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Hallitus oli valinnut Lapuan kokouspaikaksi jo edellisenä syksynä
Suomen sodan 200-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, koska esi-isämme veli
Eric Adolph Orbinski oli mukana Pohjanmaalla käydyissä taisteluissa.

L

apualla piti esitettämän sotaa koskeva
suurnäytelmä, mutta
kaupunginvaltuusto
perui sittemmin
näytelmän esittämisen lähinnä
rahapulan vuoksi. Sukukokous
päätettiin joka tapauksessa pitää
Lapualla aiemman suunnitelman mukaisesti.
Lauantaiaamu 26.7. valkeni
aurinkoisena ja lämpimänä, kun
19 sukuseuran jäsentä suunnisti
kohti Hotelli Lapuahovia.

Pinski 1.09

1

Sukukokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Palinperä ja
sihteeriksi Hilkka Ala. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa
nettisivuillamme www.orbinskin
sukuseurary.com
Sukuseuraamme neljä vuotta
ansiokkaasti vetänyt Merja
Kohvakka siirtyi omasta pyynnöstään hallituksen neuvonantajaksi, ja sukukokouksen jälkeen
kokoontunut hallitus valitsi

jatkuu seuraavalla sivulla
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Pääkirjoitus

Sukuseura
tiedottaa
Syntynyt

Terveiset hallitukselta

Kantaisä, kornetti Albrecht
Johan Orbinskin oikeusjutut

Lettityttö Kirsti
Apilainen

Barbara
ja Andreas
Orbinski
Tonava kaunoisen rannalla

jatkoa edelliseltä sivulta

Pääkirjoitus
Tänä kesänä tulee kuluneeksi
viisitoista vuotta Orbinskien
ensimmäisestä sukutapaamisesta
Rantasalmella ja sukuseuran
perustamisesta. Siitä lähtien on
tutustumisia erilaisiin sukuun
liittyviin kohteisiin järjestetty jo
viiden puheenjohtajan johdolla
joka toinen kesä. Sukukirja saatiin
painettua. Pinskiäkin on julkaistu jo
kymmenenä vuonna.
Nyt olemme kuitenkin saavuttaneet
uuden tärkeän tavoitteen, jonka
edellinen hallitus jo väistyneen
puheenjohtaja Merja Kohvakan
johdolla toteutti: sukuseuralla on
nettisivut. Niiden toivotaan sekä
helpottavan yhteydenpitoa että
herättävän yhä voimakkaammin
myös nuorison kiinnostuksen
sukuun. Nettisivut ovat monella
tapaa käyttökelpoinen väline
edistää sukututkimusta ja tiedonvälitystä. Pinski-lehtikin muuttuu
pääasiassa nettilehdeksi seuraavasta numerosta alkaen.

keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi allekirjoittaneen.
Illansuussa nousimme bussiin, joka
vei meidät kellovalimo Somppiin ja
Jussin Viinitilalle. Auvoisan emännän
opastuksella tutustuimme pronssikellojen valantaan, maistelimme tilan
marjaviinejä sekä nautimme maukkaan pitopöydän antimista. Hotelliin
palattuamme virkuimmat lähtivät vielä
tanssimaan Luhurikan lavalle, josta
nukkumaan ehdittiin reilusti puolenyön jälkeen.
Sunnuntaina kaunis sää suosi
edelleen sukuseuralaisia, ja Lapua
näytti meille parhaat puolensa. Kotiuskonto-isänmaa -kierroksen ensimmäinen kohde oli Wanha Karhunmäki, joka oli maamme ensimmäinen
herännäisopisto. Talon isäntä Eero
Myrskykari kertoi meille talon histori-

