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MAMMA JA PAPPA
Luumäellä, Venäläisenkylän tiellä käveli komea, valkopukuinen nuori mies. Oli
alkusyksy vuotta 1912. Ihan tarkkaan ei tiedetä, mikä oli hänet kylälle tuonut
ja miksi. Pellolla tien laidassa oli kylän väkeä perunoita nostamassa. Siellä oli
myös vilkasliikkeinen tyttö, joka ei saanut silmiään irti muukalaisesta. Siitä se
alkoi. Nuoret tutustuivat toisiinsa ja rakastuivat päätä pahkaa. Vakka oli kantensa löytänyt tai neito prinssinsä. Tätä tarinaa muunnelmineen sukulaiset ovat
toistelleet aikojen kuluessa.
Berndt Robert Etelävuori oli iältään 25 vuotta, kotoisin Nummelta varakkaasta
kauppiasperheestä, suomentanut Söderberg-nimensä isäänsä uhmaten. Isä
oli kuollut pari vuotta sitten. Maailma oli kuljettanut Etelävuorta Helsingin,
Kajaanin ja Viipurin kautta hetkeksi Luumäelle
Hilda Venäläinen oli 18 vuotta, kylän mahtitalon tytär, puhelias ja ripeä toimiltaan. Kotitalo oli maalaistaloksi harvinaisen iso, tupa kooltaan suorastaan
vaikuttava. Niin vanhemmat ikäpolvet muistavat edelleen. Kylän tie kulki pihan
läpi, koska kauan sitten varsinainen tie tuli vain kotitalolle asti Lappeelta Luumäen kautta Hämeenlinnaan johtavalta maantieltä.
Vielä samana syksynä nuoret lähtivät Helsinkiin ja menivät joulun ja uuden
vuoden välipäivinä naimisiin. Myöhemmin Etelävuoret muuttivat Viipurista
Luumäelle Venäläisen kylään anopin luo.
Muutamassa vuodessa he rakensivat itselleen suvun maille huvilamaisen
talon, muodikkaan puutarhan hedelmäpuineen, marjapensaineen, kasvitarhamaineen ja kukkineen sekä pellot. Paikka oli ihanteellinen, maisema kahdelle
järvelle upea.
Etelävuoret ryhtyivät viljelemään maata ja pitämään karjaa. Oppia haettiin
kirjoista ja perinnetiedoista. Apua saatiin tarvittaessa. Lapsia syntyi seitsemän
tasaiseen tahtiin 1920-luvun loppuun mennessä. Haasteita riitti. Elämä ei ollut
helppoa. Berndtistä tuli pitäjäläisten tuntema Pentti ja 1930-luvulla merkittävä paikallispoliitikko. Hän haki uraa pihapiirin ulkopuolelta, ajoi pontevasti
talonpoikien etua. Arkielämän hoitaminen jäi pitkälti vaimolle ja kasvavalle
jälkipolvelle.
Lapsista kuusi eli aikuiseksi läpi sotien ja pula-aikojen. He menestyivät elämässään ja kouluttivat puolestaan lapsensa virkamiehiksi, taiteilijoiksi ja kotimaalleen hyödyllisiksi kansalaisiksi. Kaikkien elämä oli muualla kuin Luumäellä,
etupäässä pääkaupunkiseudulla. Linkki Venäläisen kylään säilyi silti vahvana.
7

Suvun geenit tuottivat jatkuvasti tulosta. Tuntuu siltä, että perimä on ajoittain
ollut piilevänä, mutta pysynyt ja paikoin kukoistanutkin. Tämä kirja kertoo siitä,
mistä Etelävuoren jälkipolvi on geeninsä saanut, miten yllättäviä ulkomaisia
ja kotimaisia lähtökohtia on matkan varrelta mukaan tarttunut. Papan esi-isät
ovat kotimaan lisäksi Ruotsista, Saksasta ja ties mistä. Heissä on aatelistoa,
porvaristoa, sivistyneistöä, käsityöläisiä, merimiehiä, rusthollareita ja tavallisia
suomalaisia. Mamman sukujuuret ovat Karjalassa ja Luumäellä, rusthollareita
sielläkin.
