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mielenkiintoinen
kulttuuriretki Helsinkiin
sistiltti

Trtishtindan kartanon kunnianaraoisa tammi sai toimia "suku,puuna", ku,n Orbinski-suau,n retkekiiset kohoontuiaat sen juurelle uiime kesrinri.

Kfi**t*ff*h

lahialueeseen; kivimme mm.
Mintyniemen portilla, mutta se
oli visusti kiinni..ioten ei tainnur

presidentti Ta{a olla kotona.

vuoden kulttuurikaupungissa Helsingissa.

Jiinnitttiuti museo

Sunnuntaina 10. kesikuuta klo
l0 kokoonnuimme Vantaalle

Saavuim me Kaivopu istoon, jossa

kauppakeskus Jumbon edustalle.

Retkelle oli talla kertaa pdLissyt
lahternain vain parisenkymmenti
henkiloi. Ajoimme bussilla Helsinkiin ja ennen ensimmiisli
kohdet ramme, Man nerheim-museota, meilla oli hetki aikaa
tutustua bussin ikkunasta kisin

tutustuimme marsalkka Mannerheimin entiseen kotitaloon.
Museoksi timi rakennus muutettiin r,uonna 1951. Saimme kuulla
loistavan noin puolitoista tuntia

kestineen esityksen Mannerheimin elamintyostd ja -vaiheista.
Kiersimme huone huoneelta lipi

hinen kotinsa.ja saimme kuvan

mielestini todella nakemisen arvoinen
paikkal
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eik6 jouluunkaan ole enee,
pitkA matka. Suunnrttelun , ,,,
alfa on kuilenkin io nyt
erir8l:kssen;vFr tn !r}e:i:\i:jititii]i:]iii:

tutustuimme oppaan j ohdolla ensiksi
gallerian taustoihin. Rakennus oli
rakennettu 1860-lur'ulla Fredrik Cygna-
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Sukukokoustapaaminen,,,.:,:,.

joten.laittakaapa jo tdssii
talheessa. kalbnierilnne,,;,,,, ;
alustaVe muisiutus
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Palihpsra ,,!,
puheenjohl4ja,,,,,,

ti ntumaa lareiden jtilj illil
Sitten oli aika siirtyd naapurissa sljaitsevaan CygnaL.rksen galleriaan. Sielll

::

hatliiu,ksen

hin oli elinyt. Kuulimme
hinen olleen kiinnostunut erityisesti
sisustamisesta.ja hArr olikin ruottanut

siita, miten

uksen huvilaksi. Galleriana se avattiin
yleisolle \rlronna 1882 ja se on niin
nyt Suomen vanhimpia taidemuseoita.
Esilli oli monen suomalaisen taiteiliian
maalauksia 180O-luvulta, mutta erityisestihan

meiti kiinnostivat veljesten

Magnus, Wilhelm ja Ferninand von
Wrightin tyot, joita pilsimme ihailemaan. Korkealta rakennuksen tornista
paasimme ihailemaan myos maisemia,
tosin nykyiset varmasti poikkeavat radikaalisti tuon ajan nikoaloista, kun
nyt katsellaan taustalla niklvii laivojen

piippuja.

Tissi

vaiheessa vatsat

kurnivatja

olimme valmiit siirtymlin lounaalle
aivan Helsingin keskustassa sijaisevaan
Ravintola Laulumiehiin. Sielli meita
odotti todella herkullinen noutopoyta.
Iltapiivin vietimme Espoossa sijaitsevalla Traskandan kartanopuiston
alueella, jolla teimme luontopolkukierrokserr. Se kiersi ensiksi varsinaisessa
kartanopuistossa ja sitten metsaisessA
osassa. Matkan varrella oli nimikilvin
varustettuja puu- j a pensaskohte ita.
Mukaan saamastamme opaskirj asesta
poimin tahan muutamia tirkeita vuosi-

Traskandan kartanon historia alkaa
1700Jur.u1taja puisto on sen jalkeen
muuttanut muotoansa useasti aina
omistajan mieltymyksen mukaan. Kar-

koille lahtiessiin mukaarrsa.

tano siirtyi Aurora Karamzinille luonna
lB40ja hin myi sen pois 1895.
Triskindaa pidettiin Aurora Karamzinin aikana Suomen komeimpana kartanopuistona. Vuonna1923 kartanon
osti Espoon kuntaja 1961 puistosta

