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Hestiretki 2000
ptiti ka u p u n ki se u d u lle
sistittli

Lauantctina kesrikuun 10. pciiarinri tehdricin sukuseuran yhteinen priiurin mittainen kesriretki Helsingissri sijaitseuiin Mannerheim-museoon

ja

cygnaeuksen galleriaan sekri Espoon Trris-

kiindan kartanon puistoon.
rbinskin surulla on Suo-

vaittiin, ettd,vhteinen bussikulje-

men marsalkka C. G.

tus oli retkelli paitsi kitevi m1,os
hauska. Bussilla liikumme nytkin.

F,.

Mannerheimin. taiteilijaveljekset von \\'r'ightier.r - joiden
toita on esilli Cygnaeuksen galleriassa - seki Triskindan kartanon entisen omistajan Aurora
Karamzinin kanssa vhtcinerr esiisi, joten tarjolla on mielenkiintoinen retkiohjetma.

Kokoontumispaikkar-ra on kauppakeskus

Jumbon parkkipaikka

Vantaalla Kehi III:n ja HelsinkiVantaan lentoasernan tien risteyksessi.Jumboon on helppo loytii
niidenkin, jotka eivit ole pdd:kau-

ltaikkisamaan bussiin

punkiseudulla kovin paljor.r autoilleet. Retkemme alkaa sielti ja
sinne bussi mvos illan suussa pa-

Viime kesani Rantasalrnella ha-

laa.

la noin 50 sarvipiita seir.rilla katselee vieraita. Tirkein kohteen
muodostavat kunniamerkit. Kaksi

Piitklfjoitusr

huorrelta olr ne) tlel) ltuoneina.
joissa esitelldan \larrnerheilnirr
sot ilasrrran

raiheita ja Aasiart-mat-

kaa.

Olemme h,,tulkeneetr,io hyV€n,,,,, ::,,,,
matkaa,uutta.,Vuosituhafia ja..kaikkl,
n,A1$ee.,otevAn, entiSetH..maf tillaan'.,,,,,

Talven selkEi on taittunut, paivat

ovat pidentyneet ja kevEitiurinko
m*isiuuea,.meite,:io.kesen,,tuleSta,

Taidefta uanhdssa
galleriassa
Vuonna 1882 avattu Cvgnaetlksen
galleria on maanllne var-rhimPia
taidemuseoita. Gallerian kokoelma kasitti'i paiasiassa suomalaista
I 800-ltrvurr rnealarrs-ja veisto-

:::,::

EikEi aikaakaan, kun tapaamme
taas,kesaietkemme,:moikeissai, Heti

:singi5$ri;.Kaikki: vaah'ibr.rkoltg,,mu;,,,,:
,kaan,,,,tiedos$a bn rn,i6lenki!,ntbinen,
,f,&iv.f, r Atheesta: l.isee,:ta$se,nume-,,,,

rossamme.

taidetta. Museon petlsnat'ttelvssi
on noirt sala maalatrsla, r< istosla
tai piirustusta ja se sljaitsee Fredrik

C1'g-

me pilaa;jokaisen retkelle lahtijan orr

naeuksen romatrttisessa tornihr.rvilassa.
Mtrseokielr ostert pdittt tr zi siirtr mme
lounastamaan ravintola Tervasaat'en
aittaan, joka on lihes 200 motta vanha

varmasti strh teellisert helppo varllstau-

terva-aitta ja sljaitsee
keskustan tunturrassa aivan Korkeasaa-

Lihde nt't mukaan kiinnostavalle

tilsin remontoitu

Voimme kaikki olla ylpeitEr voides,Samrne tUkea, suvUn,.omaa tehtee.
Tiis$Al numeiossa ieft uu saria,llker-,
tomuksia suvun esi-isistEi", lehdes,Sril, my0s,muita, kiinnOSi*ia: aitikke,,
.

:teiie,:suvun j6s6nistii:, Perhetapah-,
tufi a-; r$e kipiiivditmoitukset,*ek&

muu materiaali on edelleen tervetullutta toimitukseemme.

ren vastapiite, mutta Kruunuhaan puolella kauniissa paikassa meren i:irelli.
Lounaaseen seisovasta pol'disti sisiltyvit k,vlmi alkuruoka (kala tai salaatit),
limrnir-r nroka, kakku ja kahvi sekdLjuomana vesi, maito tai mehu.

tua siihenkin.

