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OIVISTO

kahdeksan omistivat rärssimiehet. Koko k1,lä.riitettiin rn,..,,u,I]:'Ji,,,j"'r':.,,,'-'j:;r,:J.'.i::noksi' joka oli vv' r635-5o Turun hovioikeuden presidentin palkkatilana ja lahjoirerrii. v. r6.,kr Kustaa Hornille Porin kreivikunnan osana. Tila peruuretriin v. r6gr ja muocloste,,,,,,t;j,o.lltilaksi' Kartanosta erotettiin v' rB98 urrsikoivisto-nimine, osa. Loput jaettiin \,. rgro kolrneenosaan' Koivistoon eli vanhataloon, joka tuli käsirrämään o,444 koko karta,osta, Harmaalinq2un(katso sita) sekä Latokarranoon, joka sittemmin on parstoirertu asur)roi.rlueeksi.
Maanomistajista kvlässä enne, vuotta r560 tunnetaan: Margit olavintytär, j.ka v. r4r9 rnviKoivisto. kvlässä olevan tila,sa linnanvouti Klaus Lydekenpoika Dieknille, sekä Matts späkhaisja olof Tavast, jotka luovuttivat vaihdossa samalle -t.ir.,,. u,".rl *o,rtr,o., kylässä; Brita Fle-ming, amiraali Torsten salomonssonin (Ram) reski, joka v.,557 ruovutti vaihdossa kaksi 121o"Koiviston kylässä kruunulle; käskynhaltija Jöns skytte, joka sama,a vuonna vajhdossa ,uovuttiyhdentilankruunulle;valtaneu'osJonsKurck,jokavar'hdossaluovuttiv.r55Tyhclcnjav. 

r55BneljäKoiviston kylän tilaa kruunulle' 
- omistajat v:sta r65r:kr Ii.ustaa Horn (af Björneborg), valta-kunnanmarski' kenraalikrrvernööri, ,05,-57 ja rämän leski sigrid Bicrke (af Åkero), t r67g, sekäperillisct; Krisroffer Albert vo. Hirscheit, majuri, r689-96 (r69r-98,scir:r omisrajia); HenrikPatrlitrus, kirkkohcrra, r697-r 7t3 ia 1ämän leski Anna Maria 

-r726; hänen poikansa Sirn6nPatrlinus, aateloiruna Lindheim, hovioikeudennervos, t7z7-38;Jakob (?) srcnius, pastori, r739
-45; Johan Kraftmatr' professori, t746-gt; härren veljerrpoikansa Frcdrik Gabriel Kraiinl.n,asesscrri. t7g2-t8oo; orro Joakim Brusin, majuri, lgey-17; Nils Leonard Gripenberg, majuri,rBrB-27; Gustav Jakob von willel:rand, kapteeni, rBrB-3g ja tämän vararikkopesä _r84r;Fredrik Mauritz von Nurners, majuri, rB4z-45 ja tämärr peri.iliser 

-rg54; oskar Maurirz vonNumers I855--67; vph Auuusr Ludvig carpelan, eversri, lg67-73; Fredriksfors bruks AB rg73
-77; Gustav Valfrid Hammarin, vlioppilas, r877-Bl; Revnald Rafael von Frenckell rBBr14.Karl reodor von Frenckcil, iuurnantti, ,tr, ,r, Kristian Fritiof ervick rBgB-r9ro sekä FredrikKorrstantin Eriksson rBgB-r9o2, G.stav oskar Lundgren rgg8-r9or, Nestor Friis rgor-o4,Kaarlo valli rgor--oz ja l-rans \/ilho vanhatalo rgor-ro; Frans vilho vanhatalo rgro--r7.Nvkyinen omistaja (v:sra rgrT) porin karrprrnki.
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