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SUKU ELI HISTORIAA
Me suomalaiset puhumme mielellään itsestämme metsäläiskansana, joka rakensi kotimökkinsä tänne raukoille rajoille. Tosi suomalainen on karski, hieman yksinkertainen mutta ihailtavan sinnikäs talonpoika. Tämä mielikuva istuu vieläkin sitkeässä, vaikka todellisuus suomalaisesta koko ajan kohentuu ja
kirjavoituu.
Näiltä pohjilta silkasta uteliaisuudesta tätäkin sukuselvitystä lähdettiin tekemään. Tavoitteena oli saada tietoa isovanhempien sukutaustoista. Isoisä eli
pappa on Berndt Robert Söderberg sittemmin Etelävuori ja isoäiti eli mamma
Hilda Venäläinen. Tiedossa oli isoisän puolelta vain, että Nummelta oltiin kotoisin jostain hienommasta ja isoäidistä että kotitila Anttila oli iso talo Luumäellä.
Ei tarvinnut paljoa seikkailla alan sivuilla verkossa, kun alkoi paljastua mitä
omituisimpia asioita. Haut ja kirjallisuus tuottivat eteen uskomattoman kuvan.
Rippikirjat ja muu luotettavana pidettävä aineisto tukivat syntyvää käsitystä. Oli
pakko lähteä selvittämään asioita ihan vakavissaan varmistettuun tietoon pyrkien. Primaariaineiston seulonta olisi ollut vuosikymmenten työ. Oli tyydyttävä
mahdollisimman luotettavaan sekundaariaineistoon. Välillä tuli kiusaus vilkuilla
myös verkossa löytyvään runsaaseen epäviralliseen antiin.
Suomalaisuuden alkuperä alkoi omalta ja laajan suvun kohdalta muotoutua
uudella tavalla. Tavallisesta tulikin tavatonta. Jos se oli mahdollista mamman
ja papan sukujen historiassa, sen täytyy olla mahdollista monelle muullekin
suomalaiselle. Lisäksi saman taustan omaavia läheisiä ja kaukaisia nykysukulaisia täytyy olla valtaisa määrä.
Suku todellakin eli Suomen historiaa. Kuvaukseni jakautuu kolmeen osaan:
Ensimmäinen luku on omistettu papan isoäidin kansainväliselle sukutaustalle,
jossa on suomalaista ja ulkomaista aatelia ja sivistystä. Toinen luku kertoo
papan isoisän lasinpuhaltajasuvun tulosta Ruotsista Suomeen ja sen vaikutuksesta Suomen lasiteollisuuden alkuvaiheisiin. Kolmas luku kuvaa mamman
suvun elämää Kaakkois-Suomessa, joka usein jäi sodan jalkoihin ja kuului ihmisiän Venäjän keisarikuntaan.
Monipuolisimmin Suomen historiaa on eletty papan isän äidin suvussa.
Osalla siitä on vanhaa hämäläistä alkuperää läntisellä Uudellamaalla, Hämeessä
ja Satakunnassa. Se viljeli maata, laajensi tilojaan, osallistui sotimiseen, sivistyi
kirkonmiehiksi ja lainlukijoiksi ja kulki paikoin kehityksen etujoukoissa. Monilla
oli aatelista taustaa. Mamman suku tuli Etelä-Karjalaan vankan arvioni mukaan
9

Karjalan kannakselta, jossa länsi ja itä jo ammoin mittelivät alueen hallinnasta
ja uskonsuunnasta. Monet piirteet viittaavat suvun varhaiseen länsimaalaisuuteen. Silti tulosuunnan takia se sai lisänimen Venäläinen.
Pitkälti keskiajalta alkaen papan sukuhaaran tarina on maahan muuton historiaa. Tulijat jäivät Suomen niemelle, sopeutuivat ja suomalaistuivat. Heidän mukanaan tuli tietoa ja taitoa, usein varallisuuttakin. Elämä kulki omaa uomaansa
uskonnollisten, taloudellisten ja poliittisten virtauksien viemänä.
Ristiretkien ajalta löytyy varhaisinta kirjallista tietoa suvun nimeltä mainituista
maahanmuuttajista. Birger-jaarlin ristiretket 1200-luvulla toivat Uudenmaan
rannikolle ja siitä itään ruotsalaisia ja skotlantilaisia sotureita. Jotkut tulivat
idästä Viipurin kautta. Nykyisellä pääkaupunkiseudulla ja sen lähituntumassa
oli monen suvun esivanhemman alkukoti.