Isot

tiikerit lattialla

saalistamansa tiikerin taljaa. Toisen
kerrottiin olevan yksi suurimmista kos-

kaan ammutuista - pituutta silla on
yli kolme metrii. Suuren vaikutuksen
teki myos marsalkan kunniamerkkien
mairi, joka oli koottu niytille yhteen

ylikerran huoneista. Kaiken kaikkiaan
2
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"No, se Mannerheim-museo oli
tosi kiva paikka, kun siel16 oli
naytilki paljon mielenkiintoisia
yuttuja, kuten ne tiikerintaljat ja
mahtavat metsdstysaseet ja se
setd kefioi niin hyvin kaikesta.
Toiseksi, oli siellii luontoretkelldkin ihan kivaa. Niiinhdn sielld

kaksi huuhkajaakin.'
Mikael Palinperd, 10 vuotta

lukuja:

suuren osan huonekaluistaan ulkomailta. Huvittava yksityiskohta oli
hdnen ker'yt kenttisankynsi, jonka
hinen kerrottiin ottalreen aina mat-

Saimme kuulla rnyos Mannerheimin
sotilaallisesta tiedustelumatkasta Aasi
aan vuosina I906-1908. Aasiaan ja Intiaan suuntautuivat rnyos useat hinen
metsdstysre tkensi; j uuri metsdstys
kuului hinen lempiharrastuksiinsa.
Salin lattialla makasi kaksi hdLnen

Pinski haastatteli kahta
retkeltiisten ikiihaitarin
nuorimman piiiin edustajaa ja kusui, mikii oli
sukuretkellii kaikkein
kiuointa?

muodostettiin luonnonsuojelualue

ser-r

arvokkaan kasvillisuuden ja eliimiston
vuoksi. Eipi ollut siis tlmikidLn mikdin
turha tutustumisen kohde.
Retkemme pziittyi Vantaan Jumbon
pihaan klo 17 aikoihin. Toivottavasti
kaikki muutkin nauttivat paivista yhta
paljon kuin mini ja perheeni. I

Pirjo Palinperi

"Mielestiini sukuretkellA oli
mukavinta se, kun kiivimme
Aurora Karamzinin puistossa.
Siella oli todella kaunista! Oli
ihanaa kiivellii kukkien keskellii!"
Silja Orbinski, 10 vuotta

fljankohtaista
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Tarvitsisimme apua tietojen keriimisessi sukukirjan laajen nettua painosla
varten. Lisiksi nimi yhteyshenkilot voisivat toimia Pinskin toimituksen apuna
sur.un j isenten yh teystietoj en piti.misessi ajan tasalla. Myos perhetapahtumista tiedottaminen klvisi naiden
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Sukuseuran hallitus etsii
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henkiloiden vitityksella nipparisti.
Yhteyshenkilona toimiminen ei edel-
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lyta mitaan perustietoja esim. sukututkimuksesta, joten riittii, ette olet
tarmokas tarttumaan puhelimeen. Jos
Sinulta lisaksi liikenee aikaa postittaa
muutama kirje silloin tilloin, olet varmasti etsimimme henkil6! Ilmoittaudu
heti Pinskin toimitukseen niin ker-

romme

lisii.

> tns.i ke$in sukutapaaminen
Sauonlinnasm
Sukuseuran hallitus suunnittelee
jestavansa ensi kesin sukuretken
lSSNrii|:.*$:fiil}EA$

jir-

monien mahdollisuuksien kesikaupun-

kiin Savonlinnaan. Ajankohdaksi on
kaavailtu viikonloppua 9.-10.6.2001 ja
tarkoituksena on vaihtelun lr.roksi jarjestai halukkaille kaksipiivainen tapahtuma.
Vuorossa on tilli kertaa virallinenkin
sukukokous, mutta lisaksi keskitytiin
myos lapsiperheille tarkoitettuun mukavaan koko perheen ohjelmaan. Hallitus
toivoo kannanottoja, ideoita, ehdotuksia ja alustavia ilmoittautumisia tammikuun 15. piiviin mennessi. Merkitse
siis jo ajankohta kalenteriisija ala suunnitella iloista matkaa lortsykaupunkiin !

>

0rbinskin sukuseura r.u:n
jiisenmaksut uuodelle 2000
Timin Pinskin mukana seuraa pankkisiirto,-jota voi kiyttii mm. sukuseuran jisen maksun maksamiseen r,,uodelle
2000.Jisenmaksu on 75 mk / r.uosi.