Itmoittaudu pian mukaan
re t-

kelle. Ilmoittaudu 1 5.4.2000 rnennessti
Pirjo Palinper-ille. ptrh. kotiin (03) 341
2422, t1'ohon (03) 310 7359. Ort tit'ke-

ii

ilmoittatrtrra rniarapairiitt ntcrutessilli mukaan rriahtrtu vain rajallinen
miari osallistr!ia. \Iiinre hctken ilmoit-

szi,

tautumise t eivat valitettaYasti
taa tule kysvmvkseen. I

tilla

ker-

tuontopolulla kartanon
I*yvri&,,kev,irin::jatk0a ja

antoi$ia

ffIffikinPa'i6ia'i

:

l'

'!i11i!',fallnnnrii,,,,,,,,,,,,,...,,,;,;,,,, I,,,,,
: hallitUksen puheenjohtaja,,,,:,:,:::,",:,,"'

Manner-heim-museo ja Cvgnaeukserr
gallelia sljaitsevat vierekkiin ja kummassakin on meille tatjolla mieler-rkiintoinen, asiantunter,asti opastettu kier-

purstossa

Iltapziivilli Trisk'indan luontopolku vie
meidiit vanhan kat tanopuistotl tt.tttnelmiin. Kierros on noitt kahdell kilomet.-

rin mittainen ja hrvilli siilli kzivelr'
kengit ovat riittava varLlstus. Tutrtsturlrrne reitillamme seki 1;er irtteiscelt ptttttarhakulttuuriir-r etta lchevaan letrtoluor-ttoon. Titi vartert meilli on kdltossamme hpit opasvihkoset, joista selviia
havainnollisesti seki kartanon historia
etti puistossa esiintlvat kasvilajit' Pieni
mahdollinen kesisade tuskin retkeim-

$ukiirctken ohjelma
kto :10.00 Tapaaminen kauppa-

keskus Jumbon pihassa, josta
yhteinen bussikulietus lihtee.
hinta 6O mk/hlo.
,Bubsiku$eluksen

i i.oo-t s.oo opastetut kierrokiet Mannerheim-museossa ja
Cygnaeuksen galleriassa {hinta
yhteensA n. 50 mkhlo)
t<to

ros.

,ktb,,tl

Illonipuotinen mannerheim

,$aaf€n anassa, hinta 140 mk ai.tuiibt,'O=1 Z-vuotiaat 70 mk, atte

Vuonna 1951 mar-salkka Mannerheimin
elirnintyoti esittelem:iin perustettu
nruseo s!jaitsee timdn l(airoprristorrkodissa. Kvsvml,ksessa on talon entisen

isannin monipuol isista kiinnostuksen
kohtcista johtuen Suomessa varsin eksoottinen kotimuseo, joka onkin vrtodesta toiseetr mt'os ulkomaisten kivijoi-

den suuressa suosiossa. l\{arsalkan esteettiset mieltyrn,vkset nakp'it sisustuksessa. Muiden metsastl'smuistojen ohel-

2 PlltsKl

:

3.30 Lounas ravintola Terva-

6-vuotiaat ilmaiseksi

:

kl; 1 5.00-1 6.00 Kivelyretki TrAskirfidan kartanon luontopolulla
Espoossa.
:

klo 17.00 Bussi palaa takaisin
kauppakeskus Jumbon parkkipat,.
kalle.
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Toimittaja
Katriina Orbinski
katriina.orbinski @ orbinski.fi

Ulkoasu
Mikko Salmela
mikko.salmela @ t<olumbus.f

i

Painopaikka
Cuumu 2000

llmestyy kaksi kertaa vuodessa

tssN 1457:0629

Isoisimme I{eikkiJuho Orbinski oli
torppaliJuvan kunnan Hyo111,v1 k1,1issi.
1920-luvulla ns. torpparilain tultua voi
rnaan isi.mme Aksel Orbinski yhdessa
Viktor.r'eljerrsi karrssa Irrnast i tamlrr
Nitkii-nirnisen tol'pan itselleen. Vuonna 1932 isin n.rer.rtf i nairnisiin hin.ja
velijakoivat tilan, josta sitter-r muodostui meiddn Lehtola-r'rirninen t)),pillinen
sar,olainen pienviljell,stilam me; muLrtama hehtaari peltoa,.jokunen lehmi.ja
hevonen, lampaita ja sikapossu lisdksi.
Hevosesta muistrru mieleeni. ettii
n'reiIIe ostettiin svksl,lli I947 ker"iilli
s)'nt),n)'t varsa, jota talvella pidettiin aika
paljon ulkona vapaana. Aiti kulki usein