Ristiretkien jälkeen ruotsalaiset alkoivat vähittäin johdonmukaisesti asuttaa
Uudenmaan tyhjiä osia Suomenlahden rannalta käsin. Jotkut menivät pidemmälle sisämaahan hämäläisten asuinalueille. Nurmijärvellä ja Vihdissä he hämäläistyivät vähitellen. Niin kävi myös vierasmaalaisille palkkasotureille.
1500- ja 1600-luvun alussa Suomen aatelispiirit tukivat katolista, Ruotsin
kuninkuutta vaativaa, Sigismundia. Siksi suomalaisiin ei Ruotsin vallitsevassa
hovissa luotettu. Luterilainen Kustaa II Aadolf antoi Suomesta läänityksiä ja
virkoja saksalaisaatelistolle asemaansa varmistamaan. Usein aikansa Baltiassa
asuneet, Ruotsia ansioituneesti palvelleet esi-isät asettautuivat eteläisen Suomen aatelisalueille. Monet liittyivät aviollisin sitein täkäläisiin aatelissukuihin.
Yhteinen kokemus saksalaisilta rintamilta toi lisäarvoa. 1700-lukujen venäläismiehitysten tieltä suuri osa uusista sukulaisista siirtyi kuitenkin lopullisesti
Ruotsiin. Kun Ruotsi menetti Baltian 1700-luvun alussa, Suomeen tuli myös
Ruotsin sikäläisen armeijan päällystöä.
Rannikolla ja vesien varsilla on käyty kansainväistä kauppaa varhaisista ajoista
alkaen. On ollut saksalaisia, hollantilaisia, virolaisia ja ties keitä. 1700-luvun
loppupuolella lasiteollisuus alkoi yleistyä Suomen puolella. Taito lasintekoon
tuli saksalaisten ja ruotsalaisten mukana. He hallitsivat alaa Suomessa pitkään
1800-luvulle. Ilman heitä myöhempi suomalainen lasitaide ei olisi päässyt
ponnistamaan siivilleen.
Vuosisatojen ajan Suomen olosuhteet olivat vaikeat. Katovuosia oli usein.
Nälkä ja köyhyys kiusasivat. Oli epävarmuutta ja väkivaltaa. Onnekkaat kokosivat autioita tiloja ja menestyivät, kunnes sodat ulkomailla kenties tappoivat
perheen miehet tai vieraan vallan miehitys tuhosi kaiken. Näissä oloissa ei
rakennettu loistokkaita rakennuksia tai perustettu tuottavia liiketoimia tai viljel10

miä. Vasta 1800-luvulla vauraus saattoi näkyä turvallisesti. Taas tarvittiin uusia
ulkomaisia voimia rakentamaan tehtaita ja tuottamaan varallisuutta paikallisten
kanssa. He eivät kuitenkaan olleet enää suvun esi-isiä.
Sukupolvet esivanhemmista mammaan ja pappaan ovat kulkeneet välillä
mahtipontisesti ja toisinaan syrjäpolkuja etsien. Tiet mahtisuvuista ovat irtaantuneet, kun myöhemmät tyttäret ovat avioituneet omavalintaisesti tai
välttämättömyyden edessä tai muusta syystä valtavirrasta poiketen. Lähinnä
1500- ja 1600-luvuilla saatu aatelisuus karsiutui esivanhemmista 1700-luvulla.
Etäisemmät ja onnekkaammat sukulaiset ovat jatkaneet kunniakkaasti sukujen
perinteitä vaalien.
Papan isoisän puolella ruotsalainen esi-isä Söderberg sai alkuaan elantonsa
kaivoksista, oli siis mukana rakentamassa kuparista ja raudasta rikastuvaa Ruotsia. Miniä, papan isoisän isoäiti oli metsäsuomalaista sukua, jonka suomalainen
haara oli lähtenyt hakemaan Keski-Ruotsista parempaa toimeentuloa 1500ja 1600-lukujen taitteessa. Suku jatkui myöhemmin hyvin toimeen tulevina
ruotsalaisina. Tuli myös selväksi, että yli Pohjanlahden on kautta aikojen ollut
jatkuvaa liikennettä molempiin suuntiin. Ideat ja opit seurasivat kulkijoitten
mukana. Papan isoisän isoisä muutti Ruotsista perheineen Oulun pohjoispuolelle lasitehdasta rakentamaan. Hänen poikansa, papan isoisän isä löysi vaimon
Oulusta. Isoisä syntyi Nuutajärven lasitehtaalla Urjalassa. Isoisä tapasi isoäidin
hämäläisissä kartanoissa.
