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RAJAKAPTEENI ALBRECHT JOHAN ORBINSKIN PERHE
Tämä historiikki kertoo Suomen Orbinski-suvun erään esi-isän Albrecht Johan Orbinskin perheestä.
Kyseessä oli Viipurin läänin Pyhäjärvellä asuneen veronvuokraaja Albrecht Johan Orbinskin ja
Katarina Gyllenspångin poika, joka syntyi todennäköisesti Viipurin läänin Pyhäjärven Suur-Pyhän
hovissa vuosien 1700-1705 välisenä aikana, ehkä vuonna 1703 tai 1704. Perheeseen syntyi kuollut
lapsi vuonna 1705. Todennäköisesti Albrecht oli tätä sisarustaan vanhempi. Asiakirjatiedot tältä
ajalta ovat puutteelliset koko Pohjolassa raivonneen suuren Pohjan sodan tähden.

Pyhäjärven sijainti Laatokan rannalla Karjalan kannaksella.

Vainolainen kuritti Suomea ankarasti. Ajanjakso tunnetaan Suomessa isovihan nimellä. Kaikki,
joilla oli siihen mahdollisuus, pakenivat maasta, useimmat Ruotsiin. Näin tekivät myös monet
Albrechtin äidinpuoleiset Gyllenspång-sukuun kuuluvat tädit ja serkut, jotka lähtivät laivalla
Tukholmaan ja viipyivät siellä vuosien ajan. Jotkut eivät enää palanneet Suomeen.
Kaksikymmentäyksi vuotta (1700-1721) kestänyt suuri Pohjan sota oli koitua koko silloisen
Orbinskin suvun kohtaloksi. Gyllenspång-suku kuoli sotatapahtumissa miespuoleltaan
sukupuuttoon, vaikka upseerienoja oli kerrassaan seitsemän, mutta Orbinskeista sukua jatkamaan
säästyi sentään Albrecht.

Taistelu Viipurista vuonna 1710.
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Toinen Albrechtin sedistä, inkerinmaalaisen rakuunarykmentin kapteeni Lorentz Orbinski, kuoli
Viipurissa 15. marraskuuta 1708. Albrechtin isä kuoli puolitoista vuotta myöhemmin, 23.
toukokuuta 1710. Hänen on merkitty kuolleen Käkisalmessa, mutta Pyhäjärvi kuului samaan
seurakuntaan ja toisinaan pyhäjärveläisten säätyläisten tapahtumia merkittiin Käkisalmen kirjoihin.
Venäläiset valtasivat Viipurin vuonna 1710 ja saman vuoden syyskesällä Käkisalmen linnoitus
antautui. Sotilaat saivat vapaasti poistua Ruotsin puolelle Savonlinnaan. Suuria taisteluja ei
Pyhäjärven seudulla käyty, mutta papistoa ja valtaapitäviä ahdisteltiin. On siis mahdollista, että
kapteeni Lorentz ja pyhäjärveläinen veronvuokraaja Albrecht eivät kokeneet luonnollista kuolemaa.
Albrechtin toinen setä Zacharias Orbinski (1666-1734) oli Ruotsin armeijassa majoittajana vuonna
1704 ja lippumiehenä vuosina 1706-1707, mutta kirjoilla todennäköisesti Pyhäjärvellä. Hänelle on
Käkisalmen kirjoihin merkitty syntyneeksi kolme tytärtä, Maria Orbinski 8. tammikuuta 1704, Sara
Juliana Orbinski myöskin vuonna 1704 ja Rebekka Orbinski 3. marraskuuta 1707. Ilmeisesti tytöt
ovat syntyneet Orbinskien talossa Pyhäjärven Pyhäkylässä. Sara Juliana kuoli 8. huhtikuuta 1706,
ehkä vain vähän yli vuoden ikäisenä. Marian ja Rebekan myöhemmistä vaiheista meillä ei ole
tietoa. Mahdollisesti he kuolivat jo lapsina.
Käkisalmen valloituksen jälkeen Pyhäjärven alue rauhoittui. On todennäköistä, että Orbinskit jäivät
hoviinsa asumaan. Albrechtin äitiä Katarina Gyllenspångia ei nimittäin löydy Ruotsiin paenneiden
luetteloista, vaikka suuri osa hänen sukunsa naisväestä poistui maasta.
Valloitettuaan Karjalan Venäjä alkoi verottaa pyhäjärveläisiä. Ensimmäiset lahjoitusmaaisännät
alueelle määrättiin vuonna 1720. He hoitivat tietenkin asioita Pietarista käsin. Myöhemmin
tilanhoitajat olivat usein baltteja. Voidaan arvailla myös, että mahdollisesti Zacharias jatkoi
Orbinskeille jo 1600-luvulla tutuksi tulleessa roolissa lahjoitusmaaisäntien asiainhoitajana, vaikka
isännät olivat nyt venäläisiä. Joka tapauksessa hän jäi asumaan Venäjän puolelle.
Myös Katarina Gyllenspång saattoi asua Pyhäkylässä aina siihen saakka kunnes hänen poikansa
Albrecht astui armeijan palvelukseen ja siirtyi Ruotsin puolelle Säkkijärvelle vartioimaan rajaa.
Katarina Gyllenspångin tytär, Albrechtin sisar Anna Katarina Orbinski avioitui 1720-luvun alussa
Andreas Zetraeus nuoremman kanssa, joka oli syntynyt papin poikana Nurmeksessa. Pariskunta
asettui Hiitolaan Käkisalmen pohjoispuolelle. Andreas Zetraeus toimi aluksi apupappina ja
myöhemmin pappina. Heidän tyttärensä Clara Katarina Zetraeus syntyi Hiitolassa 25. lokakuuta
1723, poika Israel Zetraeus mahdollisesti 1730-luvulla. Tässä vaiheessa Zetraeukset olivat jo
todennäköisesti muuttaneet Venjoelle. Venjoen seurakunta (venäjäksi Slavjanka) sijaitsi Tsarskoje
Selon kaupungin ympärillä Pietarin kaupunkin eteläpuolella. Katarina Gyllenspång asui ilmeisesti
vuosia tyttärensä ja vävynsä luona ja kuoli Venjoella vuonna 1738. Hän ei vuoden 1710 jälkeen
ehkä enää koskaan palannut asumaan Ruotsin puolelle.
Zacharias Orbinskin kuoltua Pyhäjärvellä 21. huhtikuuta 1734 loputkin Orbinskit viimeistään
poistuivat Pyhäjärveltä. Orbinskin talosta Pyhäkylässä tehtiin kappalaisen puustelli. Muistoksi
heistä jäivät vain nimet, esimerkiksi Pyhäjärvessä jossain Orbinskien talon edustalla sijaitseva
Orpiskan kala-apaja.
Tämän jakson Pyhäjärven tapahtumia koskevat tiedot perustuvat suurelta osin Pyhäjärvi-tutkija
Esko Simosen antamaan informaatioon ja päätelmiin.
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Albrecht ja Katarina avioituvat Lappeenrannassa
Uudenkaupungin rauhanteon jälkeen ja olojen valtakunnassa hieman rauhoituttua arviolta 26vuotias Albrecht solmi avioliiton noin kolme vuotta itseään nuoremman Katarina Palmin kanssa
Lappeenrannassa 14. tammikuuta 1729. Katarina on merkitty syntyneeksi Käkisalmessa 10.
toukokuuta 1706 Käkisalmen linnan kasööri Claes Palmin ja Elisabet Affleckin tyttärenä. Elisabet
Affleckin sukuun perehdymme tarkemmin Albrechtin ja Katarinan Simon-pojan yhteydessä.
Pariskunta asettui asumaan ja perusti perheen Säkkijärvelle Karvalan puustelliin, joka oli Albrechtin
virkatalo.
Ennen suuren Pohjan sodan puhkeamista vuonna 1690 tehdyssä inventaariossa kirjattiin ylös, että
Claes Palm oli lahjoittanut Käkisalmen kirkkoon nauhakkein koristettua samettia saarnastuoliin.
Myös Gyllenspångit olivat tehneet lahjoituksia. Kapteeni Fabian Gyllenspångilta oli kirkkoon saatu
kullattu öylättirasia ja messinkikruunu. Rovasti Boismanin perintönä oli kirkko saanut ruotsalaisen
raamatun ja käsikirjan.

Gyllenspångin karoliinisuvun liian lyhyt historia
Katarina Gyllenspång ja hänen sotaa Tukholmaan paennut sisarensa Gertrud Christina olivat
smoolantilaisen kapteeni Peter Spångin tyttäriä.
Peter Spång oli syntynyt Spångenäsissä Smoolannissa 21. helmikuuta 1620. Hän oli vänrikkinä
Albrekt Ritterin rakuunoissa Suomessa vuonna 1648, luutnanttina Karjalan rakuunarykmentissä
vuonna 1656 sekä kapteenina Käkisalmen rykmentissä vuonna 1662. Peter Spång osallistui Puolan
sotaan menestyksellä ja taisteli poikiensa kanssa Ruotsin ja Tanskan välisessä sodassa 1670-luvulla,
jossa tanskalaiset ottivat hänet vangiksi. Kruunulle suorittamiensa palvelusten vuoksi hänet
aateloitiin Ruotsissa vuonna 1682 nimellä Gyllenspång (n:o 1018). Kapteeni Peter Gyllenspång
kuoli Käkisalmessa 22. maaliskuuta vuonna 1683 ja hänen vaakunansa asetettiin Käkisalmen
kirkkoon, missä se oli tallella vielä 1930-luvulla.

Toresundin kirkko Ruotsissa Mälarenjärven rannan tuntumassa. Tämän kirkon
seinällä on edelleen Gyllenspångin suvun
vaakuna.

Peter Gyllenspångin puoliso Agneta Boisman oli saksalaista Tallinnasta Viipuriin tullutta
porvarissukua, joka saavutti kaupungissa huomattavan aseman. Vuonna 1697 kapteeni
Gyllenspångin leskirouvaksi kutsuttu Agneta Boisman omisti Käkisalmen kaupungin viidennessä
korttelissa talon numero 25. Hänet haudattiin 7. huhtikuuta 1707 Käkisalmessa.
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Gyllenspång-suvun vaakuna.

Peter Gyllenspångilla ja Agneta Boismanilla oli seitsemän poikaa ja neljä tytärtä. Tyttäristä Gertrud
Christina ja Katarina menivät naimisiin Orbinskin veljesten Lorentzin ja Albrecht Johanin
kanssa. Gertrud kuoli Tukholmassa leskenä 12. heinäkuuta vuonna 1753 menetettyään ainakin
miehensä ja kaksi tytärtään. Katarina eli naimisiin mentyään elämäänsä Orbinskien Suur-Pyhän
hovissa Pyhäjärvellä, jossa perheeseen syntyivät ainakin kertomuksemme päähenkilö Albrecht ja
tytär Anna Katarina. Kuten jo aiemmin mainittiin, Katarina Gyllenspång muutti jossain vaiheessa
Pyhäjärveltä tyttärensä luokse Inkerinmaalle, jossa hän kuoli leskenä vuonna 1738. Kolmas
Gyllenspångin tyttäristä, Beata Christina, avioitui inkerinmaalaisen rakuunarykmentin luutnantin
Anders Spölerin kanssa, joka selvisi hengissä suuresta Pohjan sodasta ja kuoli Ovansjön pitäjässä
Ruotsin Gävleborgin läänissä 13. kesäkuuta 1720. Beata Christina eli leskenä ainakin vuonna 1736.
Kaikki Gyllenspångin seitsemän poikaa olivat isänsä tavoin sotilasuralla. Orbinskien tavoin he
palvelivat Ruotsin kaikkien aikojen kuuluisimman sankarikuninkaan Kaarle XII:n tarunhohtoisessa
sinitakkiarmeijassa upseereina. Seuraavassa heidän elämänvaiheensa lyhyesti (heitä on mahdoton
laittaa ikäjärjestykseen, koska syntymävuodet puuttuvat):
Luutnantti Albrekt Johan Gyllenspång
Albrekt Johan Gyllenspång syntyi Käkisalmessa vuonna 1650. Hän oli tykistössä apumiehenä
vuonna 1670, sittemmin tykkimiehenä Räävelissä eli Tallinnassa sekä tykistön vänrikkinä
Pähkinälinnassa lähellä tulevaa Pietarin kaupunkia 18. toukokuuta 1689. Suuren Pohjan sodan
aikana hän oli tykistön luutnanttina Narvassa 10. toukokuuta 1704. Albrekt Johan Gyllenspång oli
naimisissa Narvan porvareista muodostetun jalkaväki- tai ratsuväkiosaston upseeri (ruots.
stadsmajor) Lindin tyttären Margaretan kanssa, mutta kuoli lapsettomana Narvan piirityksessä
elokuussa 1704 eli samoihin aikoihin kuin veljensä Reinhold Gyllenspång.
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Narvan taistelu suuren Pohjan
sodan alussa vuonna 1700.

Majuri Gustaf Gyllenspång
Gustaf Gyllenspång syntyi Inkerinmaalla Elakalahofissa 26. syyskuuta 1652. Hän oli henkikaartin
musketöörinä, majoittajana Schultzin rykmentissä 14. heinäkuuta vuonna 1673, vänrikkinä
inkerinmaalaisessa ritarirakuunarykmentissä 28. syyskuuta 1675 ja myöhemmin luutnanttina
samassa rykmentissä, rykmentin majoitusmestarina 27. huhtikuuta 1678 ja samassa virassa Creutzin
suomalaisissa rakuunoissa saman vuoden lopussa, kapteenina Savon ja Savonlinnan läänin
jalkaväkirykmentissä 18. marraskuuta 1682 ja majurina samassa rykmentissä suuren Pohjan sodan
alkaessa 30. heinäkuuta 1700.
Hänen puolisonsa oli ylisotakomissaari Henrik Schultzin ja tämän puolison Margareta
Johansdotterin tytär Christina Charlotta Örnfelt (1675-1747). Henrik Schultz oli aateloitu Ruotsissa
nimellä Örnfelt (n:o 892) ja Margareta Johansdotter nimellä Appelberg (n:o 904).
Gustaf Gyllenspång kuoli lapsettomana 26. elokuuta 1705 Riian talvisatamakaupungissa
Dünamündessä, joka sijaitsee Väinäjoen suulla. Hänet haudattiin Ruotsin Södermanlandissa
sijaitsevaan Toresundin kirkkoon, missä hänen vaakunansa on edelleen esillä.

Kapteeni Fabian Fredrik Gyllenspång
Fabian Fredrik Gyllenspång, jonka syntymäaika ei ole tiedossa, oli kirjurina Schultzin rykmentissä
9. lokakuuta 1665, henkikaartin musketöörinä 1673, henkikaartin ratsuvartiolaisena (ruots.
pikenerare) samana vuonna, henkikaartin majoittajana 11. marraskuuta 1675, kersanttina 1677,
vääpelinä samana vuonna ja 20. helmikuuta 1680 Pistolekorsin (myöhemmin Schytten) rykmentin
luutnanttina. Hän sai eron virastaan 5. maaliskuuta 1680, mutta oli jälleen kapteenina samassa
Käkisalmen rykmentissä 19. huhtikuuta 1683.
Fabian Fredrik Gyllenspång kuoli Käkisalmessa 16. marraskuuta 1709. Hänen puolisonsa oli
Viipurin lukion lehtori ja Käkisalmen rovasti Henrik Boismanin tytär Maria Boisman. Pariskunnalla
oli yksi tytär, Maria Magdalena Gyllenspång.
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Häviäjät luovuttavat aseensa
Narvan taistelun voittajille.

Kapteeni Reinhold Gyllenspång
Reinhold Gyllenspång, jonka syntymäaika ei ole tiedossa, oli kirjurina H. R. Hornin rykmentissä
Käkisalmessa vuonna 1679, henkikaartin musketöörinä vuonna 1685, henkikaartin
ratsuvartiolaisena (ruots. pikenerare) ja sai virkaeron 14. elokuuta 1686. Kersanttina Turun läänin
jalkaväkirykmentissä samana vuonna, vääpelinä Pistolekorsin rykmentissä Käkisalmessa, sai
virkaeron 16. joulukuuta 1693. Vänrikkinä Narvan varuskuntarykmentissä 17. syyskuuta 1694,
luutnanttina samassa rykmentissä 16. maaliskuuta 1698, suuren Pohjan sodan aikana saman
rykmentin majoitusmestarina toukokuussa 1703 sekä kapteenina toukokuussa 1704.
Reinhold Gyllenspång kaatui naimattomana Narvassa 10. elokuuta 1704 samoihin aikoihin kuin
veljensä Albrekt Johan Gyllenspång.