Kun sota aikanaan loppui, niin rnonia tavaroita oli vielA vaikea saada. Meillekin alettiin hommata ensimmiisti
polkrrplorid. Iiansanhuollon luvalla sai
ostettua lenkaat. Jostakin saatiin vanl-ra
nrnko, r,anteetja muitakin osia piti kerati misti sai. Tulihan siitd p1,ori lopr,rlta jajopa isimme 1,li nelikvmppiseni
innostui opettelemaan silli ajarnista,
mutta kvlli hin sen homman hl,lkdsi
piarr meille rrrrolemnrilleja lrrlrarrlrri
vain omiirr jalkoihinsa.
Isd tcki tzrlvisin metsitoita. Neljikl,mmenluvtrlla oli niin metsityomailla kuin
muuallakin kova tl,ovoimapula. Saadak-

rtavetalla leivinpalasia
esiliinan taskussaja
antoi varsalle makupaloja. Kerran hinelld ei
sattunutkaan olemaan

leipii taskLrssa.la ilmei
sesti siite hermostuert
varsa nousi takajaloilKuua aas. ahoksm puintiaJuualla
1975. Ahsel tehee olkikuaon sidettri

ja

lapsenlapset Thrja Vticinrinm ja
Jai Orbircki seuraaaat tapahtu-

leer-r pysnln ja pani
ettrkaviot didin olkapiille kaataen hinet
hrmihankeen. Aiti vi-

hin siikihtija

varsa

maa. (huaa Heimo Orbinskin albu-

oli tlltrvainen, kun

mista)

esittii

sai

vastalauseen.
Sota-aika toi elilai-

suutta s1'rjikylilleki rr. Pirneir.ri aikana
piti ikkunat peitelld, ettei valo olisi nikt,nyt rnahdollisille vihollisen lentokoneille. Itse aloitir.r koulunklvnnin 1939
s,vksylli, juuri kun talvisota slttf i. Koulullemme majoitettiin siirtolaisiaja kou-

lunpito jouduttiin siirtdrniin liheiseen
maalaistaloon.

Kerran isimme r,ei niille siirtolaisille
mrrstia pelunoita, jota lajiketta ainakin

viljeltiin. He olivat alkaneet ihrrretelLi. krrinka senurroisia penrrroita
voi svodi, niistihin tulee rnustaa keit
toa. Selvisi, etti niissa oli vain kuori
Savossa

musta.

ja tyossi jo olevat tehokkaampaan ttoskentellt'n alkoivat puutavalavh tiot jakaa ns. tehopakkauksia,
jotka sisilsivdt muun rnuassa kahvia ja
tupakkaa. Pakkauksen saaclakseen piti
hakata tiettv rniiri kr.rutioita tietyssi
ajassa. Ainakin ensimmiisia pakkauksia
jacttaessa ei kahvia vield saanut kaupoista. Isin saadessa pakkauksen oli siir-rl
oleva kahvi ensimrniine n, miti sodan
jilkeen saatiir). Olikin juhlapriivi, kun
seen t,vovoirnaa

siitii keitettl,i kahvia piisi ensinrmiisen
kerran nauttimaan.
St,ksyiset

liihen puinnit olivat ainajatkuu iuulla
HUI{TIKUU
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Teksti: I{.etriina Orbinski
Krrvat: Reljo Hietanevan albumista

Lentokrpteeni
Reij o Flietaneva
S

aa

onlinnass a Surutto-

mankadulla, Saimaan ran-

nalla lmas s a rauhass aan
on aiehrittriuri puutalo. Pilintuien talairuokinnasta nyt jo seitsehassa huolehtii

iivekkiit kietrtovat lentzljii edelleell. Tarjol uisla gotlt mcl-alcl ioistzr nautiskelevat piiAasiassa viherpeipotja urpiaiset
- Mulla on seitserninkt'mmertta henkea elatettivin:i. PunatLrlkkqja.ja talitiaisia on tana vuotrna jostakin s11'sti

vi-

hdn, rnutta on kuitenkin. Sitten on kaksi tikliri, rnlltta ne on niht't vain kahtena paivani. Orava kivjoskus trdnl'ttele-

mrin auoden aian eliikkeel-

nrissi, sanoo Reljo, joka or.r elimissain
ehtinl,t nahdi muutakin kuin kotipiharr

lri ollut lentokapteeni Rziio

tapahtrrrnia.
\,Iiten Aleksi Hietanevatr (ent. Or-

Hietanana.
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binski) nllorelnmasta pojasta Rantasalmen Kolkonpazin Kekkolasta sitte n aikoinaan tuli lentija? Kaikki alkoi vtron-