asta ja tutustutti meidät körttimuseoon. Kierroksen päätteeksi nautimme
lounaan. Seuraava kohteemme oli
kuuluisa Lapuan tuomiokirkko, jossa
oppaana toimi Marita Vaahtoniemi.
Matkalla Vanhan Paukun Kulttuurikeskukseen pysähdyimme Suomen
sodan muistomerkillä. Entinen
patruunatehtaan alue on korjattu
kulttuurikeskukseksi, joka on täynnä
historian havinaa, mm. Lapuanliikkeen museo ja Lapuan patruunatehtaan museo. Iltapäiväkahvien jälkeen
oli aika kiittää seurasta ja sanoa
näkemiin seuraavaan kertaan.
Seuraava sukukokous pidetään
kesäkuussa 2010. Paikaksi ehdotettiin
jo Skotlantia, Irlantia, Ruotsia,
Helsinkiä! Ollaan kuulolla nettisivuilla.
■

Tulevaisuuden haasteita sukuseuralle voisivat olla laajempi
sukukirja, retket Skotlantiin, Karjalan Pyhäjärvelle, Louhisaareen,
esi-isien jäljille Suomen entiseen
pääkaupunkiin Turkuun, hurja tunturivaellus karoliinisotilaiden reitillä
Norjassa, Baltian-kierros esiäitien
muistolle, Tukholman vaakuna-,
museo- ja muotokuvakierros tai
jopa matka Italian Toscanaan,
johon muuan sukulainen nousun
ja tuhon jälkeen karkotettiin (ks.
sukukirjan sivu 40).Tällä suvulla on
niin poikkeuksellinen historia, että
siitä löytyy jokaiselle jotain.
Hallitus on antanut ymmärtää,
ettei se pane pahakseen, jos väki
osallistuu, ideoi ja suunnittelee.
Mukaan siis kaikki!
Kesäterveisin
Katriina Orbinski
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Rouvienpolku 11 A
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puh. 050 387 6217

Päätoimittaja

Kirsti Kalaniemi
kirsti.kalaniemi@kemira.com

Toimittaja ja taittaja

Katriina Orbinski
katriina.orbinski@orbinski.fi
puh. 050 562 6791
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Painopaikka

Kirjapaino Onnela & Co
Ilmestyy kerran vuodessa

➤Pinski muuttuu nettilehdeksi

Tämä on viimeinen Pinski, joka
lähetetään kaikille suvun jäsenille
painettuna. Vastaisuudessa lehti
ilmestyy netissä sukuseuran nettisivuilla 1-2 kertaa vuodessa. Jos
kuitenkin haluat edelleen saada
Pinskin paperiversiona postitse kotiisi,
ilmoita siitä toimitukseen.

➤Ilmoita yhteystietosi sukuseuralle

ISSN 1457-0629

Ilmoita yhteystietojen muutoksista
jäsensihteeri Pirjo Palinperälle, katso
tarkemmin nettisivuilta!

➤Kirjoitukset ja valokuvat
edelleen tervetulleita

Pinski julkaisee mielellään suvun
jäsenten kirjoituksia ja perhetapahtumailmoituksia. Juttujen ei suinkaan
tarvitse olla sukututkimusaiheisia.

➤Vuoden 2009 jäsenmaksu

on 20 €, lisäksi voi halutessaan maksaa
Pinski-lehden vapaaehtoisen kannatusmaksun. Ainaisjäsenmaksu on 200 €.
Tarkemmat tiedot tästäkin asiasta
löytyvät sukuseuran nettisivuilta.

➤Sukuseuran hallitus ja Pinski
onnittelevat!

Harmonikkataiteilija, taiteilijaprofessori Maria Kalaniemen taiteellinen
tohtorintutkinto ”Runonsoittoa ja
paljelaulua” tarkastettiin lauantaina
23.5.2009 Sibelius-Akatemiassa. Jotkut
ehkä vielä muistavatkin, että kaikkien
aikojen ensimmäisessä Pinskissä
joulukuussa 1999 julkaistiin Marian
haastattelu. ■

Syntynyt

Aatu Leon Väisänen
syntyi 28.12.2007 Oulussa
vanhemmat Katja Orbinski ja
Antti Väisänen, isosisko
Minttu Väisänen
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Sukuseuran nykyinen hallitus
tervehtii Pinskin lukijoita
Puheenjohtaja