Kaarle XII:n joukot
ryhmittäytyneenä Narvan
taisteluun.
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Tykkimies Peter Gyllenspång
Isänsä mukaan ristitty Peter Gyllenspång nuorempi, jonka syntymäaika ei ole tiedossa, oli
tykkimiehenä ja myöhemmin rykmentin majoitusmestarina Stralsundissa. Tämä saksalainen
Rügenin saarta vastapäätä sijaitseva kaupunki kuului Ruotsille vuosina 1648-1814. Nuorempi Peter
Gyllenspång kuoli naimattomana.

Saksalaisen Stralsundin kaupungin
vaakuna.

Luutnantti Lars Gyllenspång
Lars Gyllenspång, josta emme tiedä kovin paljon, oli luutnanttina Nevanlinnassa ja kuoli hänkin
naimattomana. Nevanlinna, jonka länsipuolella nykyisin sijaitsee Pietarin miljoonakaupunki, oli
kuulunut Ruotsille Stolbovan rauhasta 1617 lähtien. Ruotsin kuningas Kaarle IX oli rakennuttanut
sinne vuonna 1611 Nyenskansin linnoituksen. Venäläiset valloittivat ja hävittivät Nevanlinnan
kaupungin vuonna 1703 ja tsaari Pietari Suuri aloitti heti Pietarin rakennustyöt.

Nevanlinnan pienoismalli, joka on
esillä Pietarin laivastomuseossa.
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Kapteeni Henrik Gyllenspång
Henrik Gyllenspång, jonka syntymäaika ei ole tiedossa, oli kirjurina Käkisalmen rykmentissä
vuonna 1677, tykistön jonkinlaisena nuorempana konstaapelina (ruots. lärkonstapel) Narvassa
1681, sai virkaeron 20. toukokuuta 1682, oli jälleen kaartin musketöörinä, sai virkaeron 1683 ja oli
vänrikkinä Käkisalmen rykmentissä 19. huhtikuuta samana vuonna. Suuren Pohjan sodan alkaessa
luutnanttina C. G. Skytten liivinmaalaisessa jalkaväkirykmentissä 10. syyskuuta 1700, kapteenina
samassa rykmentissä 29. marraskuuta 1709, kapteenina Gyllenströmin suomalaisessa
jalkaväkipataljoonassa 1710.
Henrik Gyllenspång taisteli poikansa Henrik Johanin kanssa Pälkäneen taistelussa lokakuussa 1713
ja joutui venäläisten vangiksi. Pojan kaaduttua taistelussa isä vietiin Volgan varrella sijaitsevaan
Kostroman kaupunkiin. Hän kuoli sotavankeudessa Moskovassa joulukuussa 1719. Henrik
Gyllenspångin kuollessa koko suku sammui miespuoleltaan.
Henrik Gyllenspångilla oli vaimonsa Sophia Palmin kanssa viisi lasta, poika ja neljä tytärtä. Sophia
Palmin kasvatti-isä oli aateloitu nimellä Lillieborg (n:o 895), mutta Sophia esiintyy nimellä Palm
eikä Lillieborg. Henrikin ja Sophian poika Henrik Johan Gyllenspång oli vänrikkinä Skytten
liivinmaalaisessa jalkaväkirykmentissä 20. marraskuuta 1709, vänrikkinä Gyllenströmin
suomalaisessa jalkaväkipataljoonassa vuonna 1711 ja luutnanttina Viipurin jalkaväkirykmentissä
20. marraskuuta 1711. Henrik Johan Gyllenspång kaatui naimattomana Pälkäneellä 16. lokakuuta
1713 samassa taistelussa, jossa hänen isänsä Henrik joutui venäläisten vangiksi.
Henrik Gyllenspångin ja Sophia Palmin tyttäristä sekä Agneta Maria että Helena Sophia menettivät
puolisonsa suuren Pohjan sodan aikaisessa Isonkyrön eli Napuen taistelussa 19. helmikuuta vuonna
1714. Agneta Marian mies oli vuodesta 1698 ollut Gyllenströmin suomalaisen jalkaväkipataljoonan
luutnantti Otto Reinhold Brusin. Brusineihin Orbinskit pitivät yhteyttä myöhemminkin. Helena
Sophia oli naimisissa saman pataljoonan vänrikin Zakarias Johan Mentscherin kanssa. Agneta
Marian kuollessa Kokemäellä leskenä 22. kesäkuuta 1782 sammui Gyllenspångin nimi myös
naispuoleltaan.
Kolmas tytär Catharina Elisabet Gyllenspång, joka oli syntynyt vuonna 1692, oli avioitunut
Wattrangin suomalaisen jalkaväkipataljoonan vänrikin Bernt Anton Linbackin kanssa, joka oli
syntynyt Saarenmaalla noin vuonna 1677. Vänrikki Linback selvisi hengissä suuresta Pohjan
sodasta, mikä tätä sukua käsiteltäessä on hyvin poikkeuksellista, erosi armeijasta rauhan tultua 5.
kesäkuuta 1722 ja kuoli ennen vuotta 1738. Hänen leskensä Catharina Elisabet kuoli 75-vuotiaana
leskenä Mikkelin pitäjässä 29. lokakuuta 1767.
Viimeinen sisaruksista, Anna Maria Gyllenspång, jota ilmeisesti joissakin yhteyksissä kutsutaan
myös nimellä Margareta, avioitui kapteeni Casper Henrik von Kræmerin (1700-1761) kanssa, mutta
kuoli jo ennen vuotta 1741. Hän ehti kuitenkin olla vuonna 1739 Säkkijärvellä kummina Albrecht
Johan Orbinskin ja Katarina Palmin Simon-pojalle. Myös Dorothea Kræmer esiintyy Orbinskin
lasten kummiluetteloissa, joten yhteyttä sukujen kesken pidettiin. Anna Maria Gyllenspång ja
Casper Henrik von Kræmer löytyvät myös Suomen presidentti Pehr Evind Svinhufvudin
esivanhempien taulusta.
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Gyllenspångin ja Orbinskin naiset pakolaisina Ruotsissa
Isovihan aikaisissa pakolaiskomission luetteloissa mainitaan lähes kaikki Gyllenspångin naiset
tyttärineen turvassa Ruotsissa ainakin jossain vaiheessa vuosien 1709 ja 1716 välisenä aikana.
Poikkeuksen muodostaa siis päähenkilömme Albrechtin äiti Katarina Gyllenspång.
Suomessa olot olivat venäläisten miehityskauden aikana vuosina 1713-1721 kauheat. Miehittäjät
ryöstivät siviileiltä kaiken arvokkaan omaisuuden, ottivat naiset ja lapset kiinni vaikka kaupunkien
kaduilla, pistivät heidät työpalvelukseen joko Suomessa haltuun ottamiinsa taloihin tai lähettivät
orjuuteen kartanoihinsa Venäjälle. Venäläiset myös harjoittivat vangeillaan orjakauppaa, mikä tulee
esille tässä historiikissä myöhemmin kerrottaessa karoliinieversti Henrik Wrightin vaiheita.
Isovihan kaikkein verisimmän terrorin jakso sijoittunee venäläisten sotilashallinnon aikaan vuosina
1713-1714. Suomalaiset olivat kuitenkin jo tätä ennen pahasti pelästyneet Aasiasta alkunsa saanutta
ja Eurooppaankin levinnyttä paiseruttoa, joka saapui Tallinnasta Helsinkiin lokakuun 9. päivänä
vuonna 1710 ja tappoi parissa kuukaudessa Etelä-Suomesta kymmenentuhatta ihmisiä. Aikalaiset
kutsuivat tautia ”isoksi kuolemaksi”.

Näkymä Tukholman
Skeppsbrolta noin vuonna
1700.

Kapteeni Lorentz Orbinski oli kuollut Viipurissa marraskuun 15. päivänä 1708. Hänen leskensä
Gertrud Gyllenspång mainitaan pakolaisluetteloissa vuosina 1709-1710 sekä 1713-1716. Vuosina
1714 ja 1715 samassa seurueessa mainitaan sisko Agneta ja Pälkäneellä vuonna 1713 vangiksi
joutuneen Henrik-veljen tytär Anna Maria Gyllenspång. Vaikuttaa siltä, että veljentytär ovat
mukana Gertrudin kahden oman tyttären lisäksi. Näistä toinen oli nimeltään Hedvig Eleonora
Orbinski, joka kuoli Tukholmassa 1. joulukuuta 1736. Toisen nimeä emme valitettavasti tiedä. Joka
tapauksessa hän kuoli Tukholmassa 3. joulukuuta 1728. Vuonna 1714 tyttäriä kutsutaan lapsiksi,
mutta jo seuraavana vuonna 1715 täysi-ikäisiksi.
Edellä mainitut Agneta ja Anna Maria Gyllenspång esiintyvät luetteloissa jo ennen vuotta 1714.
Agnetaa kutsutaan kornettskaksi eli kornetin puolisoksi vuosina 1709 ja 1713. Ilmeisesti hänen
miehensä Otto Reinhold Brusin oli siinä vaiheessa kornetti. Vuonna 1716 Agnetaa nimitetään
luutnantti Brusinin leskeksi, mikä hän olikin ollut jo kahden vuoden ajan.
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Neito Anna Maria Gyllenspång esiintyy pakolaisten luetteloissa vuosina 1709-1710 sekä 1713.
Koska hänen miehensä Casper Henrik von Kræmerin syntymävuodeksi tiedetään vuosi 1700, oli
Anna Mariakin ilmeisesti isovihan aikaan vasta tyttönen.
Agneta ja Anna Maria Gyllenspångin äiti Sophia Palm ilmaantuu pakolaisluetteloihin vain vuodeksi
1716. Sophia Palmia kutsutaan kapteeni Gyllenspångin rouvaksi mikä hän vuonna 1716 olikin, sillä
hänen miehensä Henrik Gyllenspång oli tuolloin vielä sotavankeudessa Venäjällä elossa. Voi tosin
olla, ettei Sophia tiennyt lainkaan, oliko hänen miehensä elossa vai ei.
Gustaf Gyllenspångin puoliso Christina Charlotta Örnfelt oli jäänyt leskeksi jo vuonna 1705. Hänet
mainitaan pakolaisluetteloissa majuri Gyllenspångin leskenä vuosina 1712-1716.
Pakolaisluetteloista löytyy myös arvoitus. Vuoden 1710 luetteloissa esiintyy ”kornettska Anna
Magdalena Gyllenspång”. Tällaista henkilöä ei ainakaan Elgenstjernan aateliskalenterin tietojen
mukaan ole olemassa. Tässä saatettaisiin tarkoittaa Fabian Fredrik Gyllenspångin ja Maria
Boismanin tytärtä Maria Magdalena Gyllenspångia, josta emme valitettavasti tiedä juuri mitään. Jos
näin on asianlaita, on Maria Magdalena Gyllespångin täytynyt avioitua jonkun kornetin kanssa
ennen vuotta 1710. Tämä on täysin mahdollista.

Upseerivirkojen palkkauksesta
Palaamme jälleen päähenkilömme Albrecht Johan Orbinskin elämänvaiheisiin. Suuren Pohjan
sodan päätyttyä Albrecht aloitti siis uransa Ruotsin armeijassa lippumiehenä Säkkijärvellä.
Lippumiehen tehtäviin komppaniassa kuului muun muassa sairaanhoidosta huolehtiminen.
Tässä yhteydessä tulee esille ensimmäinen Orbinskin perhettä koskeva Ruotsin armeijan upseerin
virkatalo, Karvalan puustelli. Virkataloja oli myös jokaisella Albrechtin aikuiseksi eläneellä pojalla.
Lienee syytä selvitellä muutamalla sanalla ajan palkkaus- ja virkatalojärjestelmää.
1700-luvulla ruotsalaisten upseerien palkat maksettiin normaalisti in natura eli viljana tai virkatalon
eli puustellin tuottona. Ylhäisaatelin huomattavan varallisuuden perusta oli maanomistus, mutta
alempi aateli joutui hankkimaan toimeentulonsa virkapalkalla tai satunnaisilla tuloilla. Tämä niin
sanottu virka-aateli, jonka kanssa samoista asemista kilpaili vähitellen yhä enemmän myös
aatelittomia, olikin tyytyväisin virkatalojärjestelmään, sillä tilojen tuotto oli rahapalkkoja
luotettavampaa. Virkatalosta ja verotuloista koostuvat upseerien palkat oli lisäksi suojattu
inflaatiolta.
Ruotsin virkapalkkajärjestelmä oli 1700-luvulla äärimmäisen mutkikas. Palkkojen selvittäminen ja
vertailu on hankalaa. Palkkauksessa syntyi myös todella kummallisia tilanteita: ylennyksen saanut
upseeri saattoi jopa vuosikausien ajan saada edellisen virkansa mukaista palkkaa. Alemman viran
uusi haltija taas nautti edellistä palkkaansa. Tällaiseenkin tilanteeseen tulemme myöhemmin Carl ja
Erik Orbinskin kohdalla.
Oman lisänsä 1700-luvun virkapalkkojen selvittämiseen tuo Ruotsin rahajärjestelmän kaoottisuus,
jota jatkui 1800-luvulle saakka. Käytössä oli peräkkäin ja päällekkäin useita rahayksikköjä. On
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välillä lähes mahdoton käsittää, millaisista summista missäkin oli kyse. Tämä vaikuttaa
luonnollisesti myös perukirjojen ymmärtämiseen.
Sekä siviili- että upseerinvirat olivat niin tavoiteltuja, että virkoja alettiin myydä korkeaan hintaan.
Viroista pidettiin tiukasti kiinni niiden tarjoamien taloudellisten etujen vuoksi, mikä luonnollisesti
johti virkakierron hidastumiseen. Tuli tavaksi, että ylennystä tavoitteleva maksoi edeltäjälleen
suuren summan, jotta tämä suostui esimerkiksi vetäytymään eläkkeelle. Tätä niin kutsuttua
akordijärjestelmää yritettiin 1700-luvulla useilla kielloilla ja rajoituksilla hillitä, mutta turhaan.
Myös isät ostivat pojilleen virkoja joko omalla tai lainatulla rahalla. Jopa alaikäisille pikkupojille
ostettiin virkoja, jos isällä vain oli riittävästi taloudellisia mahdollisuuksia. Tästä seurasi, että
virkaan valikoitui toisinaan varakkain eikä välttämättä kyvykkäin.

Venäläiset polttavat Orbinskin puustellin
Säkkijärven rippikirjassa Albrecht Orbinskin ja Katarina Palmin perheellä on kirkollisia
osallistumismerkintöjä vuodesta 1738 alkaen aina vuoteen 1747 saakka. Tässä on ristiriitaisuutta,
sillä perheen tiedetään asettuneen Rantasalmelle jo pikkuvihan aikoihin 1740-luvun alkupuolella.
Säkkijärven vuoden 1737 kastekirjan mukaan mukaan Albrechtille ja Katarinalle syntyivät lapset
Simon ja Elisabeth Maria Karvalan puustellissa. Vanhimpien lasten Hedvigin ja Larsin syntymää
koskevat tiedot ovat sen sijaan hämärän peitossa. Hedvig ja Lars sen sijaan mainitaan rippikirjassa,
josta puolestaan Simon ja Lisa Maria puuttuvat.
Hattujen sodan syttyessä Albrecht oli Karjalan rakuunaeskadroonan Ala-Savon komppanian
kornettina. Kornetti on sittemmin käytöstä poistunut ratsuväen ja rakuunoiden sotilasarvo, joka
vastaa muiden aselajien vänrikkiä. Karjalan rakuunaeskadroonaa kutsuttiin sodan loppuun saakka
rakuunarykmentiksi.