na 1959, krrn Re ijo kari lLrki,rn viinreisti
luokkaa SavonIinnassn. KottItutsttItttott
vuokranantqjart poika. -\ercin t FiIrnai|in edelt;ija) lerrt:ij:i. krr r.i 1,iir:t crrsd
alalle ilnrzrvoimien kar.rtta.
- En rninii silloin tiennrt lent:irnises-

ti t,htiin mitiin tietenkiirin. sanoo Rei.jo. - Kevittalrella oli lchclessa ilnroitus,
ettui le n totrpsee ri krr lssi j a rj este tiiii n. Kai-

kenr-rikoisten testien.jalkeen ne hn :iksyivit rnintrt sittne.

Itohti ulkomaan ihmeitii
Varusrniespah eItrs kLrlui iInravoitnissa
Kauhavallzr peltrslentokortllt trtsta hankkien. Seuraar,aksi olisi olhtt vttoross:r
kadcttikorrlrr.jolr rallcrt rtuor i nties

Erx immtii sen kapte enil ermon
a asfuiltno tto N ew Yorhi ss a.

lnatkustikin piikarrpunkiin, mlrtta
kiinn,i viinre herkelli Helsingin asemalta takaisin. Seut-aavana kevd,ini
Aero haki perimieskurssille oppilaita.
Ktr rssi.j oh clzrt t i tr opaikkaar.r. Er-rsim mii-

ja -r'eittii Reljo hieman

nen konetrrppi, rnisszi Reijo oli nelji
vuotta perirniehend, oli pdiasiassa kotirnaan reitteja Ientiny,t DC-3, kaksimoottori nen kartnrrspt,olikone,.johon mah-

raikka se orr ulkomrrodoltaan vihdn porsaan

rrri

r.iltirr rli

20 rrratkrrstajaa.
rne mvos Tirrktr\Iaarianhamina-Tukholrna ja sitten kerlan viikossa Vaasa-Sundsvall ja Vaasa-

- Lennettiinhin

Uumaja. Ne oli ulkomzrita, Reijo vilnistia. - Se oli hienoa, siihen aikaan Ruotsi oli aika paljorr edcll;i meird. ja srrpcr.
marketit oli rnahtavial

Suunnistusta ltolumbuksen

tggliin

Setrr:rava kone oli Conr,air, isompi, runsaan 50 matkustajan kaksimoottorinen

empii.

-Vaikea sanoa,
velle oli kir,a ja

vin

kiva

tirni

Cara-

lllitta-

DC-10.

nikoinen, mutta rnahtaran hnd lerrril. Se tottelee pclkkii ajatusta
suurin piiltein, r,aikkei
uskoisi, kun se on niin
iso. Euroopassa inhottavimpia olivat
1,olennot, "r'okarrialaksi" sanottiin yoler)toa Malag:rarr. Se lihtiillarr srrrrssaja
tuli zramulla viiden aik:ran takaisin.
Altrssa, kun ei ollut kovin paljon maailma:r nilinlt, sellaiset paikat oli parhaita, missd oltiin viihdn aikaa pelillikin:
Nerv \blk, Paliisi, Los Angeles, Japar.ri,
Singapore ja Kiina, Reijo luettelee.

koneesta kolrneenkaan tuntiin rnitddn.

Tirliko siindjo vil.rin ontto olo?
- Ei siini itselleen tullut, mutta nailld rnaa-asemilla k1,lli. Kerran kun tultiin
Helsinkiin, pojat sanoivat, etta heilli oli
jo sormi napilla tekemiAn hdl,vti,std,
kun eijitkisti kuulu mitidn. Siellihdn
me istuttiin kaikessa rauhassa.

Kamppailua aikaerojen kanssd

potkurikone. Sen.jdlkeen Reijo oli pari

T1,on

vuotta laillassa Karairilla, jossa lenneltiin l960lrrvun loppupr.rolella isolla DC6:lla, nelimoottorisella 100 henge n potkurikonella, pitki:i tilauslentoja maapal-

pitdi

lon lmpiri. Nuori perdrnies piisi ensimmiistd, keltaa kauemntas, Kaukoi-

tian, Nerv \blkiin, suomalaisseudtrille
Minnesotaan ja Iianadaan.
- Sen jilkeerr olin puolisen vuotta
pelkistziain suurrnistajana, kun Finnair
aloitti vuonna 1969 Ierrnot DC-8:lla
NervYorkiin. Olin Ikraililla harjoitellut
suunr ristushommaa. Asuimme Nerv Yor.kissa, lensin sielt:i Amster-damiin ja ta-

kaisirr. Korreissa oli arrrorrraalir, mlrlta
ei ollut vield, tn,viksl'rn,. Erilaisilla
t'adiovehkeilli, tihdistri ja tair,aankappaleista sihtaamalla rne katsottiin struntia