Voit halutessasi maksaa my6s kerralla
naisjisenmaksun 750 mk.
' Sukuseuran hallitus toivoo edelleen
vireytti jd.senmaksuissa, silli onhan
ai

toimiva sukuseura yhteinen etu mme.
Kaksi kertaa r,,uodessa posti laatikkoon

kolahtava Pinski-lehti on jokaiselle
meille merkki sukuseurarr (oiminnasta.
Pinskin.julkaiseminen on mahdollista,

mikilijasenmaksut maksetaan saannollisesti.

Hallituksen jdsenten yhteystiedot:
Reijo Hietaneva

Suruttomankatu 1
57130 SAVONLINNA
puh. (015)273266
Henno Orbinsky
Vanha Siltalantie 165
O44OO JARVENPAA
puh. (09) 291 1212
tai 040 58O 0222
Katriina Orbinski (sihteeri)
Dalintie 4 B
10210 tNKOO
katriina.orbinski @ orbinski.f
puh. (09) 295 2251
tai 050 562 6791

i

faksi:(09) 2230 1611
Tero Orbinski
Varikko 4 A
41660 TOIVAKKA
tero.orbinski @ df mc. mil.f
puh. 040 558 1740
faksi (014) 181 6877

i

Pirjo Palinperii (puheenjohtaja)
Orelinkatu 1-3 A2
37120 NOKTA
pirjo.palinpera @ nokiantyres.f
puh. (03) 341 2422 (koti),
(03) 340 735e (tyo)
faksi (03) 342 0101

i

Viljo Sopanen (rahastonhoitaja)
Kuoppamdentie 46
58920 KOLKONTAIPALE
puh. ja faksi: (017)576 149
tai 040 532 4374
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tyoskennellessin i, kasitteli kansallista

liiketti ja karrsalaisten jirjestiytl misti
Suomessa 1B00luvulla. Sen taustalla
oli yhteispohjoismainen tutkimusprojekti, joka tutki vapaaehtoisen kansalaistoiminnan lapimurtoa Pohjoismaissa.
Sittemmin tutkimusteemani ovat liukuneet lihemmiksi nykypaivai, ja tyotani
voisi kai luonnehtia yhta hyvin joko
yhteiskuntahistoriaksi tai historialliseksi
sosiologiaksi.

Joensuuhun murrtetlrrani tloni on
painottunut yhi enemmin kommunismin romahtamisen jalkeisiin muutoksiin Vennjnlln ja Ita-Euroopassa.
Erityisesti olen tr.rtkinut vapaan kansa-

laistoiminnan lapimurtoa neuvostovallan viime nrosina ja rlrdistrstoiminnarr
kehitl,sti 1990-lurullzr. Talla hetkelld.
olen vastuullise na johtajana Suomen
Akatemian rahoittamassa kolmivuotitutkimush ankkeessa "Kansalaistoiminta ja kansal I isur.rs Ltroteis-Vendjilli
jaVirossa". Siina on mlrkana tutkuoita
myos Helsingin ja Tarton t'liopistoista
seka Ver-rajan tiedeakatemiasta Pieta-faharr
ristaja Petroskoi:ta.
teemaan
liittven olen toinri nut mvosJoensuun
sessa

yliopistorr

ra.;

attrtki m r-rsverkoston veta-

jina ja miettinr t r leisemminkin rajojen
ja raja-altreiden

ke hitr sti Euroopan
integraation ja E[ :n laajentumisen

oloissa.

Dosentti
Ilkka Liikarten

Piruhi : Mitm pcitidt'it HelsingisttiJoensuuhun? Onho J oetrsuun y liopkto miellyttriuti

Si\mpciristi;?
Ilkka: \liopistolla sanotaan, etta Joen-

Olemme ottaneet tcilki

nnen Joensuttn yliopisoon aset-

Pinskin p alstalla t aa ahsi
tutustua kihemmin sukulaisiimme ha astattelun rnerkeissti. T(ill(i kertaa aastausuuorossa on llkka Liikanen,
joka on tydskennellyt noin
kymmenen a uotta tutkij an a
Ka( alan tutkimuslait oks ell a
Jo en s uus s a. I{y s elimm.e
Ilkalta s\ks\n kuulumisia.

turnistaan llkka toimi vastaavissa
kuvioissa Helsingissi ja on
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nytkin poliittisen historian
dosenttina I{elsingin yliopistossa.
Pircki: Kerropa tarkcmmin ryi;sttki

ja

tuthimwalastasi.