Kirsti Kalaniemi, Helsinki
Orbinskin sukuun kuulun isäni isän
Edvin Orbinskin kautta, sukukirjan
taulussa 74. Hän suomensi sukunimen
Kalaniemeksi 1930-luvulla. Sukuhaaramme on kotoisin Juvalta.
Minut valittiin sukuseuran hallitukseen Krakovan kokouksessa 2006 ja
puheenjohtajaksi viime kesänä Lapualla.
Kiireisenä minut pitää assistentin
työt Kemiran kansainvälisessä sellu- ja
paperikemikaalit -yksikössä Helsingissä.
Vapaa-aikana käyn mielelläni
teatterissa ja elokuvissa hyvien ystävien
seuraa ja hyvää ruokaa unohtamatta.
Suuri osa vapaa-ajastani kuluu myös
Keski-Suomessa kolmen veljeni ja
heidän neljän tyttärensä kanssa.

tossa, pääosin opiskelijapalveluissa yli
neljäkymmentä vuotta. Työni oli
antoisaa, mutta tosi mielelläni jäin
myös eläkkeelle. Nyt ovat uudet
haasteet edessä, mutta aika kiireisesti
tämä on alkanut. On ollut touhua
lastenlasten kanssa, taloyhtiön asioiden
hoitoa, vieraita ja tulevien matkojen
suunnittelua. Kaikkein ihaninta on
ollut, ettei aamulla tarvitse lähteä
mihinkään. Voi myös nukkua silloin
kun nukuttaa.

Varapuheenjohtaja ja
jäsensihteeri

Pirjo Palinperä, Nokia
Olen toiminut Orbinskin sukuseurassa jo monta kautta osin puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja nyt
myös olisi tarkoitus ylläpitää jäsenrekisteriä. Tsempataan yhdessä sukuseuran asioiden eteen ja nähdään taas
seuraavissa tapaamisissa.

Sihteeri

Riitta Hytönen, Jyväskylä
Olen ensimmäistä kautta hallituksessa ja sukuseuran toiminnasta olen
ollut sivussa kymmenen vuoden ajan.
Alkuaikana toimin tilintarkastajana.
Kuulun sukuun mummoni Ida
Sofia Sopasen (o. s. Orbinski) kautta,
sukukirjan taulu 83. Minulla on kaksi
lasta, Heli ja Sami Vaskelainen, ja
heillä molemmilla kaksi ihanaa lasta.
Olen juuri päässyt eläkkeelle
työskenneltyäni Jyväskylän yliopis4
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Olen mielestäni aika iloinen ja
seurallinen, joten harrastukset antavat
vastapainoa yksinasumiselle. Kesällä
ykkösjuttu on golf, talvella hiihto,
sulkapallo, matkailu ja ympäri vuoden
toimiminen Kansan Raamattuseurassa. Pääsiäiseksi on ihanaa päästä
Lapin hangille ja syksyllä lämpimään
Israeliin.

Olen kotoisin Säämingistä. Nykyisin
asun Helsingissä, jossa olen työurani
viimeiset 30 vuotta ollut opettajana.
Kesät vietämme Sulkavalla olevalla
mökillämme. Minulla on kolme lasta
ja kaksi lapsenlasta. Harrastan kuntoliikuntaa, luen ja hyödynnän pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaa sekä
teen yhtä ja toista käsilläni.

Jäsen

Ritva Hytönen, Helsinki
Liityn sukuun Ida Sofia Sopasen
(o. s. Orbinski) kautta, sukukirjan taulu
83. Olen itsellinen eläjä Helsingistä ja
olen asunut täällä 1980-luvun puolivälistä alkaen. Palkallinen työ jäi vuoden
2007 alusta, kun heitin kauhan ja
kaulimen sivuun. Tulihan tuolla
vakituisissa ja pätkätöissä oltua paria
kuukautta vaille neljäkymmentä
vuotta. Joitakin kouluja tuli aikanaan
käytyä että leivässä pysyy ja saa riepuja
päällensä.
Tämänhetkiset harrastukset:
internetin ihmeelliseen maailmaan
tutustuminen (kun ostin läppärin),
lukupiiri lähikirjastossa. Kesäisin
toimin viljelypalsta-alueen vastaavana.
Vesijuoksu ja kuntosali ovat viimeisin
villitys. Sitten niitä tavallisia: joskus
teatterissa ja elävissä kuvissa.