- Oltiin Empire State

Buildingin katolla ja
Aleksi katseli sitd

Manhattanin
u ilinrjr). " Suatiin m) t;
Rantasalamellekin
puhelinkioski. "

niiti

ja llitettiin paikantaa, missi lentokone
on rnenossa. Katossa oli reikzi, josta
tyonnettiin sekstanrri pihalle .ia siiti

nik1,i sitten tahdetja kuu, selostaa Reijo
entista meininkii.

Hapteenina kaukomailte
Reijon klrnrnenvuotinel) perimieskausi
pd:itt1,i Convairin

ja

100 heneen kaksi-

moottorisen Caravclle-suihkukoncen
pelirniehend, jonka j ilkeen kaikkiaan
3l-vrrotinen ula jatkui Ientokapteenina
C)onvairissa, Calavellessa.ia nvkysinkirr
kzivtossd olevissa MD-82-3a MD-83- korreissa. \'iinreinelr srirsenrin \ uotta

rneni DC-10:n kapteenina pitkin matkan reiteilla Neu'Yorkiin ja Kaukoitziin.
K1'slttiessi mal'rd ol I ista sr.rosi kkikon e tta

Pohjoisnapa tutuksi
N{ielenkiir-rtoisia olivat nryos Fin nailin
aluksi pohjoisnar,an kautta tekemit To-

kionlennot.

- Kaikkein hupaisinta oli ensirnrndisilld kerloilla navalle tullessa, kun kone
p1,svi samassa asennossa,

mutta kaikki

kornpassit pvolAhtivit lmpili ja rupesivat nivttiimdin etelaan. Niin pitiikin
tietvsti, mutta ckalla kcrralla tuntui hassulta, etti nvt nAmd rneni kaikki hyrrit
tdssi sekaisin.
Napa-alueella len tirniner-r oli _vksinziisti puuhaa, silli Naton koneita lukurrnottamatta siella eivitjuuri muut
lennelleet. Vdlilli radiokelin ollessa
huono mtroclostui tilanteita,.joissa lennonjohto ei tiennt't matkalla oler,asta

suurimpana rnuutoksena Reljo
rasittavaa aikaeroml,lh,tl,sti, josta
on tullut osa lerrtohenkilokrrnnan alkipaivaiija johon ei kunnolla totu ollenkaan.

- Varsinkilt kun tuli linnesti tinne
it:iin piin, r.riin siti oli par-i kolme piii-

vii

kotorra niinkuirr olis ei sentdin halolla, mutta semr-noisella pienelli kalikalla

l1,ot1,

p:iihin, vihin hornottir.'A

olo, Reijo kuvailee.
Reijo sanoo, ettei hin kaikeksi onneksi tullut tietdmiin ulaltaan mitdin
pelottavaa Lrpausta. Hauska sensijaarr
oli erds Los Ange lesin reissu. Pitkilli
lennolla oli tuplarniehitl,s Reljon ollessa
toinen kapteeneista. Pe rilli hen odotteli viisi piivii Helsingisti tulevaa konerta. Toinenkin miehisto, joka oli puolestaan menossa Seattlen kautta koriin.
ehti.jo saapua paikalle.
- Lihtopaivind ilmoitettiir), etta lento on peruttu, kone on mennvt likki
Ikukoidissi ja Seattlen koneeseen ei
tarvittu kuin vksi miehisto. Olin yksitoista piivzii leissussa tekemitti vl'rtiin
nritiiin. Vililli soitteIin vhrioon, etta
jdriestikii lisii lahaa.

lleu Vork ia Rantasalmen

puhelinkiotki

Lentirninen on ntelkein joka pojan
haaveammatti. Onko se niin ilianaa?
- Minzi viihcllin ky,lli erinomaisen
h1,r,in. Mrrkavinta on, ett:i vaikka ti,o

tavallaan on tylsii, rutiinihomniaa ja

jatkuu iaulla
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Itertomuksia suuun esi-isistti, osa 2.

E,nstadius- Ja

Bafterfeldt-

suvulsta
E dellis

es s

ri Pinskis s ri aloitet-

tiin sarja esitiitimme
Haleniuks en

esiu

So.fia

anhemmis-

ta. Ensimmciinen osa k(isitteli H alenius-suku a nelj (i
p olu

ea taaks

ep

iiin. Tdlld

lius kuoli 28.2.1707 Rasbossa. Anna jii
toisen kelran leskeksi.ja eli vieli noin
krtusi vuotta. Hd,net haudattiin Rasbo-

hon 8.1.1713.