Tämä Narvan taistelua kuvaava maalaus
kertoo hyvin siitä sekasorrosta, mitä suuri
Pohjan sota toi myös siviilien keskuuteen.
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Uudenkaupungin rauhan raja oli vuonna 1721 halkaissut Säkkijärven pitäjän Venäjän ja Ruotsin
kesken ja jättänyt Karvalan kylän ja puustellin Ruotsin puolelle. Seutu oli siis äärimmäisen altis
vihollisen hyökkäyksille. Heti pikkuvihan alussa vuonna 1741 venäläiset polttivat Säkkijärvellä
taloja ja kirkon ja tappoivat ihmisiä. Albrecht mainitsee itse 18. kesäkuuta 1743 päivätyssä Karjalan
rakuunarykmentin muistiossa, että hänen virkatalonsa, “joka sijaitsi puolen peninkulman (eli noin
viiden kilometrin) päässä rajasta, poltettiin vihollisen ensimmäisessä hyökkäyksessä” ja että “koko
pieni omaisuutemme vietiin meiltä”.
Pikkuvihan päätyttyä solmitussa Turun rauhassa vuonna 1743 Ruotsin ja Venäjän raja vedettiin
Kymijokeen ja Venäjälle luovutettuun alueeseen kuuluivat mm. Hamina, Lappeenranta ja
Savonlinna. Myös Karvalan kylän ja puustellin alue liitettiin Venäjään.
Albrecht asettui muuttuneiden olosuhteiden vuoksi Savoon, ensimmäisenä suvun jäsenenä
pysyvästi Rantasalmelle, joka siis tuolloin oli valtakunnan rajapitäjä. Hänellä oli ollut kornetin
virkatalonaan jo 29. syyskuuta 1741 lähtien Rantasalmen Parkumäki 7. Näin muuttui Orbinskin
suku karjalaisesta savolaiseksi, vaikka tunne puolalaisesta alkuperästä kulki edelleen vahvana suvun
mukana. Jos Karjalaa ei olisi 1700-luvulla menetetty venäläisille olisivat Orbinskin suvun vaiheet
kehittyneet aivan toiseen suuntaan. Mahdollisesti Orbinskit olisivat jatkaneet elämäänsä
Pyhäjärvellä kaikessa rauhassa jopa toiseen maailmansotaan saakka.

Matkoja Turkuun ja Tukholmaan
Katarina Palmin perukirjassa mainitaan pieni matka-arkku, joka lienee ollut käytössä ainakin
vuonna 1743. Albrecht oli rajakomission jäsen ja hän kävi komission asioissa Turussa tuona vuonna
kahdesti. Ensimmäisen kerran hänet mainitaan Karjalan rakuunoiden kornettina, joka oli saanut
kiinni erään rykmentistä karanneen sotilaan ja oli nyt mukana asian käsittelyssä. Hän yöpyi
muurimestari Frimanin luona.

Näkymä Turun linnalta
kaupunkiin päin 1700-luvulla.

Jälkimmäisellä kerralla Albrecht mainitaan Turun vastavalitun raatimiehen Didrik Keppleruksen
langoksi, mikä hän olikin, sillä Katarinan sisar Maria Palm oli Keppleruksen puoliso. Koko
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Orbinskin perhe ilmeisesti yöpyi Keppleruksilla, vaikka pelkästään Albrechtin yöpymisestä on
olemassa ylös kirjattu tieto.
Turusta matka jatkui Tukholmaan. Albrechtin ja Katarinan poika, joka hänkin sai isänsä ja isoisänsä
sekä useiden muiden suvun miesten mukaan nimen Albrecht Johan, kastettiin nimittäin Ruotsin
pääkaupungissa tammikuussa 1743. Katarinan kuoleman jälkeen tehdystä perukirjasta käy lisäksi
ilmi, että perhe oli saanut Tukhomasta vuonna 1743 kahden leiviskän eli 17 kilon painosta
kuparikolikoita.
Olosuhteet pikkuvihan aikaan olivat jälleen Suomessa venäläismiehityksen vuoksi hankalat.
Tukholmassa oleskelussa saattaa siis myös olla kyse puolison ja lasten lyhyestä pakolaisuudesta,
vaikka pikkuviha ei missään tapauksessa ollut isovihaan verrattava kansallinen katastrofi.
Hattujen sodan päätti Turussa solmittu rauha 7. elokuuta 1743. Albrechtin virkataloksi vaihtui
samana vuonna Rantasalmella Tuusmäen Roppola. Hän sai nimityksen varusmestariksi pian rauhan
solmimisen jälkeen 20. elokuuta 1743.

Tukholmaa 1790-luvulla.

Kornetin hevonen kielletyn kauran kimpussa
Rantasalmen 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 kornetti Orbinskin
hevonen, jonka Juvonen väitti tehneen vahinkoa hänen aidalla ympäröidyn kaskimaansa
kauraseipäissä. Vahingon oli lautamies Jören Harlin arvioinut kolmen ja puolen tynnyrin
suuruiseksi.
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.
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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 aitauksissa. Juvonen oli pyytänyt Harlinia menemään
kornetti Orbinskin luo selostamaan tilannetta ja tuhoja. Kornetti oli sanonut, että jos voitaisiin
osoittaa, että hänen hevosensa olisi naapurille vahinkoa tuottanut, hän mielellään korvaisi sen.
Mutta vielä halusi oikeus tietää, mihin Harlin käsityksensä perusti? Oliko hän kuullut vain sieltä ja
täältä? Tähän Harlin totesi, ettei hänellä itsellään ollut tietoa eikä hän ollut muualtakaan kuullut
kornetin hevosen aiheuttamista tuhoista.
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.
Tämän jälkeen kornetti Orbinski ihmetteli, kuinka olisi mahdollista, että yksi hevonen voisi rakuuna
Mellbergin esittämässä ajassa tehdä muutaman tynnyrin vahingon? Jos hänen hevosensa olisi usein
ollut kaskessa niin se olisi kyllä huomattu, koska seipäät olivat näkyvällä paikalla. Kornetti
Orbinski sanoi Juvosen vaivanneen hänet aiheettomasti kahteen oikeudenkäyntiin. Juvonen oli näin
ollen kornetin mielestä velvollinen korvaamaan hänen tästä aiheutuneet kulunsa. Kornetti toisti
näkemyksensä, että jos Juvonen voisi osoittaa hänen hevosensa tehneen vahinkoa, hän tahtoisi
mielellään maksaa. Nyt hän kuitenkin oli närkästynyt siitä, että Juvonen oli vetänyt hänet oikeuteen
jutussa, jonka he naapureina olisivat voineet ystävällisesti painaa villasella.
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.

Katarinan kuolema
22. maaliskuuta 1750 päivätyssä tiedossa mainitaan, että Karjalan rakuunoiden kornetin rouva
Catharina Palm kuoli 12. joulukuuta 1749 ja häneltä jäi neljä lasta, kolmetoistavuotias Lauraeus
(Laurentz eli Lars), kuusitoistavuotias Hedvig Christina, yhdeksänvuotias Elisabeth Maria ja
kuusivuotias Katarina.
Ennen vaimon kuolemaa Albrecht ja Katarina olivat ehtineet olla naimisissa lähes 21 vuotta ja
saada ainakin viisi lasta, joista kaksi oli menehtynyt. ”Jalosyntyinen” Katarina oli kuollessaan 43vuotias ja ”jalosyntyinen” Albrecht ilmeisesti kolmisen vuotta vanhempi. Nämä suuren Pohjan
sodan aikaan syntyneet ihmiset olivat avioliittonsakin aikana ehtineet kokea jälleen yhden sodan.
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Pari sanaa Furumarckeista
Katarinan perukirjan alussa selvitellään lasten edunvalvojan valintaa. Alunperin tässä
ominaisuudessa olisi pitänyt olla Katarinan sukulaismiehistä ”jalosyntyisen herra kapteeni Otto Carl
Furumarckin”, jonka sanotaan olleen ”rouva kornettskan sisaruksenlapsen mies”. Itse asiassa
Affleck-suvun selvitys paljastaa, että kapteeni Furumarck oli Katarinan serkun puoliso. Hän oli
avioitunut Katarinan enon Simo Affleckin tyttären Christina Affleckin (1699-1761) kanssa
Pielisjärvellä vuonna 1726. Imatralla Vuoksen rannalla sijaitseva Neitsytniemen kartano oli ollut
hänen upseerinpuustellinaan vuodesta 1730 aina pikkuvihaan saakka. Furumarck oli kuitenkin
estynyt tähän perunkirjoitustilaisuuteen saapumasta.
Tämän Furumarckin pariskunnan jälkeläiset esiintyvät myöhemmin Albrechtin lasten ja lastenlasten
kummeina. On mielenkiintoista, että myös Albrechtin poika Henrik, joka ei ollut Katarinan vaan
Albrechtin toisen puolison Elsan poika eikä näin ollen sukua Furumarckeille lainkaan, pyysi
Furumarckeja lastensa kummeiksi. Sukupiirin käsite oli siis todella laaja. Furumarckit tosin asuivat
Henrikin tavoin Mikkelissä. He kuuluivat siis samaan seurapiiriin ja olivat näin ollen varmasti
luonteva kummivalinta. Nykyisin meidän on hieman vaikea ymmärtää, kuinka tärkeitä kaukaisetkin
sukulaiset 1700-luvun suhdeverkostossa olivat ja kuinka serkuiksi kutsuttiin hyvinkin etäisiä suvun
jäseniä.

Pari sanaa Brusineista
Katarinan perunkirjoitustilaisuuteen lasten edunvalvojaksi tulossa ollut ”jalosyntyinen Herra Carl
Brusin” sairastui. Tiedämme, että Carl Brusin oli sukua ainakin Albrechtille, sillä totesimme jo
aiemmin, että Albrechtin serkku Agneta Maria Gyllenspång oli mennyt naimisiin luutnantti Otto
Reinhold Brusinin kanssa. Kapteeni Carl Brusin oli puolestaan Oton serkku ja hänen vaimonsa
Hedvig Juliana Berg esiintyy myös Orbinskin lasten kummiluetteloissa. Olivatko Brusinit sukua
myös Palmin perheelle, sitä emme tiedä. Se, että Carl Brusinia harkittiin tässä tilanteessa lasten
edunvalvojaksi, viittaisi siihen. Säätyläisten piirit olivat melko pienet ja kietoutuivat toisiinsa
lukemattomin naimakaupoin.
Lopulta tehtävään valikoituivat kuitenkin Katarinan sukulaisten joukosta ”miehekäs ja jalo vääpeli,
herra Carl Hindrich Eschner sekä triviaalikoulun korkeastioppinut kollega herra Hindrich Printz”.
Kaikkia perukirjoja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että vain saatavat ja velat merkittiin
täsmälleen. Muuten omaisuus arvioitiin verotuksen tähden mieluummin todellista alhaisemmaksi.

Albrechtin saamatta jäänyt äidinperintö
Omaisuusluettelosta käy ilmi monenlaisia asioita. Albrechtilla ei ollut ainakaan tässä vaiheessa
kiinteistöomaisuutta. Upseeristollahan oli käytössään virkatalot, joiden tuotto muodosti pääosan
heidän palkastaan. Monilla upseereilla oli toki virkatalon ohessa omakin kiinteistö, mutta
Albrechtin elämä isovihan ja pikkuvihan varjossa oli heitellyt hänet pois synnyinseudultaan
Karjalan kannakselta eikä häneltä monen lapsen isänä ilmeisesti ollut liiennyt pääomaa oman tilan
hankkimiseen.
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Olemme jo aluksi todenneet, että Orbinskin suku oli tuolloin pahasti hajallaan, oikeastaan lähes
sukupuuton partaalla. Isovihan aikana suvun naisia oli muuttanut Ruotsiin ja useimmat miehet
olivat kaatuneet. Tähän lohduttomaan tilanteeseen Albrecht viittasi itsekin perukirjan loppupuolella
kohdassa ”epävarma omaisuus” selittäessään äitinsä Katarina Gyllenspångin kuolleen kaksitoista
vuotta aikaisemmin vuonna 1738 Inkerinmaan Venjoella vävynsä, kirkkoherra Andreas Zetraeuksen
luona.
Albrecht antoi perukirjassa ymmärtää, ettei hän ollut saanut äidinperintöään ja ilmeisesti koko asia
oli edelleen auki, vaikka kaksitoista vuotta äidin kuolemasta oli kulunut. Todennäköisesti
perintöjuttu ei koskaan selvinnyt. Ainakin Wendla-tytär mainitsi 1820-luvulla
täysvaltaisuusanomuksessaan Venäjän keisarille, ettei hän tuntenut lainkaan isänpuoleisia
sukulaisiaan. Tästä myöhemmin lisää. Kuitenkin Zetraeusten jälkipolvi oli ollut elossa ainakin
1800-luvun vaihteeseen saakka. Näyttää siltä, että Wendlalla ei ollut mitään tietoa heistä. Serkku
Israel Zetraeus oli opiskellut ylioppilaaksi Holsteinin herttuakunnassa Kielissä, nykyisessä PohjoisSaksassa. Poikansa Ludolfin tavoin Israelkin oli ollut pappina Slavankassa.