Voi vain ihmetellä, millainen perimä on mamman ja papan lähipiirillä ja jälkipolvilla. Esi-isistä löytyy lahjakasta ja sinnikästä väkeä kaikista ilmansuunnista,
Suomesta ja sen ulkopuolelta. He ovat eläneet oman aikansa elämää ja heidän
ratkaisujaan ei käy moittiminen nykyvaatimuksista käsin. Täyden iän eläneillä
on ollut myös onnea matkassaan.
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PAPAN ISOÄIDIN SUKU
Papan isän äidin Gustava Charlotta Söderbergin suvun historiaa voidaan seurata monessa sukupolvessa ja sukuhaarassa varsin kaukaa lähtien. Useat esiisät ovat olleet aikanaan siinä määrin huomattavia, että heistä on jäänyt kirjallisia merkintöjä ja heidän lähipiirinsä historiaa on jo kauan asiantuntevasti
tutkittu. Isoäidin esivanhemmissa on vanhaa ja tunnettua suomalaista sivistyneistöä: pappeja, lainoppineita sekä kotimaista ja ulkomaista aatelia. Näistä
sukuhaaroista on myöhemmin koostunut mahtava kansainvälinen sukupuu,
jonka oksilta löytyy lukuisia merkkihenkilöitä. Yllättävää on, että he kaikki ovat
itse asiassa sukua keskenään ja se, että Etelävuoretkin ovat osa samaa puuta.
Papan isoäidin isoäidin isä Anders Magnus Labbart ja äiti Johanna Procopea
Vihdin Lahnuksesta ovat kahden sukuhaaran risteyskohta. Anders Magnus Labbartin isovanhemmat olivat aateliset Anna Christina Hästesko Fortuna ja Sigfrid
Rappengren ja Johanna Procopean isä Vihdin kirkkoherra Gabriel Procopeaus
eli Procopé ja äiti Elisabet Montanus. Heidän suvuistaan löytyy tietoa historian
kirjoista ja erilaisilta nettisivuilta, on aateliskalentereita ja sukutauluja. Tiedoista
on pyritty ottamaan huomioon luotettavimmat, muut on ilmaistu mahdollisina tai harhaan johtavina. Patronymit eli tiedot isästä ja nimet on säilytetty
pääasiassa ruotsinkielisinä, ellei kysymyksessä ole selkeästi suomenkielinen
henkilö.
Teksti etenee mahdollisimman kronologisesti vanhimmasta nuorempaan,
mutta sivupolut monien avioliittojen kohdalla osoittautuivat välttämättömiksi.
Esimerkiksi Teet- ja Härtonäs-sukujen esi-isien historia alkaa jo Birger-jaarlin
ristiretkestä 1200-luvulla. Silloin Teetit asettautuivat Pernajaan ja Härtonäsit
nykyisen Helsingin tienoille. Kuitenkin teksti alkaa 1400-luvulta Sipoon Ekelöﬁen esivanhemmista, jotka avioituivat nykyisen pääkaupunkiseudun, Porvoon
ja Pernajan vanhojen sukujen edustajien kanssa. Kaikki isiksi ja äideiksi mainitut
ovat Söderbergin suvun esivanhempia. Joskus on kerrottu myös sisaruksista,
joilla on ollut merkitystä perheen arvoaseman muodostumisessa. Ekelöﬁen
tytär avioitui sittemmin vihtiläiseen Ekestubben sukuun, joten suvun tarina
jatkui Vihdissä. 1600-luvulla aateloitu Hästesko Fortuna tuli sukuun avioliiton
kautta. Esivanhempia löytyi myös Saksan Mark-Brandenburgista vähän Berliinistä koilliseen ja Böömistä Prahan tienoilta.