Jäsen

Hilkka Ala, Helsinki
Liityn Orbinskin sukuun äitini äidin
Alina Mehtosen, o. s. Orbinski, kautta.
Viime kesän sukukokouksessa minut
valittiin hallitukseen toiselle kaudelle.
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Kantaisän
oikeusjutut
Jäsen

Jukka Pennanen, Varkaus
Olen Jukka Pennanen, syntynyt
Heinävedellä 1956. Orbinskin sukuun
liityn isoäitini Aino Pennasen (o. s.
Orbinski) kautta, sukukirjan taulu 96.
Perheeseeni kuuluvat Joroisten
kunnassa kanslistina työskentelevä
vaimo Riitta, 27-vuotias diplomiinsinööripoika Juho ja tuleva abiturientti Joel, 17 vuotta.
Olen ”nuoresta” iästäni huolimatta
sairauseläkkeellä. Aloitin opiskelujen
jälkeen työurani Helsingissä myyntitehtävissä rakennusalalla, josta tulin
myyntipäälliköksi Leppävirralle. Veri
veti kuitenkin yrittäjäksi ja sopivien
yhteensattumien vuoksi perustimme
oman rakennusalan yrityksen Kouvolaan. Oheen tuli sunnittelutoimisto,
kaksi kauppahuonetta, kiinteistöyhtiö
ja vuokraustoimintaa harjoittava
yritys. Asuimme Kymenlaaksossa
viisitoista vuotta. Paluumuutimme
Savoon vuonna 2003.
Vuonna 1987 olin yhteydessä
edesmenneeseen sukuhaaramme
jäseneen Olavi Orbinskiin Jyväskylässä. Hän kertoi suvun sukututkimusasioista ja kiinnostukseni heräsi heti.
Työkiireiden vuoksi asia jäi ”hautu-

maan”, kunnes pari vuotta sitten otin
yhteyttä Orbinskin Katriinaan ja
sukuasiat alkoivat saada uutta vauhtia
ja lisäsivät kiinnostusta. Viime kesänä
osallistuin ensimmäistä kertaa sukukokoukseen Lapualla. Siellä oli hyvä
henki ja sukutapaamisesta jäi mukava
fiilis. Yllätyksekseni minut valittiin
hallitukseen, josta saanen vielä näin
Pinskin palstalla kiittää valitsijoita
luottamuksesta. Teen parhaani ja
yhtenä tavoitteenani on saada ainakin
oman sukuhaaramme nuorempia
ihmisiä mukaan toimintaan.
Harrastan kirjallisuutta. Minua
kiinnostavat elämäkerrat, Suomen
sotien jälkeinen historia ja kaunokirjallisuudesta Kalle Päätalon tuotanto.
Kuuntelen paljon musiikkia, käyn
oopperassa ja konserteissa.

Vanhojen käsialojen taitaja
Ritva Tattari on vastikään
saanut valmiiksi useiden
Orbinskeja koskevien asiakirjojen käännöset. Katriina
Orbinski tarkastelee tässä paria
kantaisäämme Albrecht Johan
Orbinskia (sukukirjan taulu 6)
koskevaa oikeusjuttua 1700luvun puolivälissä.