Orbinskien hallussa olleet virkatalot Rantasalmella eivät ole säilyneet. Kuvassa Kymenkartanon läänin 1700-lukulainen virkamiehen asunto,
lääninkivalteri Aschanin talo Heinolassa, mistä voi hieman kuvitella Orbinskien pihapiirissä vallinnutta tunnelmaa.
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Kotiopettajia ja arvokkaita ratsuja
Albrechtin ja Katarinan virkatalossa asui perheen lisäksi torppareita ja palvelusväkeä: kaksi renkiä,
pari kolme piikaa ja paimentyttö. Lars-poikaa varten oli lisäksi palkattu kotiopettaja, informaattori
Lamereus. Informaattori saattoi olla varsin oppinut mutta vailla suurta varallisuutta oleva nuori
mies, joka tarvitsi tuloja rahoittaakseen omia opintojaan tai elämistään. Hänen palkkansa näyttää
olleen yli kymmenkertainen palvelusväen palkkoihin verrattuna.
Ajan tavan mukaan perheen tyttäret ilmeisesti opettelivat hieman epävirallisemmin samoja asioita
kuin veljensäkin. Usein säätyläisperheen tyttäriä opetti oma äiti, joka siirsi seuraavalle sukupolvelle
kaikki itse saavuttamansa tiedot ja taidot.
Taloudessa oli neljä lypsylehmää, neljä lammasta, neljä emakkoa ja yksi karju, kaksi nuorta hanhea
ja neljä kanaa. Eläimiä pidettiin näin ollen vain omiksi tarpeiksi. Kulku- ja työvälineitä eli hevosia
oli sen sijaan viisi. Itä-Suomessa oli tavallista, että talossa oli kaksi tai kolme hevosta. LänsiSuomessa ei hevosia ollut hienommissakaan taloissa kuin yksi kirkkomatkoja varten, sillä peltotyöt
tehtiin härillä. Orbinskien keskivertoa suurempi hevosmäärä todisti siis jotain varallisuudesta,
hevoset kun olivat esimerkiksi lypsylehmiin verrattuna kalliita hankintoja.
Kornetin oma ratsu oli ”sininen kimo” (ruots. blå skimnell). Kimo on hevonen, jonka tummahkon
värin seassa on runsaasti vaaleita karvoja. Tämä hevonen oli kornetin uuden univormun ohella
rahalliselta arvoltaan perheen kallein yksittäinen omaisuus. Ruunat ja tammat olivat kukin arvoltaan
vain noin neljänneksen kimon arvosta. Erikseen mainitaan Larsin ruskea ruuna, jolle ei perukirjaan
tarvinnut merkitä arvoa, koska se oli 13-vuotiaan henkilökohtaista omaisuutta.
Rekiä perheellä kyllä oli, myös kuomureki, muttei lainkaan rattaita tai kärryjä. Itä-Suomessa
liikuttiin kesällä vesiteitse. Naistensatula tavaroiden joukossa sen sijaan mainitaan. Katarina
ilmeisesti ratsasti matkat itse.
Muista hevosiin liittyvistä seikoista välttämättömien riimujen, suitsien ja länkien lisäksi kannattaa
mainita uusi satulavarustus koristebrodeerattuine satulaloimineen (eschabraqve). Tällaiset saattoivat
olla melkoisia käsityötaidon näytteitä ja hyvin arvokkaita. Kokonaisuuteen kuului myös
pistoolikotelo ja kullatut helat. Jo pelkkä satulavarustus maksoi lähes yhtä paljon kuin Albrechtin
kallis hevonen. Perheellä oli toinenkin satulaloimi.
Albrecht ei siis säästellyt ykkösvaateparressaan, menopelissään eikä sen lisävarusteissa. Tietenkin
oli ennen muuta kyse hänen viranhoidostaan, Ruotsin armeijasta ja sen toimintakyvystä, joten
moinen rahanmeno oli ymmärrettävää. Kornetin aseina mainitaan kullattu miekka, jossa oli aito
väkikapula ja tavallinen säilä, kuvetikari ruotsalaisella vyöllä, haulipyssy sekä pari messinkihelaista
pistoolia.
Talvella rekimatkustajien lämmikkeenä oli vihreillä ja sinisillä kankailla päällystettyjä
karhuntaljavällyjä sekä lampaantaljavälly. Herrasväki kulki kylmänä vuodenaikana sisäturkeissa.
Sudennahalla vuorattu ruskea takki lienee ollut Albrechtin. Katarina kietoutui ehkä keltaiseen
kirjosilkillä päällystettyyn turkkiin, tyttäret mahdollisesti punaiseen turkkiin, joka sisäpuolelta oli
rusakon karvaa. Palvelusväellä oli käytössään lampaannahkaturkki.
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Tarkkoja kuvauksia vaatteista
Kaikki kangas oli arvossaan, sillä teollista kankaanvalmistusta ei vielä ollut. Perukirjassa luetellaan
tarkkaan jokainen vaatekappale paitsi alusvaatteita, jotka häveliäisyyssyistä jätettiin mainitsematta.
Katarinan kuusitoista vuotta aikaisemmin hankittu musta pitkä silkkihame oli edelleen huomattavan
arvokas omaisuus, samoin hänen punasilkkinen juhlapukunsa, jonka mainittiin olevan seitsemän
vuotta vanha. Uusia vaatteita ei siis niin vain hankittu hetken mielijohteesta eikä joka sesonkiin.
Listalla on myös vanha pönkkähame. Katarina piti ilmeisesti iloisista väreistä, sillä kesätakkina
hänellä oli punainen kirjosilkkinuttu. Ykkösvaateparteen lienee kuulunut myös musta
samettipäähine, jollaiset oli olemassa sekä hunnulla että ilman. Tyttärien päivittäisessä käytössä oli
puolestaan nauhoilla solmittavia myssyjä. Pellavaisia päähineitä oli naisväelle joka lähtöön,
hienompia juhlaan ja tavallisia arkikäyttöön. Pitovaatteita olivat myös puuvillahameet, puuvillaiset
päällysnutut, pellavahameet, raidallinen esiliina, puuvillaiset yönutut ja niin edelleen.
Albrechtin univormuun kuuluvassa hatussa oli kultaiset nauhakkeet ja kokardi. Asuun kuului lisäksi
koristeltu vyö solkineen sekä hansikkaat. Muista miesten vaatteista luetellaan uusi kallis sininen
puku, siniset puvun housut, jatketut nahkahousut, vihreä päällystakki sekä kaksi hollantilaisesta ja
kymmenen tavallisesta pellavasta valmistettua paitaa. Pellavaisia olivat myös saapasmansetit, joita
oli useita. Säämiskäkäsineet ja kaulaliinat sekä toisaalta matkamyssy ja lapaset mainitaan erikseen.
Kengistä mukaan ovat päässeet vain melko arvokkaat englantilaisesta nahasta valmistetut saappaat
sekä haljasnahkaiset saappaat, jotka eivät nekään olleet aivan halvat. Haljasnahka oli karkeata
härännahkaa, joka kapuloitiin pehmeäksi ja värjättiin mustaksi. Lisäksi perukirjassa luetellaan kaksi
paria punaisia tohveleita.

Talouden tarvekalut
Öitä ei kornetin talossa ainakaan herrasväki itse nukkunut oljilla, vaan patjat olivat
hanhenhöyhentäytteisiä ja tyynyt untuvaa. Lakanat olivat pellavaisia, sängynpeitteet puuvillaa tai
pellavaa. Peite oli niin sanottu ”Wästgötatäcke”, keltainen Hallandissa kudottu täkänätyylinen peite,
joita länsigöötanmaalaiset kulkukauppiaat myivät. Sänky oli ajan tavan mukaan päästä vedettävä,
jolloin päivisin säästyi huoneessa tilaa.
Huonekalumäärä tuntuu nykyajan ihmisestä niukalta, sillä vain pari pöytää, penkkiä ja tuolia
mainitaan. Voi tietenkin olla, että luettelo on puutteellinen tai että vajaat kymmenen vuotta
aikaisemmin Säkkijärvellä tapahtunut irtaimiston tulipalokin vaikutti asiaan. Ruokapöytä oli
muodoltaan soikea. Sen päällä pidettiin pellavaisia pöytäliinoja, kamaripalttinoita, toimikasta ja
reivasta. Myös lautasliinoja oli lukuisia. Peilistä oli haljennut pala. Pääosan kalusteluettelossa
vievät erilaiset säilytyskalusteet: erikokoiset mäntyarkut, jotka oli raudoitettu enemmän ja
vähemmän arvokkaasti – jokin raudoitettu vaatearkku oli myös päällystetty haljasnahalla – koruille
ja naisten hienommille alusvaatteille tarkoitettu rasia (ruots. natt låda), vaatearkut, pieni matkaarkku, eväslaukku, pienet kirjahyllyt ja alkoholin säilytykseen tarkoitettu laatikko (ruots. flask
foder).
Taloudessa oli lisäksi mm. rukki, käsimylly, leimattu puntari, puolikas nuotta, viisi särkiverkkoa,
erilaisia sihtejä, tuohesta punottu maitokori, juomanpanosammioita, maitohinkkejä, taikinakaukalo,
paloviinanassakoita, erilaisia saksia, viikatteita, sirppejä ja kirveitä. Syvät ja matalat lautaset,
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teepannu ja liemikulho olivat tinaa, toinen teekattila ja kenttäkattila kuparia, sokeri- ja teerasiat,
suppilot, kakkulapio ja mitta-astiat läkkipeltiä, maitokannu ja teekupit posliinia ja keittoastiat,
padat ja pannut rautaa.

Jonkinlaista käsitystä Orbinskienkin kotona ehkä vallinneesta tyylistä voi saada tästä lääninkivalteri Aschanin talossa Heinolassa olevasta 1780luvulta peräisin olevasta kangaskuosista.

Kaiverrukset hopealusikoissa
Arvokkaimpia ruokailuvälineitä olivat tietenkin hopealusikat, joiden arvo mitattiin painon mukaan.
Hopealusikoita oli kuusi ja niissä olivat pariskunnan nimikirjaimet A. I. O. C. P. (Albrecht Iohan
Orbinski Catharina Palm). Hopealusikoitakin arvokkaampia olivat kullattu hopeinen kenttäpikari
samoin nimikirjaimin sekä toinen kullattu kupponen tai pikari. Viehättävä ja ylellinen yksityiskohta
oli kullattu hopearasia, jossa pidettiin hajuveteen kostutettua sientä tai hajusuolaa (ruots. svamp
dosa).
Vanhimman tyttären Hedvigin kummilusikka mainitaan myös tavaraluettelossa, tosin sillekään ei
ilmoiteta arvoa, koska se oli tyttären omaisuutta. Kummilusikassa oli kaiverrus A.S.K. ja vuosiluku
1731. Koska meillä ei ole käytettävissä Säkkijärvellä syntyneen Hedvigin syntymä- tai
kummitietoja, jää kummin henkilöllisyys vain arvailuksi. Voisi kuitenkin olettaa, että A. S. K. ovat
kummin omat nimikirjaimet, sillä ainakaan Hedvigiin kaiverrukset eivät tunnu viittaavan.
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Kultaa olivat kuusi sormusta, joiden arvo oli sidoksissa painoon, korvarenkaat sekä kuusi
hienokultakolikkoa. Näiden paino oli noin kolme ja puoli grammaa kunkin ja niitä leimattiin
Ruotsissa vuosina 1654-1868.

Herrasväen kirjahylly ja rengin vuosipalkka
Koska kalusteluettelossa mainittiin pienet kirjahyllyt, herää kysymys, mitä niissä pidettiin.
Perheellä oli vanha Henrik Keyserin Raamattu, Johan Arendtin Postilla sekä virsi- ja rukouskirjat,
joiden mainitaan olleen lasten hyödyllisessä käytössä. Postilla on hartauskirjallisuutta, jossa on
kirkkovuoden jokaiselle pyhälle oma käsiteltävä aiheensa vaikkapa kotona ääneen luettavassa
saarnamaisessa muodossa.
Hengen ravintoa siis löytyi, samoin toki ruumiin. Ruista oli maaliskuulla varastossa kaksitoista
tynnyriä, ohraa neljä, vehnää yksi, herneitä ja papuja 3/4 tynnyrillistä, suolaa yksi tynnyri. Ruis
näyttelee merkittävää osaa sekä Suomen silloisena pääviljana että myöskin laskennallisesti. Jos
haluaisimme edes yrittää arvioida 1700-luvun puolivälin hintatasoa ja verrata sitä nykyiseen, mikä
on monestakin syystä varsin vaikeata, olisi syytä käyttää vertailuyksikkönä nimenomaan
ruistynnyrin hintaa. Esimerkiksi Hämeessä vuoden 1747 markkinataksan mukaan valtion
ruistynnyrille määräämä hinta oli kolme hopeatalaria. Nyrkkisäännön mukaan yksi mies kulutti
vuodessa kolme tynnyriä ruista; yhden leipään, toisen puuroon ja kolmannen viinaan. Rukiin
kulutus oli siis yhdeksän hopeatalaria vuodessa henkeä kohden. Melko hurjalta ajatukselta tuntuu,
että kun Albrecht sonnustautui uuteen univormuunsa ja nousi ratsunsa selkään, oli miehen ja
hevosen varustuskokonaisuuteen aseineen kaikkineen uponnut tuhatkunta talaria eli noin sadan
miehen vuosittain syömän rukiin hinta.
Rengin vuosipalkka Orbinskin taloudessa oli kaksikymmentä hopeatalaria, piian kaksitoista. Lisäksi
palvelusväki sai isäntäperheessä täyden ylöspidon sekä jonkinlaisen vaatemäärärahan. Mainitut
vuosipalkat olivat siis todella henkilökohtaisiin menoihin tarkoitettuja taskurahoja.
Tässäkin perukirjassa kuten useassa muussakin rahayksikkö vaihtuu kesken kaiken. Alkupuolella
tavaroiden arvot ilmoitetaan kuparissa, loppupuolella taas käytetään hopeaa. Kupariraha oli tuohon
aikaan menettänyt jonkin verran arvoaan. Vaihtuvat rahayksiköt tekevät kaikenlaisen vertailun
hankalaksi. Lisäksi täytyy aina perukirjoja tulkittaessa muistaa, että niissä omaisuutta väitetään
oman edun nimissä turhankin vanhaksi tai arvottomaksi.

”Karjalan evakot” Rantasalmella
Albrechtin ja Katarinan perhe eli tuon ajan säätyläisille tyypillistä ja moniin muihin
kanssaihmisiinsä verrattuna mukavaa elämää. Taloudessa käytettiin hienoja tavaroita, joita ei
talonpojilla ollut. Toisaalta mistään ylen rikkaasta perheestä ei ollut kysymys, sillä esimerkiksi
omaa maanomistusta, kartanoa, ei ollut, kuten jo aikaisemmin totesimme.
Orbinskin suku joutui muun itäisen Suomen asukkaiden ohessa kärsimään naapurimaa Venäjän
laajentumispyrkimyksistä. Historia kertautuu tässä kuten niin monesti muulloinkin: nämä jossain
vaiheessa kaikkensa menettäneet ja ilman perintöäänkin jääneet ”Karjalan evakot” aloittivat 1740luvulla elämänsä uudelleen lähes tyhjästä ja onnistuivat siinä kaikesta päätellen varsin hyvin.
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Torppa Heinävedellä
Heinäveden historia kertoo, että vuonna 1750 Karvion kylän asutus muodostui vielä torpista.
Kylässä oli seitsemän torppaa, jotka kuuluivat Rantasalmen Voinsalmen Lepikkomäelle ja
Parkumäelle, tarkemmin sanottuna voinsalmelaiselle kornetti Aganderille ja parkumäkeläiselle
kornetti Orbinskille.
Myöhemmin, vuonna 1813, yhdistettiin Karvion tilat kokonaisuudessaan hovisihteeri Johan
Kyanderin Papinniemen kartanon isännyyteen. Kyseessä oli Orbinskin pariskunnan lapsenlapsi,
Hedvig-tyttären poika.
Heinäveden Petruman kylästä puolestaan tiedetään, että vuonna 1749 Osikonmäen isäntä, luutnantti
Orbinski, oli perustanut Petrumaan torpan, jota viljeli Pauli Pitkänen. Se, että rantasalmelaisilla oli
laajemminkin hallussaan maita Heinävedeltä, johtui Itä-Suomen kaskiviljelystä. Rantasalmen maat
oli jo kaskettu ja lisää tarvittiin. Heinävedeltä sitä vielä löytyi.

Albrechtin toinen avioliitto
Albrecht avioitui pian ensimmäisen vaimonsa kuoltua uudelleen. Toinen puoliso oli aviomiestään
huomattavasti nuorempi Elsa Katarina von Wright, karoliinieversti Henrik Wrightin ja Sophia
Halenian tytär, joka oli syntynyt Snappertunassa 24. elokuuta 1724. Hänen veljensä Georg Henrik,
Jonas Mauritz ja Nils Eric aateloitiin 13. syyskuuta 1772 Henrik-isän ansioiden perusteella nimellä
von Wright. Suku löytyy sekä Ruotsin että Suomen aateliskalenterista.

Karoliinieversti Henrik Wright – kuin tarujen sankari
Henrik Wright oli syntynyt 19. tammikuuta 1685 Narvassa, mihin hänen isänsä George Wright oli
aiemmin 1600-luvulla muuttanut valtataistelujen repimästä Skotlannista. Hän oli kuukauden
vanhempi kuin barokkimusiikin englantilaistunut suurmies Georg Friedrich Händel ja kaksi
kuukautta vanhempi kuin edellisen saksilainen kollega Johann Sebastian Bach. Wright eli seitsemän
vuotta kauemmin kuin ajan kriteerien mukaan pitkäikäiseksi mainittu Händel ja kuusitoista vuotta
kauemmin kuin Bach, mikä on hämmästyttävää, sillä muusikoiden siistin sisätyön sijaan Wright
keskittyi sotataitoihin eikä hänen uraltaan vaarallisia vaiheita puuttunut.
Henrik Wright liittyi vapaaehtoisena Narvan kaupungin vapaaehtoisrykmenttiin ja jatkoi uraansa
korpraalina Viipurissa, missä hän pääsi majoitusmestariksi. Kun Narva antautui suuressa Pohjan
sodassa venäläisille 10. elokuuta 1704, Wright jäi vihollisen vangiksi. Venäläiset myivät hänet
viidellä ruplalla orjaksi, mutta Wright karkasi uudenvuodenyönä 1705 ja pääsi Viipuriin. Tämän
jälkeen sotilasura jatkui Hämeen läänin jalkaväen vänrikkinä ja luutnanttina Uudenmaan
pataljoonassa vuonna 1706 sekä rykmentin majoitusmestarina saksilaisessa pataljoonassa 1708.
Vuonna 1708 Wright jäi jälleen venäläisten vangiksi. Seuraavista tapahtumista on kaksi erilaista
versiota:
Ensimmäisen mukaan vangiksi jääminen tapahtui Rantasalmen Kolkonpäässä. Tällä kertaa
venäläiset eivät ottaneet riskiä vaan laittoivat entisen karkurin rautakahleisiin kymmeneksi
kuukaudeksi. Kahleissa hän sai ensin kerjätä ruokansakin Pietarissa ja Pähkinälinnassa, mutta
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lopulta hänet vapautettiin niistä ja kuljetettiin Pietariin, missä venäläinen kenraali Robert Bruce ja
jopa itse tsaari Pietari Suuri yrittivät turhaan saada häntä paljastamaan ruotsalaisten Viipuria
koskevia sotasalaisuuksia.
Vaihtoehtoinen tapahtumaselostus on vähemmän legendaarinen. Sen mukaan Wright jäi venäläisten
vangiksi Tuutarissa Pietarin eteläpuolella 18. syyskuuta 1708. Wright ja toinen vangiksi jäänyt
luutnantti Anders Lavin antoivat venäläisille tietoja ruotsalaisten joukkojen sijainnista ja tulevista
liikkeistä alueella.
Nämä tarinat päättyvät kuitenkin samalla tavalla: Wright onnistui 10. toukokuuta 1710 jälleen
karkaamaan venäläisiltä, tällä kertaa kahdeksan muun upseerin kanssa. Harhailtuaan kuukausien
ajan metsissä nälkäisenä ja janoisena Wright pääsi viimein Savonlinnaan.
Wright kohosi kapteeniksi, matkusti Ruotsiin ja liittyi kreivi Stenbockin joukkoihin Skoonessa ja
oli mukana kuuluisassa Gadebuschin taistelussa 9. joulukuuta 1712. Vuonna 1713 hän liittyi
Pohjanmaan rykmenttiin. Seuraavana vuonna 5. lokakuuta hänen partionsa onnistui yllättämään ja
voittamaan kolmekymmentäkuusi kasakkaa. Tämän jälkeen kapteeni Wright jakoi Raahen
makasiinista paikallisille asukkaille viljaa ja poltti loput ennen venäläisten tuloa.
Wright yleni majuriksi suomalaiseen värvättyyn pataljoonaan, joka seurasi syksyllä 1718 Carl
Gustaf Armfeltia Norjan sotaretkelle. Paluumatkalla Ruotsin armeija koki yhden kuuluisimmista
katastrofeistaan, kun Trondheimin ja Ruotsin välinen tunturien ylitys koitui tuhansien miesten
kohtaloksi yllättäen nousseen hirvittävän lumimyrkyn pyyhkäistessä yli jäisten tunturien ja
jäädyttäessä huonosti kylmän varalle varustautuneet joukot niille sijoilleen. Loppupäässä
marssinutta värvättyä pataljoonaa komentanut Wright ehti määrätä miehensä kääntymään takaisin ja
niinpä hänen koko pataljoonansa Ruotsiin lopulta selvittyään oli menettänyt vain kuusi miestä.