Raftasteftaua uaimo
uaim0

ja

fl

toraisa

Gustafsson Oxenstjernan krrt.srrsta alenr-

Bifverfeldtja timan puoliso Helena

ja Dalissa 1637. firolloin han osallisttri

Plaetorius. (Seki Pedelin etti Helenan

holhoojahalIituksen jarjesranthhn Goteborgin hallinnon tr.rtkintaan huhtikrrrrs-

oli Rasbon ja Kilin kirkkoherran Petrus Erici Enstadiuksen (k.
1668) ja timin puolison Anna Bifver-

feldtin

rnar-r j

an isoriidin Elsa Enstadiuksen esiaanhemmi.sta.
uter)

jo ensirnmiisessi

osassa

mainittiin, Elsa Enstadius (tai
nstadia) oli avioliitossa rovasti
JohannesJonae Haleniuksen (k. 1676)
kanssa. Elsa

tt,tdr.

Elsan

iiti

sen lapsisen

Anrra oli synryn)rr 1646 seitperheen sisarussarjan vii-

clenteni. Hinelle annettiin sama nirni
kuin perheen ruode n vanhana kuolleelle esikoiselle. Elsalla ei liene ollut ainakaan useita sisaruksia, silli Anna-iiti oli
miehensi Petrus Enstadiukser-r kuollessa vain 22-r,uotias. Ajan tapa oli, etti
edcsmerrncerr kilkkoherran serrr aaja

timin

lesken. Niinpi Anna
avioirui 22. l.lti70 miclrerrsd serrraajarr
Henrius Bureliuksen kanssa. Tdti avioliittoa ehti kestii 37 \,uorra. silld, Brrletrai mvos

6
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xel 0xenstjernan luottomies

Palattuaan Keski-Eur-oopa-sta Pede r toinri parin r.uoden ajan clrot-si Gablie I

Aatelissukuisen Anna Bifverfeldtin vanhemmat ol ivat oiker-rspresidentti Peder

esivarrhemntisla ket lolaarr scrrr aalissa
Pinskin nunreroissa.) I{elena oli s1'ntvn,vt I7.9.1613ja heiddt vihittiin avioliittoon 31.1.1636. Helena kuoli kuitenkin
jo 37-vuotiaana 18.10. 1650ja hinet
haudattiin 17. 1 1. 1650 Gustavin kirkkoon Goteborgissa. E.J. Hussin ja G. H.
Gr.rtschmidtin vuonna I651 kirjoittamista hautarunoista paetellen Helerra oli
hvlin lakastettava henkilo toisin kuin
miehensi toinen vaimo Chlistina Bergeneren, joka oli osallisena useissa oikcrtsjutuissa Peder Bafterfeldtin ktrole-

kertaa kerrota,an jotain Sofi-

vuodesta 1634 alkaetr Gloninsenin ja
sellraavana vuonna Leiclenin r liopistoon.

alkeen.

0ikeustieteen opiskelijd
llollannissa
Annan isi Petrus Canuti Carolstadius
(m1'os nirnelli Peder l(enutius, aateloi-

pana laarnannina Lansi-Goot:rnnr:ralla

sa 1639

ja hinet nintitettiin

kaLrptrngin

ensimmiiseksi oiketrspresicien tiksi. johon lilkaan lrilret velrrrrrt-rriin :errraavana vllollna.

Oikeusplesidenttini ja oi keuskollegion puheenjohtajana Pccler raikutti ntm.
veronkierron estinrise,err. holhorrs-. jar.
jestvssiin to- ja koultrttrs:r-sir> i h i n sekd
kaupungin kovhiinhLrolroon. Han oli
tarmokas uudistaja. joka kiljoitti ktnrsi
r-naistraatin asetustrl. rr:. "Lenrrtin asctLrkset", \'Lronr)A 16-1(1. \:1nti koskivat
kerjiimisti ja kor h iii. rnaisrraatin jisen-

ten poissaoloja. \ at r iutoinl ir. pir, 5:r. trutmikoiden ja vallien hoitoa seka alaikaisii lapsiaja heidin hoitajiaan. \-iimeksimainittu oli Ruotsin ensintntainen ho[liousasetus, jonka n-ralli oli otettu Hollannista, \'astaava on vuoden 1163 Arns-

tuna Bifverfeldt) oli svnt)n)'t Kar-lstadissa Vilntlanrrissa 1007 katrprrrrgirr por
mestarin poikana. Petms sai huolellise n
kasvatuksen,.joka huipentui filosofi siin

terdamin asettrs. Tama on eris esirnelkki hollantilaisen oikeuslaitoksen vaiku-

ja.julidisiin opintoihin tlpsalan lliopistossr rrrosina 1625-1632 pdittrerr maistelintutkintoon. Hin teki myos oikeustieteellisen opintomatkan Hollantiin