R

antasalmen laamanninoikeuden istunnossa 2.
maaliskuuta 1747
käsiteltiin juttua, jossa oli
kantajana lautamies,
rusthollari Kalle Juvonen Parkumäeltä
ja vastaajana Karjalan rakuunaeskadroonan kornetti, hyväsukuinen
Albrecht Johan Orbinski. Syynä oli
kornetin hevonen, jonka Juvonen väitti
tehneen vahinkoa hänen aidalla
ympäröidyn kaskimaansa kauraseipäissä. Vahingon oli lautamies Yrjö
Harlin arvioinut kolmen ja puolen tai
viiden tynnyrin suuruiseksi.

Nettisivujen päivittäjä
Juho Pennanen

Rahastonhoitaja

Viljo Sopanen, Rantasalmi ■

Mitä rakuuna Mellberg näki?
Kuvassa Jukka
Pennanen perheineen, seisomassa
Juho, Jukka ja
Riitta, edessä Joel.
Loput hallituksen
jäsenet vilahtavat
Lapuan sukukokouskuvissa.

Rusthollari Juvonen oli pyytänyt
todistajia kertomaan asiasta oman
näkemyksensä. Heistä rakuuna Nils
Mellberg ei kuitenkaan ollut nähnyt
kornetin hevosta väitetyssä aitauksessa
vaan eräällä toisella Juvoselle kuuluvalla kaskimaalla, jossa hevonen oli
syönyt kaksi kapallista kauroja.

jatkuu sivulla 8
PINSKI
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Lettityttö

teksti: Riitta Hytönen

Kirsti Apilainen, syntyjään
Mähönen, on tietääkseni sukuhaaramme vanhin. Ikää hänelle
on kertynyt kunnioitettavat 83
vuotta, mutta elinikäinen voimisteluharrastus on pitänyt
hänet sekä henkisesti että fyysisesti hyvässä kunnossa. Hän
oli jopa esiintymässä vuoden
1952 Helsingin olympialaisten
loppunäytöksessä. Alkuvuodesta
tehty lonkkaleikkaus vähän tällä
hetkellä haittaa menoa.

K

irsti on syntynyt
Rantasalmella Pöljän
saareen kymmenlapsisen sisarussarjan
neljäntenä. Pöljän
saaressa hän viettikin suurimman osan
lapsuudestaan. Lähellä oli laivalaituri,
johon pysähtyivät kaikki laivat reitillä
Savonlinna–Kuopio. Vesitiet olivat
siihen aikaan hyvin merkittäviä
kulkureittejä niin ihmisille kuin
tavaroillekin. Kirstin isä toimitti mm.
puutavaraa myytäväksi laivoihin ja
siten sai suuren perheen pidettyä
leivässä.
Koulunkäynti saaresta oli pienelle
Lettipää-Kirstille ja nuoremmalle
Sirkka-siskolle todella haasteellista.
Vanhemmat veljet joutuivat jättämään
koulun kesken, koska heitä tarvittiin
kotona töissä. Ensin oli venematka
virran yli ja sitten kävellen kouluun
lähes kymmenen kilometriä kelillä
kuin kelillä eikä ollut aurattuja teitä.
Mikäli kävi niin onnellisesti, että vene
jouti lapsille koko viikoksi, he saattoivat soutaa puolet matkasta Hietalahteen. Siitä kävellen koululle olikin enää
vain nelisen kilometriä.
Viikot lapset asuivat koulun lähellä
6

Pinski 1.09

perheessä. Kouluruokailua ei ollut,
joten lapset toivat kotoa leivän ja voin.
Lämpimän ruoan he saivat perheessä.
Alakoulua kesti kaksi vuotta ja yläkoulua neljä.
Kesät Kirsti oli niinkutsuttuna
kinttupiikana pappilassa kunnes pääsi
koulun jälkeen töihin kirkonkylän
kahvilaan. Siellä hän tutustui tyttöön,
joka houkutteli hänet kanssaan
Jyväskylään lapsenlikaksi kuusitoistavuotiaana hoitamaan kaksivuotiasta
poikaa. Parin vuoden päästä, vuonna
1944, hän pääsi haaveilemaansa
ompeluoppiin yksinäisen naisen
talouteen, missä hän sai myös ruoan.
Asuminen järjestyi talonmiehen
perheeseen ja korvattiin työllä.
Kerran kaupungilla oli Kirstiä tullut
vastaan entinen rantasalmelainen
mies, joka oli nähnyt tytön aina
kävelemässä tuota pitkää koulumatkaa. Lapsi oli jäänyt hänen mieleensä
Lettityttönä. Hän oli huudahtanut:
”Onko Lettityttö tullut Jyväskylään?”
Siihen aikaan alivuokralaisena
asuminen oli aivan tavallista ja mies oli
houkutellutkin Kirstin asumaan
heidän kahden miehen talouteensa
kaveriksi toiselle tytölle. Asumisen ja