Johanna Procopean suvun tarina seuraa 1500-luvulta lähtien Satakunnan
varhaisaatelisista periytyviä Speitzin lainoppineita Liuttulan kartanoon, Wit12

tenbergin yliopistoon, Hämeenlinnan vankilaan ja takaisin Liuttulaan. Esi-isän
tytär avioitui sääksmäkeläiseen Montanuksen pappissukuun. Seuraavassa sukupolvessa tytär Elisabet Montana meni naimisiin Vihdin kirkkoherran Gabriel Procopeauksen kanssa. Tässä avioliitossa yhdistyivät kaksi huomattavaa
pappissukua. Johanna Procopean taustassa on monia muitakin kiintoisia esivanhempia omine sukuhistorioineen, joten sivupolkuja tarvitaan silloin tällöin
kokonaiskuvan saamiseksi.
Aatelisuus hiipui esivanhemmista 1700-luvulla. Hästesko Fortunan ja mystisen Rappengrenin tytär avioitui tilallinen Labbartin kanssa. He jatkoivat sukua
lohkotussa Lahnuksessa, joka oli edelleen säteri. Pojan tytär avioitui sukutaustaltaan arvailujen varaan jääneen ruotsalaisen rykmentin varusmestarin kanssa.
Sotien ja sotiin valmistautumisen ajat jatkuivat. Olot olivat olleet levottomia
useita vuosisatoja, mutta 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa sotiin osallistuminen ei enää aateloinut esivanhempia. Silloiset taistelut tulivat kotinurkille ja
aiheuttivat vain onnettomuutta. Elämisen sekavuus heijastui ihmisiin ja vaikutti
henkilökohtaisiin ratkaisuihin. Köyhtyneet perheet tinkivät tasostaan. Kesti aikansa ennen kuin tilanne normalisoitui.
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UUDENMAAN AATELISET RANNIKKOSUVUT
Huolimatta sukuhistorian moninaisuudesta ja useista mahdollisista lähtökohdista kantasuvuksi on valittu Ekelöﬁn suku Sipoosta. Sukupolvet on kirjattu
jakson alussa olevalla numerolla. Ekelöfeistä oli aikanaan yhteys Vihdin Ekestubbeihin ja siitä edelleen muihin Vihdissä asuneisiin esi-isiin. Esivanhempien
nimet on kursivoitu.

1.
Ekelöf-suvun yleisesti tunnustettu esi-isä on vuonna 1485 Viipurin pormestarina ollut Pietari Niilonpoika (Kansallisarkisto, Pergamenttikokoelma, tunniste
40 Viipuri, kotelo) eli Peder Nilsson (24.9.2015 iä5, Ekelöf 1, paltta.ﬁ, sukuhistoria.ﬁ). Syntymäajaksi on arveltu 1355 – 1415. Puolisosta tiedetään, että hän
oli porvoolaista Stensböle-sukua. Näistä lähtökohdista voi yrittää luoda kuvaa
Peder Nilssonin elämästä ja taustasta. Kuvan kaikkia yksityiskohtia ei voi tällä
erää varmistaa. Myös esille nostetut uudet isyydet pohjautuvat palapelissä syntyneisiin todennäköisyyksiin.
Viipuri sai kaupunkioikeudet 1403. Lain mukaan vain porvarit olivat kaupungin täysivaltaisia asukkaita. Porvarioikeudet myönnettiin haun perusteella kaupungissa asumaan sitoutuneille kauppiaille ja käsityöläisille. Viipurin kauppiaat
olivat joko ruotsalaisia tai saksalaisia. Kaupungin hallintoa hoitamaan porvarit
valitsivat joukostaan yhden tai useamman pormestarin ja raatimiehet. Pietari
Niilonpojan on täytynyt olla vertaistensa joukossa poikkeuksellisen arvostettu
henkilö, koska hänet oli valittu kaupungin kärkipaikalle. Todennäköisesti hän
kävi ulkomaan kauppaa, osti ja myi laivoilla Viipuriin tullutta ja Viipurista lähtevää tavaraa. Kruunun vouti keräsi valtakunnalliset verot.
Nettitietojen mukaan Peder Nilssonin vaimon vanhemmat olivat Anders
Jönsinpoika (Stensböle) ja Kirsten Pederintytär Hornhus Porvoosta (Geni.com
23.3.2011 Antti Tapio Vilenius). Isän isä oli Jöns Kemiö (Geni.com 20.6.2014
Risto Rönkä) ja isän isoisä Anders (Geni.com 20.6.2014 Antti Tapio Vilenius).
Rovasti Tapio Vähäkangas Muuramesta on selvittänyt Porvoon Stensbölen
ja Hinthaaran rälssin perintöä Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirjassa.