Taiteilija Gustaf Cederströmin
(1845-1933) maalauksessa
Kaarle XII:lle uskolliset
karoliiniupseerit saattavat
kuninkaansa ruumista Norjan
rajalta kohden Tukholmaa.
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Kaiken tapahtuneen jälkeen majuri Wright veti ilmeisesti hieman henkeä ja kaikeksi onneksi suuri
Pohjan sotakin oli kallistumassa lopuilleen. Suuri soturikuningas Kaarle XII oli kuollut. Ruotsi oli
menettänyt suurvalta-asemansa ja Itämeren herruuden.
Jo ennen Uudenkaupungin rauhaa majuri Wright ehti viedä vihille Sophia Halenian. Tämä tapahtui
29. joulukuuta 1720. Sophia, joka oli syntynyt vuonna 1689 Hedesundan pappilassa Ruotsin
Gästriklandissa, rakastui suureen sotasankariin, mutta eipä hänen omasta sukutaulustaankaan
sellaisia puuttunut. Rovasti Jonas Haleniuksen ja Anna Limneliuksen tytär oli kuitenkin pääasiassa
pappissukua. Tällä alalla Sophian huomattavin esi-isä lienee ollut Ruotsin arkkipiispa Petrus
Kenicius (1555-1636), jonka merkittävin kirkkopoliittinen saavutus oli Uppsalan
kirkolliskokoukseen osallistuminen. Tämä prosessi ratkaisi aikanaan Ruotsin lopullisen liittymisen
luterilaisuuteen vuonna 1593. Keniciuksen johtama näkyvin kirkollinen toimitus oli
kolmikymmenvuotisen sodan aikaisen soturikuningas Kustaa II Adolfin kruunaus vuonna 1611.

Ruotsin arkkipiispa Petrus Kenicius
oli Henrik Wrightin puolison esi-isä.

Pappissäädyn edustajien lisäksi Sophian sukutaulusta löytyy sotasankari Mårten Krakow, jota
Ruotsi muistaa edelleen göteborgilaisella kadunnimellä Mårten Krakows gata. Lähettyvillä sijaitsee
toinen katu, Emerentias backe, joka puolestaan on kunnianosoitus Krakowin kylmäpäiselle
vaimolle Emerentia Paulille, joka Gullbergin linnoituksen muiden naisten kanssa kaatoi kuumaa
tervaa tanskalaisten hyökkääjien niskaan.

Göteborgissa sijaitseva
linnoitus, joka puolustautui
juutteja eli tanskalaisia vastaan
Mårten Krakowin ja Emerentia
Paulin johdolla.
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Wilhelm von Braun kuvailee runossaan Mårten Krakowin haavoittumista ja Emerentia-vaimon
urheutta:
Och Jutarne kräla, som paddor, till storm
På skrangliga stegar, uppresta mot vallen,
Men neder de ramla i röd uniform,
När Mårten dem knacka med stenar i skallen.
Och fru Emerentia springer alltjemt
Med utslaget hår ocli metl lunta i näfven.
Dess åsyn väl kunde hin Håle lia skrämt,
Och Christian hin fjerde förfärades äfven.
Vid brandkulor a ljusning i natten hon står,
Högt gungar af stridslust den krutstänkta barmen,
Men bäst hennes man som en mordengel går
Han tappar på en gång båd' foten och armen.
Och hans kommendantskäpp hugsvalad hon tar
Och modigt kring knektarnes öron den svänger.
Till porthvalfvet släpar hon tunnor och kar;
Ty porten ej motstår petarderna länger.
Men der som en karl bakom karen hon står
Att taga emot den påhelsande Juten.
När herrskapet anländt, till köket hon går
Att hämta en läskdryck - den sjudande luten!
l teten för hustrur och pigor hon bär
De rykande bålar beställsamt på muren.
Som regnets gudinna upplifvar hon här
De utländska plantor med hela den skuren.

Palataksemme jälleen takaisin tämän jakson aiheeseen Henrik Wright ja Sophia Halenia perustivat
perheen Suomeen, Uudellemaalle. Uudenmaan jalkaväkirykmentin majurina 12. lokakuuta 1721 ja
29. huhtikuuta 1732 välisen ajan palvellut Wright hallinnoi virkatalonaan Snappertunan Dragsvikiä.
Perheeseen syntyi yhdeksän lasta vuosien 1721 ja 1734 välillä. Aiemmin esitetyistä tiedoista
poiketen lähes kaikki lapset ehkä nuorinta Nils Erikiä lukuunottamatta syntyivät ilmeisesti
nimenomaan Snappertunassa.
Vuonna 1732 Wright erosi armeijasta 47-vuotiaana ja osti ylöskantomies Daniel Nilssonilta
Håkansbölen eli Hakunilan kartanon nykyiseltä Vantaalta. Håkansböle oli Wrightien omistuksessa
vain kolme vuotta, sillä jo vuonna 1736 se myytiin kornetti Östermanille. Håkansbölen kartanolla
oli 1720- ja 1730-luvuilla useita peräkkäisiä lyhytaikaisia omistajia.
Samaan aikaan Håkansbölen kanssa Wright omisti myös Hagalundin kartanon nykyisessä Espoon
Otaniemessä. Hagalund tai Otnäs käsitti suuren osan nykyistä Tapiolaa, Aalto-yliopiston
hallinnoiman Otaniemen, Keilaniemen ja Keilalahden sekä suureksi osaksi Länsiväylän
liikennevirtojen alle jääneen Karhusaaren. Hagalundin Wright hankki vuonna 1734. Edellinen
omistaja, kornetti Petter von Rutenhjelm, oli hänkin Wrightin tavoin joutunut Isovihan aikana
vangiksi ja kartanon pellot olivat päässeet metsittymään. Helsinki oli ollut sodan aikana venäläisten
varuskuntana, jonne Espoon pitäjänkin itäosista kerättiin lähes kaikki mahdollinen. Metsätkin
kaadettiin rakennustarpeiksi.
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Henrik Wright ryhtyi tarmokkaasti kohentamaan rappiolle joutunutta tilaa. Ilmeisesti hänen vakaa
aikomuksensa oli vihdoinkin asettua suuren perheensä kanssa aloilleen. Hän selvitti vanhan
rajariidan ja perusti kaksi uutta torppaa, Björnholman, joka sijaitsi Otsolahden itärannalla, sekä
Lakörin. Karhusaaressa sijaitsee edelleen niin kutsuttu Sinebrychoffin huvila, jonka Hagalundin
kartanon myöhemmin 1850-luvulla omistukseensa hankkineet Sinebrychoffit rakensivat.
Wrightin perheen asuminen Hagalundissa osui kuitenkin vaikeaan aikaan. Isovihan jäljiltä oli kaikki
Helsingin seudulla vielä puutteellista ja ankeaa. Uutta venäläisten hyökkäystä pelättiin. Kun
hattujen sota sitten syttyi, kirjoittautui Henrik Wright välittömästi takaisin armeijaan sodan
ylipäällikön, kreivi Charles Emil Lewenhauptin pyynnöstä.

David Klöcker-Ehrenstrahlin maalaus esittää
kreivi Charles Emil Lewenhauptia (1691-1743),
joka houkutteli Henrik Wrightin palaamaan
armeijaan.

Sota sujui kuitenkin ruotsalaisten kannalta heikosti. Armeija ei ollut enää sama iskukykyinen urhea
karoliinijoukko, joka oli ottanut tehokkuudellaan voittoja ylivoimaisestakin vihollisesta suuressa
Pohjan sodassa. Myös Kaarle XII oli onnistunut välillä lietsomaan joukkonsa lähes
hurmioituneeseen taisteluhenkeen. Tällaisesta ei ollut nyt puhettakaan.
Henkilökohtaista huolta Wrightille tuotti, että Helsinkiä piirittävien venäläisten ryöstely Espoon
pitäjässä jatkui. Wrightin perhe oli vielä kirjoilla Otaniemessä vuonna 1742, mutta vuonna 1744
Wright myi Hagalundin kartanon von Numersin suvulle.
Hattujen sodan jälkeen Henrik Wright astui palvelukseen Savon ja Savonlinnan läänin
jalkaväkirykmentin majurina. Virkatalona hänellä oli Mikkelin pitäjän Liukkola Otavassa vuodesta
1746 alkaen aina vuoteen 1749 saakka, jolloin Wright sai ylennyksen saman rykmentin
everstiluutnantiksi. Tällöin perhe asettui asumaan Rantasalmen Rantasalon Leislahden puustelliin.
Vuonna 1748 Wright nimitettiin Kuninkaallisen Miekkaritarikunnan ritariksi.
Henrik Wright palveli armeijassa vielä toistakymmentä vuotta. Ajanjaksoon sijoittuu Albrecht
Orbinskin ensimmäisen puolison kuolema ja hänen avioitumisensa Henrik Wrightin tyttären kanssa.
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Huhtikuussa 1760 nyt jo 75-vuotias everstiluutnantti Wright siirtyi Jämtlannin rykmentin
palvelukseen Ruotsiin. Vanha sotaratsu ei hellittänyt vieläkään. Vasta neljä vuotta ennen
kuolemaansa, 77-vuotiaana, eversti Wright vastaanotti joukkojensa tervehdyksen viimeisen kerran.
Tämän jälkeen hän muutti Suomeen, Pornaisten Laukkoskelle, jossa tapaammekin hänet
tyttärentytär Charlotta Gustava Orbinskin tarinan yhteydessä.

Leislahden puustelli, jossa oli Henrik Wrightin virkatalo hänen muutettuaan perheineen Rantasalmelle, on edelleen olemassa. Nykyisin tilalla
kasvatetaan ravihevosia.

Nimismies ja luutnantti tappelupukareina
Rantasalmen syyskäräjillä 9. marraskuuta 1753 käsiteltiin juttua, jossa tilalliset Heikki Koponen
Leppävirran Juurikkasalmelta ja Mikko Mononen Heinäveden Petrumasta sekä torpparit Mikko
Karvinen ja Matti Pakarinen Rantasalmen Strandgårdin rusthollista olivat omien sanojensa mukaan
joutuneet väärin kohdelluiksi.
Vuoden 1749 joulukuun lopulla olivat sittemmin edesmennyt kruunun nimismies Brunou ja
Karjalan rakuunaeskadroonan luutnantti Albrecht Johan Orbinski olleet matkalla Loviisaan. Brunou
ja Orbinski olivat tällöin väittäneet Koposen, Monosen, Karvisen ja Pakarisen harjoittavan
maakauppaa ja ottaneet näiltä 43,5 leiviskää talia ja 40 leiviskää voita, hyökänneet heidän päälleen,
lyöneet ja hakanneet heitä, ottaneet osan heidän matkaeväistään ja tallanneet osan lumeen.
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Talonpoikien ja torppareiden ääni ei kuulu
Tapauksesta oli ehtinyt kulua jo useampi vuosi, sillä Koponen, Mononen, Karvinen ja Pakarinen
olivat useaan otteeseen ilmoittaneet asiasta kihlakunnanoikeuteen, mutta oikeus ei ollut edes
merkinnyt asiaa muistiin. Kantajat joutuivat vetoamaan aina kuninkaan käskynhaltijaan saakka,
joka lopulta määräsikin kihlakunnanoikeuden ottamaan jutun käsiteltäväksi.
Nimismies Brunoun kuoltua hänen seuraajansa Hinric Martinii oli nainut edeltäjänsä lesken.
Martinii oli haluton osallistumaan vaimonsa edellistä aviomiestä koskevan oikeusjutun käsittelyyn.
Nyt oli kuitenkin saatu viimein aikaan haaste Orbinskille ja Brunou-vainaan viran perineelle
Martiniille.

Luutnantti Orbinski ja vävypoika vastakkain
Kantajista Karvinen ja Pakarinen olivat siis Strandgårdin torppareita. Strandgårdin isäntä oli
majoittaja Johan Kyander, joka sattumoisin oli puolta vuotta ennen jutun käsittelyä nainut
luutnantti Orbinskin vanhimman tyttären Hedvigin. Kyanderin torpparit luottivat sukukytköksestä
huolimatta isäntäänsä ja olivat pyytäneet tätä hoitamaan oikeusjutun heidän puolestaan.
Vastaajista nimismies Martinii oli ilmeisesti henkilökohtaisista syistä valtuuttanut
varalääninviskaali Georg Taulerin asiamiehekseen.
Luutnantti Orbinski hoiti itse asiaansa ja esitti heti alkuun, ettei hänen vävynsä, majoittaja
Kyanderin, voi antaa ilman hovioikeuden lupaa toimia torppareittensa edusmiehenä. Käräjäoikeus
katsoi kuitenkin, ettei ollut mitään estettä sille, että Kyander ajaisi torppareidensa asiaa heidän
mielikseen, vaikkei ollutkaan perehtynyt lakitieteeseen. Orbinski luopui vaateesta.

Säätyläisten verukkeet
Haasteessa vaadittiin luutnantti Orbinskia ja nimismies Brunoun kuolinpesää korvaamaan kantajille
heiltä pois ottamansa tavarat sekä maksamaan oikeudenkäyntikulut.
Kantajat olivat hankkineet todisteita heillä olleista tavaroista. Varalääninviskaali Tauler esitti, että
hän ei juurikaan kykene sekaantumaan siihen osaan juttua, joka koskee nimismies Martiniia, koska
haastetta ei ollut esitetty hänelle laillisessa ajassa eikä hänellä ollut ollut mahdollisuutta etsiä
todisteita ja syitä juttuun.
Luutnantti Orbinski puolestaan selitti, ettei hänkään ollut ehtinyt esittää asiaa todistajilleen, joiden
avulla hänen oli tarkoitus todistaa, että kantajat harjoittivat maakauppaa. Kuulemma posti oli
viivästyttänyt haasteen saapumista.
Asian ulkopuolella Martiniia ja Orbinskia syytettiin rikosasiassa, johon heidän arveltiin olevan
syyllisiä. Vaikka laillista haasteaikaa ei ollut annettu, katsottiin, ettei nimismies, jolle jutun
kirjelmät oli näytetty jo edellisenä keväänä, ei voinut väittää olevansa jutusta tietämätön. Vastaajien
esittämät todistajatkin asuivat käräjäpaikan lähellä.
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Välipäätös
Osapuolet poistuivat. Neuvottelun jälkeen tehtiin päätös, jonka mukaan juttu oli koko ajan ollut sen
laatuinen, että luutnantti Orbinskin olisi tullut vastata ilman haastettakin. Nimismies Martinii
puolestaan ei voinut vastata ilman kunnollista haasteaikaa. Juttu päätettiin siirtää seuraaville
käräjille, joille Martinii pitäisi laillisesti kutsua ja joilla luutnantti Orbinskin olisi ilman muuta
oltava läsnä.
Päätöksen julistamisen jälkeen pyysivät kantajat, että heidän todistajiensa todistukset jäisivät
voimaan siltä varalta, että joku heidän todistajistaan kuolisi, mutta kantajien pyyntöä ei hyväksytty.