ruoan hän maksoi taas työllä, kävi
kaupassa ja laittoi kaikille ruoan. Tässä
vaiheessa tuli voimistelu mukaan
kuvioihin.
Vuonna 1946 Kirsti pääsi ompelijaksi kuusilapsiseen perheeseen
seitsemän kuukauden ajaksi ja sen
jälkeen ilmaantui aina uusi ompelupaikka; hyvä työ tuotti tulosta, puskaradio toimi. Tässä vaiheessa tuli
mahdolliseksi taloudellisesti jo yksin
asuminenkin.
Aikanaan Kirsti tapasi miehensä
Veikon ja heille syntyi kolme lasta.
Sen ajan lapset ja nuoret joutuivat
hyvin varhain ottamaan vastuun
itsestään. Pakosti siinä itsenäistyi ja
karaistui. Nykypäivän nuoret ja lapset
voivat miettiä, kuinka monelta onnistuisi elämän rakentaminen näillä
eväillä. Ainakin se vaatii suomalaista
sisua.
Uskon, että sekä Kirstin äidin
Hilma Mähösen (o. s. Sopanen) että
meidän mummomme Ida Sofia
Sopasen (o. s. Orbinski) esirukoukset
kantoivat myös pientä Lettityttöä
saamaan elämässään tuulta siipiensä
alle. ■
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Venäjältä löytyneitä Orbinskeja, osa 7

teksti: Keijo Alhomäki

Barbara Orbinski poikansa
kanssa ”Tonava kaunoisen”
rannalla
Pinskin numerossa 2/2004 alkanut sarjani Barbara Orbinskista ja hänen perheestään jatkuu tällä
kertaa vain lyhyellä jutulla. Uskon yhä, että Barbaran isä, Odessassa syntynyt Viktor Orbinski oli sukukirjasta tutun suomalaisen Robert Wilhelm Orbinskin pojanpoika.

B

arbara Orbinski syntyi
1895 Venäjän Bessarabiassa. Venäjän vallankumouksen jälkeen Bessarabiasta, jonka asukkaiden
enemmistö oli romanialaisia, tuli osa
Romaniaa. Neuvostoliitto kuitenkin
valloitti Bessarabian 1940 NatsiSaksan kanssa tekemänsä salaisen sopimuksen nojalla. Sopimuksen mukaisesti Bessarabian saksalaiset pääsivät jo
samana vuonna Saksaan.
Barbaran saksalaissukuinen aviomies oli kadonnut vallankumouksen
myrskyissä taistellessaan neuvostovaltaa vastaan. Avioliitosta Barbaralle oli
jäänyt 22-vuotias poika Andreas
Persehke. Andreas sattui oleskelemaan
Bessarabian valtauksen aikana muualla Romaniassa ja pääsi saksalaisena
Bessarabian pakolaisena Saksaan.
Koska muuttajaksi hyväksytyllä oli
oikeus ottaa mukaan vanhempansa,
myös Barbara pääsi vallatusta Bessarabiasta Saksaan.
Muuttajat sijoitettiin Saksassa aluksi
uudelleenasutusleireille. Andreas ja
Barbara joutuivat eri leireille Saksan
Puolalta valtaamalle alueelle. Leireillä
muuttajat odottivat toimenpidettä, jota
natsit nimittivät “suluttamiseksi”. Siinä

käsiteltiin heidän kansalaisuushakemuksensa. Venäläisenä itseään pitänyt
Barbara sulutettiin pian leirille tulonsa
jälkeen, mutta kansalaisuuspäätös
lykättiin tuonnemmaksi. Andreas pääsi
kohta tämän jälkeen väliaikaiseen
työhön Itävaltaan.