1600-luvulla, silli Peder ei ollut aiuoa
Alankomaissa opiskellut nrotsalainen.
Peder oli mukana Ruotsin valtiopiiivilli vuosina l640ja 1643, mvos valio-

tuksesta Ruotsin oikerrsjir-jestelniid,n

kLrnnassa. Ruotsin-Thnsk:rn-sodar-r aika-

na 1643-I645 hin toimi poliittisten ja
soti laallisten ulrtisten vilittdjini Axel

Oxclstjelnalle, rnisti ovat osoitrrksena

hinen kirjoittamansa lukrrisat siillneet
kirjeet. Knrunulle tekemistiAn pah'eluksista kiitoksena hinet aateloitiin
29.9.1650 nin.relli Bifi'erfeldt (intre
dusoittr 1652 n:o 515).
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kin meille lapsille oma eldmyksensi.
Sodan jilkeen alettiin muita viljoja pr:ida kl,liii kiertivilli puimakor.reilla, mutta rukiit puitiin viela riihess'i. Kllilli oli
monta taloa. joissa ei ollut |iihti. Nimi
puivat viljansa rneiden riihess:i. Kesit

Kun presidentti Rutgel vor-t Achern
keviiallii 1639 joutui lrropurnaar.r Goteborgin torin lihella olevista viidesti
fakentamattomast:r tontistaan, mvorrsi

rnaistraatti puolet niisti Bifrelf'eldtille. Samana piivini, jolloin valtrrutus
saapui, sai timi jopa hallitr.rksen vahvis-

tuksen vhdelle tonteista, nl,kviselle Hr.
poteekkipankin tontille. Kdyttooikeuclen eht.ona oli, etta Biifverf'eldt rakentaisi "r,ankau kivitalon katrpungin komistukseksi". Titd varten hin sai vlimAiriisen vuosipalkan krtrunulta.
fblo lakennettiin.ja valmistuttuaat)
se vastasi odotuksia. Se oli upea rakennus nl,kvisen Porssin paikalla, joka toimi jonkin aikaa kahden kenraalikuvernoorin asur)tonaja ser-r jilkeen eduskuunan litalihuoneena I660. Vuonna
1667 rakennus ostettiin piispantaloksi,
mutta se paloi maan tasalle jo 1669.
Bafverfeldt ha{oitti mvos maanviljelvstzr vuoklaanrallaan kaupr-rngin maaIla
Tegelbrtrketissa. Vtronna 1649 harr sai

Norrkopingin lahjoitusmaatilan

jer

5 1/

3 taloa sek:i m1,ll1'n Kar-lstadin, Norin,
Segerstadin ja Grumin pitajissi Varnrlannissa, joihin hin oli ansioLihteekseen hankkinut kolme \,uotta aikaisemrrin verotusoikeuden. Oikeuspresidentti Peder Bifvelleldt kuoli 20.5.1653
Gotebolgissa. I

rr,r : :,,ri r,rrarlt s!t.rskarrtlelnsirrarrarlor rIc.rl rilliigg
,. : : i;:r ,:rr rrrgirrra av C)ustat tilgnrJrjcrilr. L Sr()ckit,.rr \',r.r((lr. 11125.
:Lr rr.L r)i,){1,riiskr lcxikol: sjurxkr ban<lrt: Btikrrr'Jicdcr
grrr. RrLl llcrril llo,ithirrs. Stockholrrr. Borrnicrs. I!)27

1

Uiljo Sopanen
70 r.uotta Rzrntasalrnella
4.4.2000. \''astaanotto Junrikkalan kartanossa latrantaina I5.4.2000 klo 12.00.
I

liihesti alkoi kuulua ptrinnin jvsketti.
Peder Rifr-e rfelt oli r,arsin var-akas mies.
I{'in oli Henstadin, Firrtan, Dingclsundin ja \4'idonin kartanoiden trerla, jotka kaikki sljaitsivat Karlstadin piti-jissi.