Tapausten arviointia
Molemmista tässä esitellyistä oikeusjutuista voidaan todeta, että aikakaudelle ominaiseen tapaan
ylempisäätyinen oli oikeudessakin alempisäätyistä paremmassa asemassa. Vaikutusta oli myös sillä,
oliko henkilö tottunut ratkomaan riita-asioitaan oikeudessa vai ei. Kornetti Albrecht Johan
Orbinskilta, joka siis näiden tapausten välillä sai ylennyksen luutnantiksi, ei tällaisia perinteitä
puuttunut. Jo hänen isoisänsä, Pyhäjärven inspehtori Albrecht Johan Orbinski, käräjöi 1600-luvulla
sekä asemansa vuoksi että henkilökohtaisista syistä.
Mirkka Lappalainen kuvaa väitöskirjassaan Suku, valta, suurvalta – Creutzit 1600-luvun Ruotsissa
ja Suomessa (WSOY 2005), kuinka maaherra Ernst Johan Creutz jyräsi oikeudessa helposti
sellaisenkin henkilön, joka oli käräjöinyt ylemmissä oikeusasteissa tervakomppaniaa vastaan.
Creutz oli juridisesti tietävämpi ja kykeni jääväämään vastapuolensa todistajat.
Vaikka tapauksia ei voi sellaisenaan rinnastaa, on peruskuvio selvä. Rusthollarin, talonpojan ja
torpparin oikeuksilla ei ollut niin suurta väliä. Oikeuden edessä säätyläiset vitkastelivat, vetosivat
loppumattomiin verukkeisiin, epäilivät alempisäätyisten todistajien puheita, käyttivät kaikin tavoin
hyväkseen ylivertaista asemaansa sekä pyrkivät myös esiintymään näennäisen kaunopuheisesti.
Kuvatut vuosien 1747 ja 1753 oikeusjutut sijoittuvat Albrechtin elämässä vedenjakajalle. Hänen
ensimmäinen puolisonsa Katarina oli kuollut joulukuun 12. päivänä 1749 ja talonpoikien
pahoinpitely tapahtui saman kuun lopussa. Mieleen tulee, kuinka pahasti vaimon kuolema oli
horjuttanut Albrechtin ajattelua ja toimintaa?
Käräjäpöytäkirjan lainaus kertoo kuitenkin yleisestä ilmapiiristä paljon: ”Vaikka kantajat ovat
useaan kertaan ilmoittaneet tämän jutun seudun kihlakunnanoikeuteen, ei samainen oikeus ole
katsonut kannetta aiheelliseksi, varsinkaan merkitä muistiin mokomaa.”
Vuodelta 1753 on löytynyt ainakin neljä muuta oikeusjuttua, joissa Albrecht oli käräjöinyt
naapureitaan ja palvelusväkeään vastaan. Näissä melko vähäpätöisiltä vaikuttavissa tapauksissa
Albrecht oli itse kantajana. Ajan tapa oli selvittää melko pienetkin riita-asiat käräjillä.
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Rajariita Osikonmäellä rusthollari Sistosen kanssa
Rantasalmen syyskäräjillä 12. marraskuuta 1753 pyysivät hyväsukuinen luutnantti Albrecht Johan
Orbinski sekä hänen määräämänsä kruununvaltuutettu kersantti Martin Hinrich Oppman
kihlakunnankatselmusta toimeenpantavaksi seuraavana kesänä. Albrechtilla oli kruununtila
Osikonmäki n:o 5:ssä ja rusthollari Tahvo Sistonen oli hänen naapurinsa. Sistosen tila oli osin
kruunun, osin verotila. Katselmusta pyydettiin, koska naapureille oli tullut rajariitaa.
Albrechtin määräämä kruununvaltuutettu, kersantti Martin Hinrich Oppman ei vielä vuonna 1753
ollut Orbinskien sukulainen. Kersantti Oppmanin veli, korpraali Johan Wilhelm Oppman, avioitui
Albrechtin toiseksi vanhimman tyttären Elisabetha Marian kanssa yhdeksän vuotta myöhemmin,
vuonna 1762.
Osikonmäellä oli tehty maanmittaus vuonna 1664. Sen mukaan Albrechtin tilan koko oli 1
tynnyrinala ja 25 kapanalaa (8850 neliömetriä) käsittäen peltoa ja peltometsää. Rusthollari Sistosen
Vehkasyrjä-niminen perintömetsä oli suuruudeltaan 15 kapanalaa (2310 neliömetriä). Sistosen
metsä sijaitsi kahdeksasosapeninkulman (noin 1340 metrin) päässä Albrechtin kartanolta.
Rusthollari Sistosella, kruununvaltuutettu, raatihuoneen auskultantti Benjamin Forsenilla ja
rykmentinvaltuutettu, kersantti Weckmanilla ei ollut mitään katselmusta vastaan. Kuitenkaan ei
voitu osoittaa silloin eikä ilmeisesti voitaisi osoittaa myöhemminkään, että rusthollari Sistonen olisi
vallannut Albrechtin maita.
Albrecht väitti rusthollari Sistosen tehneen samana vuonna riitamaalle kasken. Lautamies Harlinin
laskujen mukaan siitä oli saatu 1200 sidosta ruista. Ne asetettiin takavarikkoon, kunnes riitajuttu
saataisiin päätökseen. Sistonen protestoi tätä vastaan.
Kihlakunnan käräjäoikeus katsoi katselmuksen järjestämisen aiheelliseksi. Se päätettiin
toimeenpanna seuraavana kesänä. Osapuolten tulisi olla 10 hopeataalarin uhkasakon uhalla läsnä,
samoin kruunun ja rykmentin valtuutettujen kaikkine perusteluineen, syineen ja todistajineen.
Kantaja, luutnantti Orbinski, esittää selonteon ja hävinnyt osapuoli maksaa korvaukset. Oikeus
kielsi myös rusthollari Sistosta 20 hopeataalarin uhkasakolla viemästä kasveja pois riitamaalta.

Osikonmäen niittyjen jakaminen rusthollari Pesosen kanssa
Rantasalmen syyskäräjillä 13. marraskuuta 1753 hyväsukuinen Karjalan rakuunaeskadroonan
luutnantti Albrecht Johan Orbinski, joka Osikonmäellä hallitsi osin vero-, osin kruunun palkkatilaa,
oli antanut kutsua käräjille kruunun rusthollari Heikki Pesosen Rantasalmen Asikkalasta. Kyse oli
osapuolten niittyjen jakamisesta. Niityt olivat tähän saakka olleet yhtenä alueena. Albrechtille oli
kuulunut heinästä neljä ja rusthollarille viisi kuormaa.
Hyvin kunnioitettu kruununnimismies Bengt Ristelius ja Albrecht pyysivät oikeudelta niittyjen
jakoa. Rusthollari Pesosella ei ollut mitään sitä vastaan, että Piiranharjun ja Rosinkankaan niityt
erotettaisiin toisistaan. Hän tunnusti, ettei sitä ollut tehty.
Ainoastaan siellä, missä rusthollari Pesonen oli raivannut niittyä, ei tilan niittyä huomioitaisi.
Albrecht kantajana pyysi katsastuskomissaari Thomas Malleenilta, että hän ja kaksi lautamiestä
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tekisivät tarkastuksen mahdollisimman pian. Niityt jaettaisiin kuormalukujen mukaan siten, että
raivattua niittyä tulisi kummankin puolelle.

Hiismäen Orbinskit
Vuosien 1761-1770 rippikirjassa luetellaan Rantasalmen Hiismäki 16:ssa asunut Orbinskin perhe:
luutnantti Albrecht itse, hänen vaimonsa Elsa sekä lapset Lorentz, Lisa Maria, Katarina, Henrik,
Carl, Sophia, Charlotta, Erik, Wilhelmina sekä Wendla. Vanhin tytär Hedvig oli tässä vaiheessa jo
naimisissa.
Albrecht nimitettiin esikuntaluutnantiksi 24. toukokuuta 1753. Hänellä oli virkatalona Rantasalmen
Tuusmäen Roppola 22. joulukuuta 1761 saakka, jolloin virkatalo vaihtui Voinsalmen
Strömsholmiin. Albrecht oli tuolloin luutnantti esikuntakapteenin arvolla.
Albrecht käytti itsestään nimitystä rajakapteeni. Hän erosi armeijasta 23. kesäkuuta 1762 ja joutui
samalla luopumaan Strömsholmin virkatalostaan. Hän kuoli Rantasalmen Ahvensalossa 8.
lokakuuta 1774 kuihtumukseen (ruots. trånsjuka) kirkonkirjojen mukaan 69-vuotiaana. Jos
luotamme tähän tietoon, voimme laskea hänen syntymävuodekseen 1705, mutta kuten aiemmin jo
totesimme, oikea syntymävuosi lienee 1703 tai 1704.
Leskikapteenska Elsa von Wright kuoli Rantasalmen Torasalossa lähes kolmekymmentä vuotta
miehensä jälkeen 18. lokakuuta 1803 halvaukseen (ruots. slag) ja hänet haudattiin Rantasalmelle 3.
marraskuuta 1803. Kuollessaan hän asui Rantasalmen Torasalo 1:ssä eli Mariebergissä yhdessä
nuorimman tyttärensä Wendlan kanssa, josta sitten tuli Wendlan perintötila.
Elämänsä aikana Elsa oli joutunut saattamaan hautaan aviomiehensä lisäksi kaikki omat lapsensa
Carlia, Erikiä ja Wendlaa lukuun ottamatta sekä kaikki aikuisiksi varttuneet neljä lasta miehensä
ensimmäisestä avioliitosta.

Leislahden puustellin salin seinälle kehystetty
koristeellinen asiakirja, joka kertoo virkatalon vaiheista.
Kaikkien tilaa hallinnassaan pitäneiden upseerien nimet
on liitetty mukaan. Albrecht Johan Orbinski haki itselleen
puolison Leislahden everstiluutnantin puustellista.
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HEDVIG CHRISTINA ORBINSKI (1731-1788)
Albrechtin ja Katarinan tytär

Hedvig Christina Orbinski oli Lars-veljeään vanhempi. Äitinsä Katarina Palmin perukirjassa
Hedvigin mainitaan olleen 16-vuotias. Tämä tarkoittaisi, että hän olisi syntynyt vuonna 1734.
Meillä ei ole mitään varmuutta siitä, että Hedvig olisi ollut vanhempiensa esikoinen, mutta ainakin
hän oli ainakin perheen vanhin eloon jäänyt lapsi.
Hedvig suoritti kristinopin kappaleita vuonna 1741. Avioituessaan 7. kesäkuuta 1753 Rantasalmella
rakuunavänrikki ja kartanonomistaja Johan Kyanderin kanssa hänet mainitaan "kornetintyttäreksi
Rantasalmen Kurkelasta".
Puoliso Johan Kyander (1730-1820) oli Leppävirran, Tohmajärven ja vuosina 1740-1743
Rantasalmen kirkkoherrana toimineen Johan Kyanderin poika. Avioitumisensa aikoihin nuorempi
Johan oli Rantasalo 5:n rantatilan eli Strandgårdin omistaja. Hänen isänsä kirkkoherra Kyander
omisti Rantasalmen Kolkontaipaleen Kolkonhovin ja Tornioniemen Tornilan kartanot. Kirkkoherra
mainitaan myös heti Isonvihan jälkeen Rantakartanon omistajana. Koska kirkkoherra asui tietenkin
pappilassa, oli Rantakartano ollut lampuotien hoidossa.
Rantakartanolla oli pitkä historia jo ennen Kyanderien aikaa. Alueella olivat 1500- ja 1600-luvuilla
sijainneet Rantasalmen vanhin kuninkaankartano ja sen jälkeen salpietarikeittimö. Salpietarista
valmistettiin mustaa ruutia, joten se oli tärkeä sotilaallinen tuote.
Kirkkoherra Kyanderin kuoltua hänen perikuntansa otti omaisuuden haltuunsa. Rantakartanoon
asettui Nils Kyander, Rantasalmen triviaalikoulun laulunopettaja. Toinen pojista, Hedvigin puoliso
Johan Kyander, muutti Rantakartanoon jo vanhimman kuninkaankartanon aikana kuuluneelle
Papinniemen ulkopalstalle ennen 1700-luvun puoltaväliä. Sinne hän rakensi Papinniemen kartanon,
jonka ensimmäiseksi isännäksi häntä kutsutaan. Seuraavana Papinniemeä isännöi Hedvigin ja
Johanin poika, hovisihteeri Johan Henrik Kyander. Hedvigin ja Johanin perheeseen oli syntynyt
yhdeksän lasta vuosien 1754 ja 1777 välillä.
Hedvig oli kuollessaan alle kuudenkymmenen, mutta Johan eli vaimoaan yli kolmekymmentä
vuotta kauemmin. Hän kuoli ajan yleisen mittapuun mukaan huomattavan korkeassa isässä,
yhdeksänkymmentävuotiaana.
Papinniemi oli Kyander-suvulla ainakin vielä 1880-luvulla. Sen jälkeen omistajina olivat
vuoroillaan kenraalimajuri K. Hj. Granfelt, Enso Oy ja Oy H. Saastamoinen Ltd, jolta Papinniemi
siirtyi vuonna 1946 Valamon luostarille. Luostari jouduttiin tuolloin siirtämään pois sille
kuuluneelta Laatokan saarelta. Uudella Valamolla on nykyisin Heinävedellä omistuksessaan laajat
maa-alueet. Papinniemen kartanon päärakennus on ollut luostarin johtajan käytössä, mutta se paloi
alkuvuodesta 2012. Jäljelle jäivät vain Johanin ja Hedvigin pystyttämä alkuperäinen hirsikehikko.
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Heinäveden Papinniemen kartanon maille sijoitettiin toisen maailmansodan jälkeen Valamon luostari Laatokalta. Papinniemen päärakennus oli
Johan Kyanderin ja Hedvig Orbinskin rakennuttama. Alkuvuoteen 2012 saakka se oli luostarin johtajan käytössä. Valitettavasti tulipalo tuhosi
rakennuksen pahoin. Ainut lohduttava seikka tapahtumassa on ehkä Orbinskin sukua koskeva seikka, että Johanin ja Hedvigin aikainen
hirsikehikko tuli palon myötä näkyviin.

LARS ORBINSKI (n. 1735-1790)
Albrechtin ja Katarinan poika
Isosetänsä, karoliinikapteeni Lorentz Orbinskin mukaan ristitty Lorentz eli Laurent eli Lars
Orbinski syntyi Säkkijärvellä. Hänen syntymäaikansa on epäselvä. Oletettavasti hän on syntynyt 22.
tai 27. tammikuuta vuonna 1732, 1734 tai 1737. Kirkkoherra Henrik Porthanin merkinnöissä
vuodelta 1779 on seuraava maininta: “Lippumies Lars Orbinski on syntynyt Säkkijärvellä, silloin
ruotsalaisessa, nyttemmin keisarillisessa pitäjässä, joko vuonna 1732 tai 1734, 22. tammikuuta
hänen omien sanojensa mukaan.” Porthanilta on myös toisenlainen lausunto vuodelta 1771, jonka
mukaan Lars Orbinski oli syntynyt 27. tammikuuta 1734. Jos taas uskomme Katarina Palmin
jälkeen kirjoitettua perukirjaa, on Larsin oikea syntymävuosi 1737.
Säkkijärven rippikirjan mukaan Lars osallistui kirkollisiin suorituksiin vuodesta 1746 alkaen. Pian
tämän jälkeen perhe muutti kokonaan Rantasalmelle.
Rantasalmen triviaalikoulu aloitti toimintansa vaatimattomasti ja hieman haparoiden 1740-luvulla.
Lappeenranta oli menetetty venäläisille Turun rauhassa vuonna 1743 ja paikkakunnalla toiminut
koulu siirrettiin Rantasalmelle. Alkuvuodet sujuivat kangerrellen, sillä koululla oli toimitilan
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suhteen vaikeuksia. Lars ei käynyt triviaalikoulua, kuten hänen nuoremmat veljensä Henrik, Carl ja
Erik myöhemmin. Hänelle palkattiin oma kotiopettaja, informaattori Laemereus, josta mainittiin jo
Katarina-äidin perukirjaa tarkasteltaessa.