Andreaksen työpaikka

Sen jälkeen, kun muuttajat olivat olleet
leireillä 4-6 viikkoa karanteenissa,
heille pyrittiin välittämään väliaikaista
työtä jo ennen suluttamista. Työtä
saaneet saattoivat asua myös leirin
ulkopuolella sillä ehdolla, että heidät
pystyttiin riittävän nopeasti saamaan
leirille siellä tapahtuvaa suluttamista
varten. Läheskään kaikkia ei kuitenkaan voitu työllistää asuntopulan takia.
(Lähde 2, s. 130–131.)
Andreas, joka oli rakennusmestari,
työskenteli 28.11.1940 alkaen Itävallassa. Natsit olivat liittäneet Itävallan
“ikuisiksi ajoiksi” Saksaan ja ristineet
sen Ostmarkiksi eli Itäiseksi rajamaakunnaksi, vaikka se olikin Natsi-Saksan
eteläisin eikä itäisin osa. Andreaksen
työpaikka oli Ybbsin-Persenbeugin
voimalaitoksen rakennustyömaa
Tonavalla. Työnantajana oli rakennusyhtiö Heilmann & Littmann. (Ks.

lähde 3.)
Ybbs ja Persenbeug sijaitsevat
Tonavan kahden puolen Wienin ja
Linzin puolivälissä. Voimalaitoksen
rakentaminen keskeytettiin toisen
maailmansodan saaman käänteen
takia 1944. Nykyinen paikalla oleva
voimalaitos valmistui 1950-luvulla.
(Saksankielisestä Wikipediasta saa sen
kuvan, että rakentaminen olisi ollut
keskeytyksissä vuodesta 1939 yhtä
mittaa aina 1950-luvulle, mutta näin ei
ole.)
Ybbsissä oli Frühlingsbergin
uudelleenasutusleiri. Arvelen, että
Andreas asui tällä leirillä, mutta
mahdollista on sekin, että hän oli asuntopulasta huolimatta saanut asunnon
muualta.

Missä oli Barbara?

Barbara oli sulutettu omalla leirillään
Mikolówissa jo 20.11.1940. Seuraava
varma tieto hänestä on se, että hän on
ollut 23.3.1941 Ybbsissä. Barbara on
nimittäin allekirjoittanut tuona
päivänä Frühlingsbergin leirillä erään
asiakirjan, josta puhun tarkemmin
jatko-osissa. (Lähteet 1 ja 3.)

jatkuu seuraavalla sivulla
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jatkoa edelliseltä sivulta
Barbara on siis jossakin vaiheessa
mainittujen päivien välillä siirretty
Mikolówista poikansa luo kauniin,
sinisen Tonavan rantamille. Koska
Barbara oli tullut Mikolówin leirille
16.11. ja muuttajat olivat 4-6 viikkoa
leirillä karanteenissa, hän ei välttämättä ole päässyt Itävaltaan Andreaksen mukana 28.11. vaan ehkä vasta
karanteeniajan jälkeen.
Se, että Barbara on allekirjoittanut
mainitun asiakirjan Frühlingsbergin
leirillä, tukee sitä, että Barbara ja
Andreas asuivat tällä leirillä. Tietysti
sekin mahdollisuus on olemassa, että
Barbara on kutsuttu leirille kuulemista
ja asiakirjan allekirjoittamista varten.
Joka tapauksessa Barbara ja Andreas
ovat molemmat asuneet voimalaitostyömaan lähitienoilla ja todennäköisesti yhdessä.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi aion käsitellä Andreaksen
suluttamista. Silloin selviää, kuinka
puhdasrotuiseksi natsit Andreaksen
katsoivat ja saivatko Andreas ja
Barbara Saksan kansalaisuuden.
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jatkoa sivulta 5
Lautamies Harlinin tietolähteet