Ilkka: Tutkimuksistani on kai sanottava,

etti minulla on ollut silminniihtdvii
vaiker.rksia keskittya yhdelle erikois-

alalle. ()len trrtkinut vertailevasta nikokulmasta kansakunnan muodostusta
j a nationalismia, t,vovienliikkeen histokansalaisren jirjestiltlmisti etupaessa Suomessa mutta myds vahan
laaj ernrnin Pohjois-Euroopassa. Vaitoskirjani,.jota aloittelin jo HelsingissA
liaa

ja

suuhun paatn rain kahdesta s11'sti:
viran tai naiste n perassi. \'{ini en tullut
tinne valmiiseen r irkaan. Vaimoni on
Joensutrsta kotoisin. \f intrn juurenihan
on vahvasti Helsingissa. Kaikki isovan-

hempani taisivat

asr,ra

Helsingin seu-

duilla jo \rrosisadanvaihteesta lahtien,
ja ise kasvoin tiukasti kiinni 7O-luvun
rock-ja rrrrorisokrrltt trLrr irr r ar it tinraart
stadilaisuuteen. Nikojaan sunLsta kuitenkin lovtlt, riittavasti itisuomalaisuutta seka isan etti iidin puolelta, etta

olen viihtl nl t Joensrrussa erirromaisest
T1'oympiristo I(arjalan tutkimuslaitoksella on ollut ihanteellinen, yhti
aikaa rento

Sielli on

ja tieteellisesti

haastava.

pieni mutta tutkimuksellisesti laaja-alainen tieteilijajoukko, jolta olen itse oppinut paljon
hakiessani tuntumaa Iti-Suome n ja
kasassa

i.

Vendjdn tutkimukseer.r. Sita paitsi Joensuuhun muutto ei suinkaan katkaissut
kontakteja kollegoihin Helsingissi,
vaan olen jatkuvasti ollrrt mukana
yh teisissi tut kimushan kkeissa ja -projekteissa.

Viihtymisen kannalta vhta tirkeii
tai ehka tirkeiimpiakin lienee, etta
Joensuu on tarjonnut elinomaisen
asuinvmpiriston ja Iapsille rauhallisen
kasrrrvmpariston - sopiran pienen
piirin..jossa svoksvilla kodir.r ja tyopaikan r5lii. Lurr lapser orat pierrii.
Pinshi: Mathustafho paljon tliin z,aohsi?

Ilkka: Matkustelu on ollut kovin
kausiltrontoista. 80luvun puolivdr.lissi
matkustelin suhteellisen useir.r Pohjoismaissa, ja sitten taas 90-h-nun puo-

livilisti lihtien Venijilli ja Virossa.
Viime vrrosina Karjalan tutkimuslaitoksen kontaktit itiln ovat tehneet meista
kokolailla halutun yhteistyokumppanin

Pinsl<i:

Mitti muut

perheesi .itisenet

tekeudt?

Ilkka: Vaimoni
Anneli on teksriiliraireilija, joka
toissian viljelee

omaperiisti ja
usein 1'llityksellis-

takin muotokielti
ja varimaailmaa.
Olen hdr-ren
innokas ihailijansa. Meilli on
kolrne t,vtarta.
Taruja Taika ovat
toisella kyrnme-

Liikasen perhe Baltian kiaroksella Riiassa. Kurassa (ua.s.) Anneli,
Taru, Helmi, Taika ja lLkka.

nellaja kilvdLt
paikallista suonralais-venilaisti koultra.
Helmi aloitti viime vrronna koulun.ja
on n),t tokalla. N{illoin kavnnissi ei ole
isompi tai pienempi riita niin meininki

erilaisissa kansainvalisissi yh te istyokuvioissa, ja sen rnyoti ohjelmaan on tullut
seka tyokokouksia Euroopassa etta kutsqja esitelmoimiin kansainvalisissd kon-

"Viimeisin intohimoni
oaat sienet. Olemme

trinri auonna iuosseet

fere nsseissa kauempanakin.

loppukes rist ri mets as s ci

Pinski: Mitti hanastat - jtirihd sellaisem
tritri nykyti aikaa?