Ura armeijassa – ”teit isäin astumaan”
Lars Orbinski mainitaan vapaaehtoisena Karjalan rakuunaeskadroonassa vuonna 1750. Hän oli
ratsumestarina kreivi Hesselsteinin värvätyssä jalkaväkirykmentissä 24. syyskuuta 1757 ja
lippumiehenä samassa rykmentissä vuonna 1758. Lars toimi Savon ja Savonlinnan läänin
jalkaväkirykmentin everstiluutnantin komppanian varusmestarina virkatalonaan Leppävirran
Sarkamäki 20. maaliskuuta ja 9. joulukuuta 1760 välisen ajan, jonka päätyttyä hän siirtyi Juvan
komppanian majoittajaksi lippumiehen arvolla. Virkatalona hänellä oli Juvan Maivalan Pöllön
puustelli 15. syyskuuta 1764 saakka.
Rantasalmen rippikirjan mukaan Lars Orbinski suoritti kristinopin vuonna 1761. Solmiessaan
avioliiton Rantasalmella 8. marraskuuta 1762 Sara Helena Zittingin kanssa Lars toimi
Rantasalmella majoittajana ja ratsuväen korpraalina. Larsin kotipaikaksi mainitaan kuitenkin Juva.
Orbinskin perheessä vietettiin tuolloin kaksoishäät, sillä myös Larsin nuorempi sisar Lisa Maria
vihittiin Johan Wilhelm Oppmanin kanssa.
Sara-morsian oli syntynyt Lapinjärvellä Antas Bäckbyssä 31. heinäkuuta 1736. Hänen
vanhempansa olivat Karjalan rakuunarykmentin korpraali Joakim Zitting (1705–1742) ja
Rantasalmen kappalaisen tytär Margareta Teeth (1700-n. 1768). Sara oli oleskellut ennen
avioitumistaan Lapinjärven muuttoluetteloiden mukaan Hollolassa, josta hän palasi Lapinjärvelle
10. lokakuuta 1751, sekä Sysmässä Cederströmin perheen luona, jonne hän muutti 28. lokakuuta
1753 (tai 28. lokakuuta 1754).
Lars muutti perheineen 28. maaliskuuta 1765 Juvalta Maaningalle Pöljän kylään, jossa heidät on
merkitty taloon 7. Vaimon äiti Margareta Teeth muutti perheen mukana ja kuoli Pöljällä ennen
vuotta 1768. Virkatalona Larsilla oli 15. syyskuuta 1764 lähtien kuolemaansa saakka Maaningan
Pöljän Pöljälä.
Larsin ja Saran lapset
Larsin ja Saran perheeseen syntyi ainakin neljä lasta, joista kolme eli aikuisiksi. Katarina Margareta
syntyi 14. lokakuuta 1763 Juvan Maivalassa. Hänet kastettiin 22. tai 28. lokakuuta Juvalla. Hänen
kummeinaan olivat:
Carl Johan Brusin, kornetti, Larrin sukulainen
Salmenius, kommisteri
Eva Christina Hirsin (?), pastorin rouva
neiti Brigitha Maria Salmenia
Katarina Margareta Orbinski (1763-1815) kuoli Iisalmen maaseurakunnan Salahmissa
suolistokouristuksiin 52-vuotiaana. Vainajan omaisena mainitaan tuolloin talollinen Olavi Otinen.
Oliko kyse aviopuolisosta? Kirkonkirjan merkintätapa on hieman outo ja voisi viitata myös
epäsäätyiseen vaille kirkon hyväksymistä jääneeseen liittoon.
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Larsin ja Saran pojasta Albrecht Johan Orbinskista (1766-1796) tuli pappi, joka opiskeli ensin
Porvoon lukiossa ja sitten Turun akatemiassa. Hän toimi pappina Kuopiossa ja Iisalmella, missä hän
kuoli vain kaksikymmentäyhdeksänvuotiaana. Häneltä ei jäänyt perillisiä eikä hän avioitunut.
Hedvig Lovisa Orbinski (1768-1810), Larsin ja Saran tytär, avioitui kapteeni Jacob Johan
Sahlsteinin kanssa 35-vuotiaana. Morsiamen verraten korkeasta iästä huolimatta pariskunnalle ehti
syntyä ainakin neljä lasta. Hedvig Lovisa kuoli lapsivuoteeseen ja lapsikin kuoli jotakin kuukausia
myöhemmin. Heidän pojastaan Georg Magnus Sahlsteinista tuli kruununvouti ja Johan Olivier
Sahlsteinista komissionimaanmittari.
Larsin sukuhaarassa siis Orbinski-nimi sammui vuonna 1796, kun pappi Albrecht Johan Orbinski
kuoli. Tyttären puolelta tuleva Sahlsteinin sukuhaara sen sijaan oli elinvoimainen.

Sotilaita Vänrikki Stoolin
tapaan. Tämäntyyppisissä
univormuissa käyskentelivät
Ruotsi-Suomen armeijan
sotilaat 1800-luvun alussa.

Larsin sotilasurasta
Savon rykmentin Kuopion komppanian palkkaluettelossa syyskuussa 1775 Lars on lippumiehen
vakanssilla. Jonas Mauritz von Wright, Larsin isän Albrecht Johan Orbinskin uuden puolison veli,
on vänrikkinä ja Torsten Tawast kapteenina. Ruotusotilaita on listalla 125 ja heistä on merkitty
ilmeisesti jo kutsunnassa hylätyiksi yksitoista. Täydennysmiehiä on kaksi, vapaaehtoisia viisi, joista
Henrich Johan Tawastista erikseen mainitaan, että hän oli ”vapaaehtoinen nuori aatelismies”. Kaksi
ruotusotilaista kuoli ja yksi karkasi.
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Sotilasnimiä
Ruotusotilaiden nimiluettelossa on paljon kirjurien keksimiä niin sanottuja sotilasnimiä.
Ruotusotilaalla piti olla sukunimi ja ellei miehellä sellaista ennestään ollut, kirjurit keksivät
kirjoihin ja kansiin nimen omista loppumattoman tuntuisista nimivarastoistaan. Löytyy Tåpp, Ståhl,
Spitz, Skarp, Belt, Sol, Elg, Torsk, Qwick, Kort, Brask, Tung, Hård, Brun, Swart, Klack ja Bom.
1700-luvun loppupuolen sotilasnimet olivat kaikki nopeita ja iskeviä, esimerkiksi eläin- tai
luontoaiheisia, väreihin, sotilaan varusteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvia.
Monet näistä nimistä jäivät elämään ja vakiintuivat myös sukujen nimiksi.
Lars Orbinski sai ylennyksen vääpeliksi 11. heinäkuuta 1787. Hän oli potilaana Haapaniemen
sotasairaalassa Rantasalmella vuonna 1790. Hän kuoli Pöljällä Kuopion pitäjässä 20. huhtikuuta
1791 kuumeeseen. Sara Helena Orbinski eli miehensä kuoleman jälkeen leskenä.

SIMON ORBINSKI (1739)
Albrechtin ja Katarinan poika
Simon Orbinski syntyi Säkkijärvellä Karvalan puustellissa 7. helmikuuta 1739. Ilmeisesti
vastasyntyneen asiat eivät olleet alun alkaenkaan kovin hyvin, sillä hän sai hätäkasteen. Hänen
kummeinaan olivat:
Henrik Berg, kersantti
Michel Granberg
rouva Ström
rouva von Kræmer, Albrechtin sukulainen
Kummeista rouva Anna Maria von Kræmer oli Albrechtin äidinpuoleinen serkku, kapteenieno
Henrik Gyllenspångin tytär. Hän oli naimisissa kapteeni Casper Henrik von Kræmerin kanssa.
Simon Orbinski kuoli alle kuukauden ikäisenä 16. helmikuuta 1739.

Simo Hurtta ja hänen sukunsa
Simon ristittiin todennäköisesti Elisabet-isoäitinsä veljen, Pohjois-Karjalan maankuulun vihatun
verovoudin Simo Affleckin mukaan, jota kansa kutsui Simo Hurtaksi. Kaunokirjallisuudessa
Hurtasta on kirjoittanut Eino Leinon lisäksi Onni Palaste.
Katarina Palmin äiti Elisabet Affleck siirtyi Suuren Pohjan sodan ja uuden rajanvedon jälkeen
Käkisalmelta Ruotsi-Suomen puolelle Haminaan, jossa hän eli ainakin vuoteen 1741 saakka.
Elisabetin sisar Katarina Affleck oli naimisissa Kajaanin kirkkoherran Anders Hildenin kanssa.
Anders Hilden erotettiin virasta huonon elämän vuoksi ja Katarina Affleck kuoli myöhemmin
Tukholmassa.
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Elisabetin ja Katarinan veli Simo Affleck oli syntynyt Narvassa noin vuonna 1660. Hän aloitti
uransa veronkantokirjurina Pielisjärvellä eli nykyisessä Lieksassa. Suomen varhaisimpien
Orbinskien tavoin hän toimi verovuokraajana. Vuodesta 1696 alkaen hän hallitsi vähitellen
Nurmeksen Hovilaa, Lieksanhovia Pielisjärvellä ja Suorlahtea Kiteellä. Lisäksi hänellä oli tiloja
Kajaanissa ja Sotkamossa. Suuren Pohjan sodan alkuvuosina hänet nimitettiin luutnantiksi ja noin
vuonna 1710 rajakapteeniksi. Myöhemmin hänestä tuli majuri. Hän kuoli vuonna 1725
Pielisjärvellä. Simo Affleck oli naimisissa Pielisjärven kirkkoherran Pietari Häkäpaeuksen Annatyttären kanssa, joka kuoli ehkä vankina Venäjällä isonvihan aikana.
Affleckin sisarukset Simo, Katarina ja Elisabet olivat Turussa vuonna 1620 syntyneen Thomas
Affleckin lapsia. Thomas Affleck toimi venäjän kielen tulkkina Käkisalmessa vuonna 1644 ja
kielenkääntäjänä Narvassa kenraalikuvernöörin kansliassa vuodesta 1652 lähtien. Thomas Affleckin
isä puolestaan oli ilmeisesti Skotlannista Turkuun muuttanut suurkauppias Hillebrand Affleck.
Orbinskin sukuun kietoutuu kaikkiaan kolme skotlantilaista sukua: Affleckit, Ramsayt ja (von)
Wrightit. Paljon skotteja siirtyi 1500- ja 1600-luvuilla oman maansa ulkopuolelle, sillä olot tässä
Brittien saarten pohjoisosassa olivat toisinaan hankalat. Maa oli eteläistä naapuriaan Englantia
köyhempi, sillä skotlantilaiset eivät kyenneet suurimittaiseen valtameripurjehdukseen, millä taas
englantilaiset rikastuivat. Ylimysten johtamat klaanit taistelivat keskenään ja etelästä käsin
skotlantilaisia hätyyttelivät englantilaiset. Myös uskonasiat aiheuttivat ajoittain hankausta, sillä
monet Skotlannin hallitsijat olivat kallellaan katolisuuteen protestanttisen kalvinismin saadessa
jalansijaa kansan keskuudessa. Protestanttinen Englanti asettui tässä kansan puolelle.
Itsenäisen Skotlannin pääkaupunki Edinburgh ja sen pohjoispuolella sijaitsevat kaupungit Dundee
ja Aberdeen pitivät yllä vilkkaita kauppayhteyksiä Pohjois-Euroopan kaupunkeihin, myös
Itämerelle ja jopa sen perukoille saakka. Jos skottipoika aikoi kauppiaaksi, hänen oli jo 13-14vuotiaana ryhdyttävä porvarin oppipojaksi. Noin viisi vuotta kestävään koulutukseen sisältyi
matkoja rahtia kuljettavalla laivalla Pohjanmeren tai Itämeren satamakaupunkeihin.

Skotlannin itärannikon
kaupungit kävivät vilkasta
kauppaa Pohjanmeren ja
Itämeren suuntaan. Aina
perimmäiseen Suomeen
saakka kulkeutui tällä tavoin
skottisukujen edustajia.

Skotlannissa saatu porvarikoulutus ei kuitenkaan ollut varma tae kauppiaaksi pääsemisestä, sillä
porvarinoikeuksien saaminen edellytti usein isältä perittyä tai naimakaupalla hankittua asemaa.
Niinpä monet nuoret kauppiaan koulutuksen saaneet miehet vaihtoivat tyystin maisemaa ja
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ryhtyivät harjoittamaan ammattiaan ulkomailla. Turussakin näitä skottikauppiaita oli paljon. On
mahdollista, että Hillebrand Affleck oli yksi heistä. von Wright -suvun kantaisä George Wright
asettui puolestaan Narvaan Suomenlahden etelärannalle ja kohosi ennen pitkää suutarien killan
oltermanniksi.

MARIA ELISABETH ORBINSKI (1740-1773)
Albrechtin ja Katarinan tytär
Maria Elisabeth Orbinski syntyi Säkkijärven Karvalan puustellissa 4. kesäkuuta 1740. Säkkijärven
syntyneiden kirjassa hänen äidinäidiltään Elisabet Affleckilta perimä nimensä on muodossa
Elisabetha Maria, perukirjassa Maria Elisabetha, mutta myös lempinimi Lisa Maria, jopa muoto
Lisa Maja esiintyy eri yhteyksissä. Hänen kummejaan olivat:
Bergh, kersantti
Gustaf Duncker, lippumies
Johan Forsman
rouva Christina Strand (?)
rouva Christina Langell
rouva Dorothea Kraemer, Albrechtin äidinpuoleisia sukulaisia
Lisa Maria suoritti kristinopin vuoden 1761 rippikirjan mukaan Rantasalmella.