Tämän jälkeen todettiin, että paikalle
pitäisi saada vahingon suuruuden jo
kertaalleen arvioinut lautamies Harlin.
Jutun käsittelyä jatkettiin kahden
päivän kuluttua, jolloin Harlinia
kuulusteltiin tarkemmin. Oliko hän
tarkastanut kauraseipäät yhdessä vai
kahdessa aitauksessa? Selvisi, että
Harlin oli arvioinut ja laskenut
vahingon tapahtuneen molemmissa.
Juvonen oli pyytänyt Harlinia
menemään kornetti Orbinskin luo
selostamaan tilannetta ja tuhoja.
Tällöin kornetti oli sanonut, että jos
voitaisiin osoittaa, että hänen hevosensa oli tuottanut naapurille vahinkoa, hän mielellään korvaisi sen.
Mutta oikeus halusi vielä kuulla,
mihin Harlin käsityksensä perusti.
Oliko hän kuullut asiasta vain sieltä ja
täältä? Tähän Harlin totesi, ettei
hänellä itsellään ollut tietoa eikä hän
ollut muualtakaan kuullut kornetin
hevosen aiheuttamista tuhoista.

Muuan vaimo näki kornetin
rengin

Silloin rusthollari Juvonen esitti
paperin, johon muuan Savon jalkaväkirykmentin kersantti oli kirjannut ylös
erään vaimon, Margareeta Hutisen,
todistuksen, että tämä oli nähnyt
kornetti Orbinskin ruskean tamman
menevän päivittäin neljäntoista päivän
aikana rakuunan torpan lähellä
sijaitsevaan aitaukseen ja että kornetin
renki oli ottanut sen kiinni. Margareeta Hutinen ei kuitenkaan ollut
nähnyt hevosen mutustelevan kauraseipäitä, koska se oli seissyt näkökentän
sivussa, joten kornetti hylkäsi koko
kertomuksen.

Kornetti puolustaa hevostaan

Tämän jälkeen kornetti Orbinski
ihmetteli, kuinka olisi mahdollista
yhden hevosen ehtiä tehdä rakuuna
Mellbergin esittämässä ajassa usean
tynnyrin vahinko. Jos hänen hevosensa
olisi usein ollut kaskessa niin se olisi
kyllä huomattu, koska seipäät olivat
näkyvällä paikalla.
Kornetti Orbinski sanoi lisäksi
rusthollari Juvosen vaivanneen hänet
aiheettomasti kahteen oikeudenkäyntiin. Juvonen oli kornetin mielestä
velvollinen korvaamaan hänen tästä
aiheutuneet matka- ynnä muut
kulunsa. Kornetti toisti näkemyksensä,
että jos Juvonen voisi osoittaa hänen
hevosensa tehneen vahinkoa, hän
tahtoisi mielellään maksaa. Nyt hän
ilmaisi närkästyksensä siitä, että
Juvonen oli vetänyt hänet oikeuteen
jutussa, jonka he naapureina olisivat
voineet ystävällisesti painaa villaisella.

Orbinskin ja hänen hevosensa
voitto

Koska osapuolet eivät taipuneet
sovintoon, vaikka laamanninoikeus
heitä siihen kehotti, annettiin tuomio
6. maaliskuuta. Siinä kornetti Orbinski
julistettiin vapaaksi rusthollari Juvosen
kanteesta ja syytteestä ja Juvonen
tuomittiin maksamaan herra kornetin
oikeudenkäyntikuluja 32 hopeataalaria
24 äyriä.

Juttu jatkuu nettisivuilla. Lue, kuinka
Orbinski ja kruununnimismies Brunou
nujakoivat talonpoikien ja torpparien
kanssa ja mitä sitten tapahtui.

www.orbinskinsukuseurary.com
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