Irihes p (iiaitttiin, j a

sieniruokia on tullut
kokeiltua siinri mricirin,
ettci lnpset uaatiuat jo
pikaista paluuta normaaliin ruokau alio on. "

Ilkka: Aika on niissi hommissa ilmeisesti se kaikkein rajallisin resurssi.
Huono omatlrnto tuppaa olemaan jo

pelkastiin toiden ja perheen huonosta
yhdistdmisesta, mutta toki yritin
sopivissa raoissajotain harrastaakin.
T1'omatkat alan pyorillnja pelaan
loysinpuoleista lauantaitennisti, luen

mielellini ja pidin eloktrvista (vaikka
Joensuussa olen kylli jamihtinyt
pahasti telkkarielokuvietr pariin), yritan

llipitdi jorrkinasleisra asiantunrentusra
keskihintaisten punaviinien saIjassa ja
kokkaan haltaasti viikonloppuisin, ehkA
suuremmalla innostuksella kuin tai
1

dolla. Viimeisin irrtohimoni oval siener.
Olemme tir-ri vuor-rna juosseet loppukesasta nrcEess:i lahes piivit rdin. ja
sieniruokia on tullut kokeiltua jos jonkinmoisia, siini ntairir-r, etti lapset
vaativatjo rajoja talle uudelle harrastukselle ja pikaista paluuta normaaliin
rr-rokavalioon.

meilli kotona on toivoakseni suhteellija kai meilli on usein

sen rentoja reilu,

aika hauskaakin

vhdessd

- minulla

ainakin on.
Pidinrme nryos srrhteellisen tiivistd
yhtevtti siskootri Tainaan (nykyisin
Hedman).ja veljeeni Tapioon Helsingiss.l-ja tietysti rn1'os ii.tiini silloin krrn
hin on maisemissa. (Aitini Irma on

vililla (kahdeksan suht' samanikdisti
serkkua) on tiiviimpi kuin oli tavallista
60- ja T0Jurun vdinperheen vrnparille

kipristymisen aikoihin.
Pinshi: Olet tiitisi puolelta Orbircheja eli
iiitisi lrma Liihanen-Vilhuna o,t om(ut
sukuaan kihde (nimi on stofiwnnos
Orbinshista). Millaiset po hjatiedot suttusta
Sinulla oli eruwn Orbinskin suhuseuraa?
Tuliko esimerkiksi isoaanhemp im hautta
perintritietana j otain?

Ilkka: Tietoni Orbinskin suvusta olivat
todella vlhiiset. Osittain tirna saattoi

johtua siiti, etti isovanhempani olivat
eronneetja iidinisini Paavo Lahde oli
kuollut syntymini aikoihin. Tiesirnme
toki, etta Ldhde-nimi oli suornennettu
Orbinskista. mutta siitA ereenpeir) laisi

olla enemmin alvailua krrirr tietoa
uskomus suvun "prrolalaisesta" alkuperasti. Toisaalta tema kai on ollut sllvussa
yleisempikin kokemus. Siiq,ldismenneisyyden kiehtovuudesta h trolimatta
suvun jatkuminen avioliitou ulkopuoli-

siidvsti putoaminen
on tainnut olla lB00Juvulla sen verran
jirisyttivdL asia, ettei sita ole kovin kerkeasti siirretty sukrrtar inana eteerrpdin.
Sukuseuran perustamisen aikoihin
olin kyllijuuri pddssvt vihille suvun kar.rsesta suhteestaja

asunut viime r'uosin:r talvet Kanarialla.)

taisasti, taikka ar'vailuahan sekir-r vieli

Yhteydenpidon penlstana ovat suhteel-

silloin oli. Huonekaverinani Karjalan
tutkimuslaitoksella istrri 90-lrnun alussa
Kimrno Iktajala. joka teki vriitoskirjaa
talon poikaiskapi nasta lGkisalmen lainissi 1600-luvr.rn lopulla. Hinen pape-

n usein toistuvat tyomatkani Helsinkiin, jolloin ole n ottanut tav.tkseni
luuhata rnielurrmmin sukulaisten nurkissa kuirr asr..rstella hotellissa. N{utta
muutenkin mirrusta tuntuLl etta perheyhteys meidau siskosten ja lastemme
lise

jatku,u takasiaulla ...
PINSKI
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Hertomuksia suuun esi-isistti, osa 3

