud 
paljudes lugudes ja lauludes. Igatahes on Bocki saaga Soomes kui ka üle 
Maailma üllatavalt moodi läinud.

Templikoopa asukoht on hilisema Savijärve mõisa maadel, kohe selle
kõrval algavad kunagise Eriksnäsi mõisa (kus arvatavasti sündis Jaak 
Lambot) maad, mis olid kahelpool umbes 200m laiust Sipoo lahte. 
Eriksnäsi mõisas kasvatati väidetavalt Soomes esimestena kartulit ja 
sireleid. Mõis asutati 1600a. ja on praegugi alles, kuigi uuendatud 
ehitistega, praegune peahoone on aastast 1810 ja tuuleveski aastast 
1730.



  Rootsi ja Soome aadlist

Kui suurte sõdade ja vallutuste ajal olid talupojad enamasti nö 
kahurilihaks, siis aadlike pojad olid reeglina haritud ja sõjaväljal ohvitserid. 
Rikkas suurriigis nagu Rootsi, olid nad kuninga toetajad nii sõjas kui 
tsiviilelus. Ka Põhjasõja algul olid Rootsi väed Karl XII juhtimisel edukad, 
kuid kogu Euroopa hakkas neile vastu ja pärast Peter I võite hakkasid nad 
kõikjal kaotama. Osa Vene vägesid vallutasid 1711-14 ka Soome. Samal 
ajal olid ka ilmastiku tõttu ikaldusaastad ja nälg ning alates 1711a suri 
kogu Läänemere ümbrus suurem osa rahvastikust katku. Kogu rahvastik oli
tohutult vähenenud, eriti masendav oli see aadelkonnale, kes oli sõja ja 
hiilguse ohvitseridena kaotanud, löödud ja häbis. Õieti ongi nii, et pärast 
Põhjasõja kaotusi ei ole Rootsi aadlist enam suurt midagi räägitud. Nad 
elavad ja töötavad vaikselt muu rahva hulgas. 

Sõja lõpetuse rahulepinguga anti Soome Rootsi alla tagasi, kuid siingi
võttis sõjajärgne ülesehitustöö aastakümneid, enne kui majandus ja rahva 
arv mingil määral taastusid. Ka Soome aadlikud hoidsid madalat profiili. 
Filosoofiliselt oleks niisiis ka ehk arusaadav, miks meie loo aadlipojad 
Soomest põgenesid. Sõja, varanduse ja isad kaotanutena olid nad 
masenduses ega tahtnud enam olla aadliku seisuses, muutsid oma nimed 
ja hakkasid elama tavalist kaluri elu. Aga  nad põgenesid ehk ka katku eest
ja Jakob Ekelöf tuleku ajal ehk ka vene vägede eest. Siinjuures tuleb veel 
rõhutada, et nii Eestis kui Soomes ei olnud neil Põhjasõja aegadel 
perekonnanimesid, oli eesnimi ja isanimi, nagu üldiselt Skandinaavias ja ka
Venes. Perekonnanimed olid reeglina ainult aadlikel.

 Alles iseseisvusvõitluses ja oma riigi loomisel said mõned 
aadlisuguvõsade esindajad taas kuulsaks. Näiteks aadlisoost C.G.E. parun 
Mannerheim või  P.E. Svinhufvud (aadeldatud 1574). Üldiselt on Soome 
aadlinimed reeglina rootsikeelsed, sest aadeldamine käis Stockholmis ja 
enamus aadeldatuist olidki Soome rootslased. Aadliraamatu järgi on ainult 
3 aadlinime soomekeelsed, need on parun Yrjö-Koskinen (aadeld.1898), 
Wuorenheimo (1904) ja Soisolan-Soininen (1905). Arvatakse, et praegusel 
ajal on umbes 0,1% isikuid pärit aadli-suguvõsadest ja aadlinimedega, 
kuigi enamasti seda ei afišeerita. Soome aadliraamatus on kirjas 279 
aadlinime, osa on neid, kes tulnud lääne või lõuna poolt ja 
immatrikuleeritud Soome aadliraamatusse, sest ka Eesti- ja Liivimaal olid 
v.Knorring´ud, v. Essen´id, v.Sass´id, v.Taube´d jt. Nime poolest tuntumad 
(rikkus, kunstnik, ärimees, mõisaomanik, kõrgem ohvitser vms) Soome 
aadlikud on Ehrnrooth, parun Langenskiöld, Lagus, v.Rettig, Aminoff 
(Ingerimaalt pärit krahvid, parunid ja von´id), Wendt, Wrede af Elima, 
Ramsay, krahv Creutz (kellede esiisa Lorenz Creutz sai pärast Ekelöffe 
Norrkulla ja Söderkulla omanikuks), af Hällström, af Enehjelm, Carpelan, 
Järnefelt, Blåfield jt. 

Igatahes pole Soome aadliraamatus ei aadlinime Ekelöf ega 
Rosendal, nad olid vaid Rootsi Stockholmi aadliraamatus, vist kuni 



Põhjasõjani, hilisemates nimistutes ei ole ma selliseid nimesid kohanud. 
Soome aadliraamatut hakati pidama alles kusagil 19saj keskel. Aga nende 
suguvõsade liikmed olid aadlikena vabad minema igale poole, eelkõige 
muidugi Rootsi aga ka kasvõi ohvitserideks või palgasõduriteks teiste 
Euroopa riikide armeedesse, laevaohvitserideks Maailma meredele või 
kuhu tahes. Kuid mitte-aadlikest Ekelöffe on vähemalt Rootsis siiani, teiste 
hulgas kirjanik, poeet ja tõlkija Gunnar Ekelöf 1907 – 1968, ema poolt von 
Hedenberg.

Ekelöf nr 217



Adliga ätten Ekelöf nr 217 †

Adlad 1558-06-08, introducerad 1634. Utdöd på 1700-talet. Gammal finsk frälsesläkt från 
Nyland, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Stubbe.

Aadeldatud 1558, introdutseeritud 1634, välja surnud 1700-ndatel aastatel

Teise poole seletuse võib leida geni-aadressilt:

https://www.geni.com/people/Peder-Stubbe-i-Gesterby-i-
Sibbo/6000000002438934008

Rosendal nr 644

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Stubbe_nr_72


Adliga ätten Rosendal nr
Adlad 1654-01-20, introducerad 1655. Sannolikt utdöd i förra hälften av 1700-talet. 

Aadeldatud 1654, introdutseeritud 1655, tõenäoselt välja surnud 1700-
ndate II poolel 
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