-

Sukrrset'.arr 26x51s11[, ritaja

til,ttii

nukuttiin aitassa ja svkst'prrolella siti
Irerisi nronena aan)una aikaisin, kun

Giiteborgin kesltustan rakentaja

merkkipiiiuia

C)li kulunut lahes kolmerrkymmenen

[rorlen tauko, kun nuorelnmat viela
halrrsivat s1ks11li 1976 kokeilla riiherr

ptrintia vanhan Akselin opastukse lla.
onkirr airrakirr toistaiseksi r iittteinert
kerta. kun Aksel Pinskin riihessi on
viljaa ptritu. I

Se
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pelkkzia istumista, niin pdivdt ovat aina
erilaisia. Nvkvizin kun istahtaa charterir-r takapenkille, ttrntrrtr, etta eihen tatl
kahdeksaa-t'hdeksii tuntia keste, mutta
ei se silloin ollut mitean. Ehtihir.r siini
tosirr Hesarin hrkcir viiteetr kertaan,
nrrtta aina jokrr silnri lriti olla vihin
raollaan.
Reljo kertoo isinsi Aleksi Flietanevan kdlnnistd poikansa pet'heen luona
Nerr \brkissa talvella 1970.
- Oltiin Empile State Builclingirr
katolla-ja Aleksi katseli sita Mantrattanin vilinid. Mini voin hlvin kuvitella
rnita sen priAssi raksutti. Aleksi sanoi:
"Suatiin mvo Rantasalarnellekin puhelinkioski." N{ina meinasin kuolla nauruun. Muistan ikini nin'ri kuolemattomat sanat, ilkarnoi Reljo.
Reijo on olhrt slrkuseLrrat) hallituksen.j:iserr sell perustamisesta l:ihtien.
Kvs1,n, mitd Orbinskin suku hinelle

Illitfi meitlfi,sli

,

:Ehiltn ,0fhinsfiin

sukuseuraa?

...

Pi ns kin
'

airra

kilttinlt reltailuna

piumpia juti,uja aiheii
la,.

Mirri hetoa suaustasi
sinuila oli? Mitti uanhempnsi tai isouaihema,t
{, asi- a.tri,!

Suornen almeijassa. NIini kiirtnlin
asemalta takaisin, en menn)'I kadettikoulnurl, olen siis suvun musta latnmas.
Toinen juttu on, etta niilli oli rnonella
ainakin,vksi yksiniinen lapsi ja siirrikin
mi olen rnusta lammas. Natna kaksi
rasitetta mulla on, siini mielessS tunnen itseni vihdn ulkopuoliseksi, laskettelee Reljo,.jonka kanssa samassa tvG
\llorossa olleilla finnaililaisilla ei todistajienkaan nrukaan aika kiynvt pitkiksi.

Wncdrl,t-,

Kmden hauhaisenipiin
;;Arbi,wsk;im kgnis a,1,al'it,,,.,
t;ynbzytt

fio

ennen klrirr oli sttkrtsertraakaatt, niirr
sen Yerran tiesin), etta suvllssa miehet
on olleet eriarvoisia sotilaita Ruotsi-

iffiit us', lrj rt da'

ly.hli,tri.,homtfie:itteje..t,h:i

rr-relkitsee.

- Olen

t0,

iiti ri ; miiffii
s,

a,,
:,..

,

Wis s ri1ltq

fus s ri ? L dfu

tiiu.a:pyanuAtO,rne;njutF

tusi Pinskii uarten elo-

:hu,uhW,oukr$
s

ri. Sinun hert o mu.stasi

t,Wita1n;.,:,si,llkt,,ioha,l&
:':lh'bh
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Esivanhemplen
Yaakun as arJa til attavi s s a

Tilaa nyt kolmen esivarrhempasi, Bifverfeldtin, Gl,llenspA:r.rgin ja von \{i'ightin Ruotsin Rirarihuoneella olevien alkuperaisten vaakunakilpien kuvat. Valokuvien koko or-r 20 x 30 crn ja
niiden I'hteishinta on 300 mk sislltien postikulut. Voit myos tilata vain yhden tai kaksi krrraa.
Tilaukse t huhtikuun loppuun mennessi. Katriina Orbinski (tavattavissa 16.4. alkaen) puh.
(09) 295 2251, faksi (09) 2230 1611, katriina.orbinski@orbinski.fi

Tilaa sukukirja
itsellesi tar luhj aksi !
Yrj6 Ahonen, Keijo Alhomakija lbtriina Orbinski:

ORBINSKIN SLTKU
I28 silrra, nidottrr
Hinta 128 mk (sis. postikulut)