Sotasankari Mirten Krakow
Ja hinen urhea Emerentia-rouvansa
uorossa on kolmas osa eslar-

timme Sofia Haleniuksen esivanhemmista. Ensimmiinen
osa kasitteli Halenius-sukua.
toisessa

piisimme Sofian isoiidin

iso-

isiin, oikeuspresidentti Peder Bafi,erfeldtiin asti. Tissi osassa matkaamme
edelleen esi-isissimme taaksepiin ja
loydimme hyvin mielenkiintoisia henkiloita, joita ei voi ainakaan urhoollisuuden puuueesta sryttii.
Edellisessi osassa kerrottiin, ettl
oikeuspresidentti Peder Bafverfeldt oli
Karlstadin pormestarin poika. Hanen
isansa oli Knut Olofsson (vasta Pederin
my6ta suvulle tuli oikea sukunimi).ja
aitinsa Emerentia Krakow. Krakow on
nimi, jonka alkuperisti voi esitraa
vain arvailuja, muttajonka ainakin
kaikki 96teborgilaiset tuntevat, silla
Emerentian isa oli suuri sotasankari
Mirten Krakow, jonka mukaan eris
Goteborgin keskustan vilkkaasti liikennoidyisti kaduista on nimetty.

Ruotsin ualtakunnan huippuuirka
Mirten Krakow syntyi oletettavasti Gotlannin saarella Visbyssi Thomas Krakowin ja Cecilia Scheelenin poikana.
Ilmeisesti Mirtenin eno ja Cecilian veli

oli 1500-lur'un lopulla Ruosin koko laivaston

piillikko, valtakunnanamiraali

ja Suomen kaskynhaltljaJoakim Scheel,
joka Kaarle-herttuan ja kuningas Sigismundin valtataistelussa tuki protestanttista Kaarlea. Vuonna 1599 amiraali
Scheelin johtama laivasto valloitti sigismundilaisilta Turun ja Kastelholman
linnat. Nimi tapahtumat sijoittuvat siis
aikakauteen, jonka olemme tailll Suomessa oppineet parhaiten tuntemaan
nuijasodasta.
Scheel-suku oli ilmeisesti

tullut

pohjoissaksalaiselta Rirgenin saarelta.
Mirten Krakow, amiraalin sisarenpoika,
oli aluksi enonsa palveluksessa. Vuonna
1601 h;in osallistui Ruotsin sotaan

Liivinmaalla.ia
valloitti pienen
Runeborgin linnoituksen. Kevaalli
1603

Mirten

haa-

voittui rdjihdyksessi

niin pahasti, etta
hinen oikeajalkansa. jouduttiin
amputoimaan
polven alapuolelta.

Timin jilkeen
Marten Krakow

nimitettiin Goteborgissa sijaitsevan

Gullbergin linnan

piil-

lik6ksi, jonka Ruotsin Birger-kuningas
oli l 30Oluvulla rakennuttanut G6tajoen etelirannalle. Tanskalaiset tuhosivat sen useampaan kertaan, mutta se
rakennettiin aina uudelleen ja Kustaa
Vaasa vahvisti sita.

Lipeiipata tanskalaisten niskaan

linnan komentaja oli ktrite n^:: io rlmeisesti vaihtunut.) Linna raier'.:eltrin
uudelleen vllonna lo+-l-,

N

.:.:::{ils

Kaarle XI antoi sille rILri(:: :.:::cn
"Skansen Lejonet". T.ii.= :: -. :, ,i:aan
rakennus seisoo edellee:: c::..,,lllaan
miltei keskelli nrLr isti G. 'c : r iirr latapihaa.

Tanskan kuningas Kristian IV hyokkasi

LUhUeksijtii rauha ja lepo

Gullbergiin 27. tammikuuta 1612.

Molempiin jalkoihins:

Mirten Krakow puolustautui joukkoi-

Mirten Krakorsin t.ri::t...'.-:.' ,., ei
vihilll lannistettu. sil.:_ - .=:::na

neen ylivoimaista vihollista vastaan
aiheuttaen tanskalaisille suuria miestappioita. Krakowin Cecilia-tytir, Peder
Bifverfeldtin titi, oli timin kuuluisan
taistelun aikana pieni tytto ja hanen
myohemmin muistiin merkityn kertomuksensa mukaan isa Mi'rten Krakow
haavoittui tanskalaisten hyokkayksessa
terveeseen jalkaansa. Timin jalkeen
aiti Emerentia (omaa sukuaan Pauli)
otti linnoituksessa komennorr ja
yhdessi muun vaimovien kanssa kaatoi
kiehuvaa lipenzi hyokkadvien tanskalaisten piille. Linnoitus pelastui ja tlsti
muistona on esiiitimme Emerentian
kunniaksi nimetty oma katu linnoituksen vieressd,, "Emerentias backe", Emerentian maki.
Krakorr,ie n urhean torjuntavoiton jalkeen tanskalaiset hyokkisivat linnoituk'seen
uudelleen vield samana wronna,

jolloin linnoitus tuhottiin. (Tnlloin

lv,rronna

l6l2

1

-,--r

han prr, ,. .:-'.