Hänen mukaansa Anders Jönsinpoika asui vuonna 1446 Stensbölessä. Vaimo
oli Christina / Kirsten Hornhus. Eric Anthoniin viitaten Vähäkangas kertoo, että
Anders Jönsinpoika on Kemiössä 1400-luvun alussa eläneen Jöns Andersin15

pojan poika. Hän sanoo myös, että Ekelöﬁn suvun jälkipolvien, Hans Erikinpojan, torppa Porvoon Stensbölessä osoittaa, että Ekelöﬁt ovat olleet sukua
Stensbölen perheelle. Netin mukaan Stensbölen kartano sijaitsi 1300-luvulla
meren rannassa, mutta maan kohoamisen myötä se on nykyisin noin kilometrin päässä vesirajasta. (Genos 68 (1997), s.10 – 18, 45 – 46)
Vähäkankangas kirjoittaa, että Jaakko Teitin valitusluettelon selostuksessa
(s.229) Porvoon Hindhårin eli Hinthaaran rälssin omisti 1400-luvulla rälssimies Nils Larsinpoika. ”Nils Larsinpoika on ilmeisesti Viipurin linnanpäällikön
Krister Nilsinpojan (Vasa) palveluksessa ollut vouti Niklis Laurensinpoika, joka
Helsingistä lähetti vuonna 1440 kirjeen Tallinnaan eräässä perintöasiassa” (Vähäkangas, FMU 2362, 6645). Toisella kertaa hän oli todistajana vuonna 1446
tapauksessa, jossa todistajat oli koottu Porvoon pitäjästä. Vähäkangas arvelee,
että asemansa vuoksi hänellä oli mahdollisuudet hankkia omistuksilleen rälssioikeudet. Nils Larsinpoika saattoi tulla Ruotsista Suomeen Krister Nilsinpojan
mukana. Krister Nilsinpoika oli Viipurin linnanpäällikkö 1417 – 1442 (Huldén
s.147 – 151). On myös mahdollista, että isä Lars oli se Lauris Hinthaarasta, joka
oli ollut 1405 talonpoikaisena lautamiehenä oikaisukäräjillä (FMU 1207) eli hän
olisi asunut Hinthaarassa jo runsaat kymmenen vuotta aiemmin. Porvoo oli
merkittävä kauppa- ja hallintopaikka joen suulla, Viipurista Turkuun kulkeneen
tien puolivälissä. Sen molemmin puolin rannikolla asui ristiretkien ajoista alkaen
Ruotsista tulleita varakkaita perheitä. Tuleva linnanpäällikkö saattoi hankkia
sieltä suositellun ja kykenevän voudin. Vahva oletus joka tapauksessa on, että
Nils Larsinpoika oli alkuaan ruotsalainen.
Vouti Niklis Laurensinpojan Tallinnan kirjeen sinetti on säilynyt vain osittain.
Teitin piirtämässä kuvassa selostuksen vieressä on oksasta ylöspäin nouseva
lehti (Vähäkangas). Sama kuvio on toisessa yhteydessä panttauskirjeen alla
olleessa ylimääräisessä sinetissä (Vähäkangas, Ramsay 1909 s.405), joka saattoi
kuulua voudille. Miten ollakaan myöhemmin aateloidun Ekelöﬁn suvun vaakunassa on oksasta alaspäin oleva tammen lehti ja yläosassa sama lehti ylöspäin
ja suvun aatelisnimeksi on valittu Ekelöf eli ”tammenlehti”.
Voidaan olettaa, että Nils Larsinpoika oli Peder Nilsinpojan isä. Viipurin linnan vouti keräsi alueen verot ja oli monin tavoin merkittävä taustavaikuttaja.
Kun valtionhoitaja Sten Sture 1485 kaappasi Viipurin ja Olavinlinnan omaan
hallintaansa, hän hoiti aluetta vouti Nils Nilsinpojan välityksellä (Huldén s.189).
Uusi vouti saattoi olla vanhan voudin poika ja Peder Nilsinpojan veli. Viipurin
kauppiaille oli eduksi säilyttää hyvät kauppasuhteet Novgorodiin ja sen jälkeen
Moskovaan sekä keskittää kauppaa Viipuriin saksalaisen ritarikunnan ja hansa16