danttina Vaxholmin

lir::

rrijIl

tur)een

r :.-n-

::.-::-r tanskalaisia vastaan. \ar:i:t :..,:-. :,:nrn
jdlkeen hinetr tetrette:..i ".r :,,.irr jo
niin huono. etra han fai,,,st:iiin-ioutui
hakeutrrmaan rarrhr.li.e:'.oi irt toirtrii rt.
Vuonna I 608 il.e h.rrr ki.::rrrltia
Herrljungsr-rasin karlanon lisiksi hart
sai kuningas Kustaa ^{adolfilta rnLrutamia laan itvstiloj a Lansi-Gootanmaalta.
Ansaitsemastaan levosta. ja rauhasta
sotasankari \lirten Krakorv ei kauan
saanut nauttia, silla hin kuolijo vuoden
I 6 I 6 lopLrlla. Hinen Emerentia-vaimonsa eli kolmisenkymmenta vuotta

miehensajalkeen.

I

lah ree r:

Svcnskt biografiskt lexikon. [Jnder rcdaktion av Ir ik Or ill
Ba:rcl 21 r liatarina-K6nigsmarck. Stockholnr. l-975-l{)77
(Nu s tcdts 'l'r'ycke ri ) .

Slikten lGakow, Gunnar Tonnqvisrin klsikir joinrs.

Huolleita
iitirnme selvisi senkin

ajan

ja

sai

kaksi lasta sorlan mlllerraessi maassan)rne. Sodarr piirl rry i s1 ntyilAt

toiset kaksi lasta.

Vuonna 1952 ttrlivat uudet
haasteet

elimdin Kangasniemelle

muuton myota. Parhaat vuodet
kultrivat siind uuden kodin rakentamisessa ja peltojen laivauksessa.

Vihitellerr lapser lensivAt pesista
kukir.r omille teilleen ja niin riiti ja
isi jiivat kaksin asustamaan laittamaansa kotia. Maanvi!elysti niti ja

o. s. Tiusanen
s.21.4.1919Juva
k. 17.1 1.1999 Kangasniemi

isi harjoittivat aina isin elikkeelle
jidmiseen asti.
Ajan kuluessa voimat vdhenivat
ja tuti jalleen muuton aika. Tilll
kertaa iitija isi muuttivat Kangasn iemen kirkonkylalle viettimain

Aitimme Hilja Orbinski poistui

set

Hilja Orbinski

Anna-Liisa.foutse
o.s. Kalaniemi
s. 21.12.1923Juva
k. I8.12.1999 Lahti
An na-Liisa

vanhin ja vei mukanaan paljon
sellaista tietoa, jota ei voi

enii, keneltikain

kysya.

Nik6-

vanlman moksi hinen liikkumisensa oli rajallista. Siita

huolimatta hin oli hlvin
aikaansa seuraava ja kaikenlaiset tapatrtumat radion ja
TV:n vdlitr kselli kiinnostivat
hdntd. Pd.ivit kuluivat rattoisasti

pdi

keskuudestamme saavutettuaan 80

hakemaan isia tammikuun 24.

woden iin. Hin oli syntynyt neli-

vdni 1996. Tosin touhua vireilti

lapsisen perheen nuorimmaiseksi.

iidiltimme ei puuttunut.
Aiti on jainyt mieleemme hyvin

Hin joutui jo varhaisessa nuoruudessa ty6elamiin, koska aidin isd.

oli sukuhaararnme

elikepaivilan. Aiti sai viettii viimeiluodet yksin noutajan saavuttua

kuoli didin ollessa vasta neljin

luoden vanha.
Maataloissa piikana ollessaan
hin kohtasi isanrme lbivort ja
he avioituivat vuonna 1939. Pian
kuitenkin nuoren onnen taivaalle
tuli mustia pilvii. krrn syttyi sota,
ja isimme jouttri muiden nriesten
tavoin jd.ttimian kotinsa puoluslaakseen Suomea. Murta mlora-

mielisesti elanrain asertrroilurteena

tuulen tuojana. Hinen seurassaan
arjen kiire ja hyorina unohtuivat
miellyttavasti. ElSminiloa ja -uskoa
hinella riitti viela sairaalassakin

vihin ennen kuolemaansa. Ystivilei jaanyt huomaamatta
muiltakaan ja aitiajiivat kaipaamaan sukulaisten lisiksi lukuisat
ysdvat lahelle ja kaukana.

linen mieli

Aitie muistaen
Marketta Kohvakka

kotonakin r uourrlaiton. leipomisen ja kodir-rhoidon merkeiss:i. Kesilla hin oleskeli
poikansa kanssaJuvan mokilla

niin paljon kuin mahdollista.
Han oli meidin kaikkien "Lii-

Itihloissa

sukka",.joka piti yhteytta kaikkiin lihimpiin sukulaisiin, oli

Merja Kohvakka jaJukka Korolainen

airra iloirrerr

Pieksamielli

27

.3.2000

ja hndntuulinerr.

liaipaamrne kaikki

hinti.

Petri Kohvakkaja Sirpa Kauhanen
Pieksamiella 26.9. 2000

lhipauksella Liisan nuorin sisar
Maija Thrkiainen

SgntgnUt
Riku Aleksi
29.3,2000 Oulussa

Tiinaja Sauli Orbinskille

PINSKI

7

,.. jatkoa siuulta 5
reissaan ndin ensikerran maininnan
Pyhajil-ven vapaaherrakunnan veroruokraaja Albrecht Orbinskista, jota
talonpojat eivdt aina katsoneet kovin

rinmaalle eivit osoittautuneet kovin
vankasti perustelluiksi.
Olen siita pitaen elatellyt toivoa, etta
ehtisinjoskus lutkia (arkemmin ensimmdisen Orbinskin alkrrperaa, mutta
eipa siihen ainakaan viela ole aikaa loy-

asenlan sai esimerkiksi palkkioksi ansioist.a Ruotsin suurvalta-asemaa menest1 ksellisest i rakentaneessa armeijassa.
Rrrotsin armeija taas oli vastikiin pyorin,vt 30 vuotta Saksassaja Puolassa
puolustamassa uskonpuhdistustaja taistele massa katolisia

"Ruotsin armeija oli pyr)rinyt )0 auotta Saksassa
j a Puo la s s a p uo lust arn as s a uskonp uhdis tus t a.
Trihrin joukkoon oli aarmasti liittynyt myiis puolalaista alhuperriri olcuia. Kenties jotkut heistri etsiyty iu cit Ru o t s in a alt a,kunn an a o itt o rn aille, hu( immat Laatohan rannoille asti."
hlvilln - niin kuin eivit

muitakaan
sirutyoniin

verovuokraajia. Kimmo teki

tynyt. Minua kiinnostaisi tietia, onko
perheessimme elinyt kasitys ja nimen

tutkielmanverorr-rokraajienperhesi- "puolalainen"sointivainsattumaa?
teisti.ia siini yhteydessi hdn kaivoi
Ensimmiisen Orbinskin ilmaantum!

arkistosta esiin my6s tiedot ensimmiisten Orbinskien puolisoista ja lapsista.
Loysipa hin jostain tutkimuksistajopa
mainintoja su',un kantaisdn mahdollisesta alkuperasta, joskaan viitteet Inke-

nen tilanhoitajaksi Ruotsin vasta valtaamille alueille 1600Juvun puolivalissa
saattaisi nimittiin mutkan kautta sittenkin viitata Puolan suuntaan. Tuntuisi varsin luontevalta, etti timm6isen

hallis'{oita

vastaan.

Tahan kovasti kansainviliseen joukkoon oli varmasti liittynyt my6s puolalaista alkuperdi olevia sotilaitaja
siviileji, jotka tunnustivat protestanttista uskoa. Kenties

jotkut heisti,

herkimmin kaiketi ne, joiden synnyinseudutjaivat katolisten arme!joiden
valtapiiriin, etsiytyivat Ruotsin valtakunnan uusille voittomaille, hu{immat
Laatokan rannoille asti.
No, nimi ovat vain arvailuja, mutta
toivoa sopii, etti Ruotsin armeijan
30-vuotista sotaa koskevat arkistot tai
protestanttista uskoa Puolassa koskevat
lahteet voisivat valaista asiaa enemmin.
Kenties joku onkin jo ehtinyt niita kaivella tai on parhaillaan kaivelemassa.
Tassa olisi

joka

tauksessa

jinnittavia

joskin varmaan myos vaivalloista salapoliisin tyoti tiedossa. I

Joko
lapsillasikin
on oma
sukukirja?
Yrjo Ahonen, Keljo Alhomd'kija
Katriina Orbinski
128 sir'.ua, nidottu
Hinta l28 mk (sis. postikulut)

Tilaukset puh. 050 562 6791