Pyyvilän kartanonomistajan rouvaksi
Lisa Maria avioitui Rantasalmella 8. marraskuuta 1762 korpraali ja kartanonomistaja Johan
Wilhelm Oppmanin kanssa. Nämä olivat kaksoishäät yhdessä Lisa Marian Lars-veljen ja tämän
morsiamen Saran kanssa.
Johan Wilhelm Oppman oli syntynyt vuonna 1725 ratsumestari Henrik Oppmanin ja Katarina Posen
(s. 1686) poikana. Hän omisti isänsä kuoltua yhdessä veljiensä Mårten ja Nils Oppmanin kanssa
Rantasalon Pyyvilän kartanon.
Pyyvilän kartanon historia ulottuu 1500-luvulle saakka. Kartano oli kapteeni Konrad von
Vegesackin omistuksessa 1690-luvulta 1720-luvulle, jonka jälkeen se siirtyi ratsumestari
Oppmanille ja myöhemmin tämän kuoltua Oppmanin leskelle ja pojille. Oppmanien jälkeen vuonna
1789 kartanon omistajaksi tuli everstiluutnantti Georg Fredrik Tigerstedt, joka ei ehtinyt nauttia
Pyyvilästä pitkään, sillä hänet mestattiin Rantasalmen kirkonmäellä seuraavana vuonna. Syynä oli
maanpetos, sillä hän oli toiminut Kustaan sodassa venäläisten hyväksi. Pyyvilän nykyinen
päärakennus on alun perin rakennettu vuosina 1771-1772 eli juuri ennen Lisa Marian kuolemaa.
Ulkoasua on tämän jälkeen muuteltu, viimeksi perusteellisemmin 1800-luvun lopulla.
Pariskuntana Johan Wilhelm Oppman ja Lisa Maria Orbinski mainitaan 1764 Rantasalon kylän
ratsutilaksi merkityssä talossa 2, jota ilmeisesti kutsuttiin nimellä Jerpendal. Vuosien 1761-1769
rippikirjassa mainitaan, että samassa taloudessa asui myös ilmeisesti jo leskeksi jäänyt aviomiehen
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äiti, rouva Katarina Pose. Oppmanit muuttivat Rantasalmelta Leppävirralle, jossa Lisa Maria kuoli
muutamia vuosia myöhemmin, 5. toukokuuta 1770.
Heinäkuun 13. päivänä 1773 Leppävirralla Lisa Marian jälkeen laaditusta perukirjasta käy ilmi, että
Oppmanin pariskunta omisti neljänneksen Rantasalmen Rantasalossa sijaitsevasta Jerpendalnimisestä ratsutilasta.
Perukirjassa on tavan mukaan lueteltu kaikki metalli-, lasi- ja puuesineet sekä vaatteet, karja, velat
ja saatavat. Omaisuuden arvoa on vaikea nykyrahassa arvioida, mutta silmiinpistävää on, että
heidän vaatteensa olivat todella kalliita. Vaatteet olivat tuohon aikaan ylipäänsä arvokkaita, mutta
esimerkiksi sinivalkoisesta Ravdesils-nimisestä kankaasta tehty juhlapuku oli 200 taalarin arvoinen.
Samaa arvoituksellista, mutta oletettavasti hienoa materiaalia olevien jakun ja hameen hinta oli
arvioitu 192 taalariksi. Vertailun vuoksi perheen punainen viisivuotias ori oli määritelty vain 90
taalarin arvoiseksi.
Koko kuolinpesän arvo oli noin 3100 taalaria, josta Jerpendalin osuus oli arvioitu 2000 taalariksi.
Karjaa perheellä oli kotitarpeiksi: kolme lehmää, yksi vasikka, yksi lammas ja kaksi oinasta tai
pukkia. Karjan yhteisarvo oli 80 taalaria, siis vähäisempi kuin hevosen.
Ositus suoritettiin siten, että leskelle jäi avio-oikeuden perusteella suurin osa eli reilut kaksi
kolmasosaa omaisuudesta. Pojat Henric Johan ja Albreht Wilhelm Oppman saivat kumpikin
äidinperintönään 392 taalaria ja tytär Johanna Christina Oppman tyttöjen tapaan puolet veljiensä
saamasta määrästä, 196 taalaria.

Rantasalmelainen Pyyvilän kartano, jonka Oppmanit omistivat.
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Seuraavassa Lisa Marian kuoleman jälkeen tehty perukirja kokonaisuudessaan (suomentanut Ritva
Tattari):
13. heinäkuuta 1773 suorittivat allekirjoittaneet asianomaisten pyynnöstä laillisen perukirjoituksen ja arvioinnin herra vääpeli Johan
Wilhelm Oppmanin kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta, koska hänen rouvansa Maria Elisabetha Orbinski oli kuollut 5. toukokuuta
1770, ja häneltä jäänyt 3 vielä alaikäistä lasta, poika Henric Johan, poika Albrecht Wilhelm sekä tytär Johanna Christina, he kaikki
elävät.
Koska herra vääpeli Oppmanilla ei ollut mitään muistutettavaa, aloitettiin toimitus muistuttamalla omaisuuden tarkasta
ilmoittamisesta valan velvoituksella, todettiin seuraavasti:
Kiinteistö:
Rantasalon kylässä, Rantasalmen pitäjässä sijaitseva kruunun 1/4 ratsutila Jerpendal, katsottiin olevan arvoltaan 2000 :-(kuparirahaa).
Irtain omaisuus:
Käteistä ja kultaa ei ole.
Hopeaa:
1 pieni pikari 4 1/2 luotia painoltaan, jonka vänrikki Buht oli pantannut ja herra vääpeli lunastanut 27:Kuparia:
1 kynttilänjalka 3:Messinkiä:
9 kpl pieniä tiukuja (kelloja) á 1:16, (yht.) 13:16
1 suurempi kello 4:1 iso kulkunen 3:1 kalakoukku 1:16
2 leiviskää rikottua messinkiä 6:Tinaa: 1 pieni syvä vati 7:16
1 matala sama 10:16
1 sama pienempi 6:2 vanhaa lautasta 5:Lasia:
3 kpl pulloja 2:Rautaa:
1 aura 9:1 pata 4 kannun vetoinen 8:1 pienempi sama 3:1 pieni potta varrella 2:1 pari pataketjuja 1:16
1 hiilihanko 1:16
1 kirves, uusi 3:2 sama, vanhoja á 1:-, (yht.) 2:4 viikatetta á 1:-, (yht.) 4:2 sirppiä á 1:-, (yht.) 2:I vasara -:16
1 piani pora -:16
1 läkkisuppio 1:04
1 pari vanhoja kannuksia 3:1 kynttiläsakset 1:1 paperisakset 2:Puutavaraa:
1 juomatynnyri 3:1 vanha rankkitynnyri 1:3 säilytysastiaa á 2:- (yht.) 6:3 vesisaavia á -:24 (yht.) 2:08
4 maitokehloa á -:12 (yht.) 1:16
1 sama kiulu -:16
1 maitosiivilä -:16
1 maitopullo 2:08
1 vesikiulu -:08
4 mitta-astiaa (tynnyriä) á -:16 (yht.) 2:2 tuoppia á -:12 (yht.) -:24
9 pyökkilautasta 1:16
12 koivulautasta 1:16
2 puuvatia á -:16 (yht.) 1:1 kirnu 1:2 voirasiaa á -:22 (yht.) 1:12
1 taikinakaukalo 1:1 vanha, maalattu pöytä 4:2 karmituolia á 1:- (yht.) 2:-
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1 suuri raudoitettu kirstu lukolla 12:1 pieni kirstu samanlainen 9:1 raudoittamaton pianempi 1:16
1 rukki 6:1 pirta (kaide) 2:1 lekkeri (nassakka) 1:16
Vaatteita:
1 sinivalkoinen juhlapuku Ravdesils 200:1 jakku ja hame samaa kangasta 192 :1 vanha punainen damastihame, tikattu ja kirjailtu 12:1 vanha keltainen damastiröijy 10:1 kattuunijakku 10:1 sini-ja punaraitainen villahame 12:1 sini- ja vihreäraitainen sama 9:1 vanha patja 9:2 tyynyä á 4:- (yht.) 8:1 lakana 5:1 villainen täkki 6:1 rekitäkki sarkaa 6:Karjaa:
1 punainen ori, 5-vuotias 90:3 lehmää á 24:- (yht.) 72:1 lammas 3:2 oinasta, pukkia á 1:- (yht.) 2:1 vasikka 3:Ajo- ja ratsastustarvikkeita:
1 vanha nahkasatula 6:2 paria suitsia á 1:16 (yht.) 3:2 päitset, riimut á 1:16 (yht.) 3:2 paria vanhoja länkiä, nahkahihnoin á 2:- (yht.) 4:2 paria uusia hihnoja, arvioitu 5:1 vanhat valjaat 1:1 kuomureki 6:2 työrekeä 1:16 (yht.) 3:1 pari vanhoja rekikuomuja istuimella 1:Saatavat:
Erillisen laskelman mukaan on useilla saatavia 603:28
Luettelon summa 3483:28
Maksettavia velkoja:
Kersantti Mårten Henric Oppmanille 200:Kersantti Carl Tarvonille 180:- (yht.) 380:Jäännössumma 3103:28
Omaisuuden oikein ilmoittamisesta voin vaadittaessa valalla todistaa. I. W. Oppman
Ositus:
Kun edellisestä loppusummasta 3103:28
vähennetään köyhienraha 4 äyriä sadasta 3:28
jää perillisille jaettavaksi 3100:josta summasta herra vääpelin etuisuus 1/20 on 155:samoin avio-oikeusa loppusummasta on 1963:tulee näin ollen lapsille äidin perintöna jaettavaksi 981:21
Summa 3100:Summasta 981:21
1/3 saa poika Henric Johan hänen perintöosuutensa 392:poika Albrecht Wilhelm myös 392:ja tytär Johanna Christina hänen osansa 196:Summa 981:Täten on ylöskirjattu, arvioitu ja jaettu kuin on edellä kirjoitettu.
Leppävirta heinäkuun 13. 1773.
And Argillander
Thomas Hämäläinen
lautamies
puum.
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ALBRECHT JOHAN ORBINSKI (1743- n. 1748)
Albrechtin ja Katarinan poika
Isänsä, isoisänsä ja isoisänsä isän sekä muutaman muunkin sukunsa miehen täyskaima Albrecht
Johan Orbinski kastettiin hattujen sodan aikana Tukholmassa Jakobin ja Johanneksen
seurakunnassa 27. tammikuuta 1743. Hänen kummeinaan olivat:
Carl Brusin, luutnantti, Albrechtin äidinpuoleisia sukulaisia
Jacob Boberg, sihteeri
Hedvig Elisabeth Aminoff
Päättelimme jo aiemmin, että Albrechtin käydessä virka-asioissaan Turussa hänellä oli koko
perheensä mukanaan. He olivat mahdollisesti joko menossa tai palaamassa Tukholmasta, missä
poikalapsi oli syntynyt.
Ei ole tarkkaa tietoa, kuinka kauan pieni Albrecht eli, mutta korkeintaan viisivuotiaaksi, sillä joka
tapauksessa hän oli kuollut ennen vuotta 1749.
Pienen Albrechtin kummiksi mainittu Carl Brusin oli mitä todennäköisimmin sama henkilö, joka
kuoli Rantasalmella ritarina ja kapteenina vuonna 1765, jolloin hän oli 67-vuotias. Hänen
syntymävuodekseen saamme tästä laskettua vuoden 1698. Kuolinsyyksi mainitaan munuaiskivet
(ruots. stenpassion). Kyseessä oli siis tämän koko kertomuksemme päähenkilön Albrecht Orbinskin
sukulainen ja ikätoveri, ilmeisesti myös hyvä ystävä.

Näkymä Tukholman
Riddarholmenilta vuonna
1769.
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KATARINA ORBINSKI (1746-1771)
Albrechtin ja Katarinan tytär
Äitinsä Katarina Palmin, isänäitinsä Katarina Gyllenspångin ja tätinsä Anna Katarina Orbinskin
mukaan nimensä saanut Katarina Orbinski syntyi Rantasalmella 12. elokuuta 1746. Hän suoritti
Rantasalmella kristinopin rippikirjan mukaan vuonna 1761. Tällä saattoi olla yhteys siihen, että
hänestä tuli pikkuveli Erikin kummi huhtikuussa 1761.

Pastorin puolisoksi
Katarina vihittiin avioliittoon Sigfrid Caloniuksen kanssa 11. lokakuuta vuonna 1767. Tällöin häntä
kutsutaan ”kapteenintyttäreksi Ahvensalosta”. Calonius oli vihittäessä ”adjunct” ja Ristiinan
kappalaisen Kristian Henrik Caloniuksen ja Sophia Märta Porthanin poika.
Sigfrid Calonius syntyi Kivijärvellä 24. huhtikuuta 1741. Hän oli Porvoon lukion oppilaana vuosina
1755–1758 ja pääsi ylioppilaaksi Turussa tammikuussa 1759. Hänet vihittiin papiksi Porvoon
hiippakunnassa 10. elokuuta 1767. Sigfrid Calonius toimi isänsä apulaisena Ristiinassa. Isänsä
jälkeen hän jatkoi tämän virassa Ristiinan kappalaisena vuodesta 1781 lähtien. Varapastoriksi hänet
nimitettiin vuonna 1797.

Kansallisia kulttuurivaikuttajia
Sigfrid Calonius oli isänsä puolelta Turun akatemian lainopin professori ja valtioneuvos Matthias
Caloniuksen serkku.

Matthias Calonius oli Katarina
Orbinskin puolison Sigfrid
Caloniuksen serkku. Tässä
kuuluisampi Calonius on
päässyt postimerkkiin.

Äidin puolelta Sigfrid Caloniuksen serkku oli puolestaan Henrik Gabriel Porthan, Turun akatemian
professori ja kirjastonhoitaja, joka oli 1700-luvulla Suomen humanistisen kulttuurin kärkihahmo.
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Nämä Sigfrid Caloniuksen molemmat orpanat, Calonius ja Porthan, olivat yhdessä perustamassa
Suomen ensimmäistä sanomalehteä, nimeltään Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo vuonna 1771.

Henrik Gabriel Porthan, hänkin
Sigfrid Caloniuksen serkku.
Porthanin mukaan on ristitty
mm. Helsingin yliopiston
rakennus Porthania, jossa
nykyisin sijaitsee
oikeustieteellinen tiedekunta.

Ensimmäisen suomalaisen
sanomalehden toimituskunnassa
olivat sekä Matthias Calonius että
Henrik Gabriel Porthan.
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Ennenaikainen kuolema
Katarina kuoli Ristiinassa Pöckäksen talossa 21. tammikuuta 1771 toisen lapsensa synnytykseen,
poikalapsi syntyi kuolleena. Tämän jälkeen Sigfrid Calonius avioitui uudelleen. Uuden puolison
nimi oli Helena Maria Hoffrén.
Katarinan kuoleman jälkeen toimitetussa perunkirjoituksessa pariskunnan omaisuudesta kerrotaan
muun muassa se, että englantilaista tekoa ollut hopeakello oli varsin arvokas, 150 taalaria.
Herrasväellä oli myös kalliita vaatteita, mm. pitsinen juhlapuku arvioitiin kerrassaan 300 taalarin
arvoiseksi. Esimerkiksi turkkiin verrattuna sen arvo oli kaksinkertainen. Perukirjassa esiintyy myös
mustaa taftia, musta naisten samettihattu, hopeiset kengänsoljet ja kalvosinnapit böömiläisillä
kivillä sekä viuhka.
Koska kyse oli nuoren hengenmiehen perheestä ei kiinteistöomaisuutta ollut. Asuntohan oli kirkon
puolesta. Perukirjassa mainitaan, ettei kirjojen arvoa voitu tarkkaan määritellä ja niiden kohdalle
merkittiin 300 taalaria. Kirjoja lienee ollut ajan mittapuilla melko paljon.
Koko pesän arvo oli 1434 taalaria eli irtaimisto oli hitusen arvokkaampi kuin Katarinan sisaren
Maria Elisabeth Oppmanin perheen omaisuus. Osituksessa leski Sigfridille jääneen kahden
kolmasosan jälkeen sai äitinsä kuollessa kaksivuotias Henrik Johan Calonius äidinperintönään 454
taalaria. Perukirjan on suomentanut Ritva Tattari.
25. lokakuuta 1776 toimittivat, asianomaisten pyynnöstä, allekirjoittanut sekä varalautamies Nils Majuri, apupappi, kappalainen
Siegfred Caloniuksen kuolleen rouvan jäämistöstä perukirjoituksen, arvioinnin sekä pesänjaon. Läsnä olivat Siegfred sekä hänen
alaikäisen poikansa puolesta hänen isänisänsä, kappalainen herra Calonius. Omaisuus ilmoitettiin seuraavasti:
Kultaa:
Sormus puolen tukaatin painoinen 15:- (kuparirahaa)
2 sormusta neljännestukaatin painoinen 15:- (yht.) 30 :Hopeaa:
1 kello englantilaista tekoa 150 :1 pari kengänsolkia 33:1 pari kalvosinnappeja böömiläisillä kivillä 10 :Vaatteita ja taloustarvikkeita:
juhlapuku pitsimäistä kangasta 300:1 turkki, keltaisella ja valkoisella kankaalla, hyvin käytetty 156:1 saloppi, mustaa taftia yksinkertaisella pitsikauluksella 96:1 punavalkoinen puolisilkkinen jakku, uusi 30:1 naisten hattu mustaa samettia punaisella silkkihuopavuorilla 60:1 punavalkoinen puuvillaleninki 36:1 sinivalkoinen pellavaleninki käytetty 24:1 sinipunainen puolivillainen turkki 12:1 puolivillainen raidallinen hame 12:1 valkoinen pellavahame 6:1 pellavaesiliina 3:1 punavalkoraidallinen puuvillaesiliina 3:1 nokkoskankainen esiliina kotona kudottu 3:.1 lasten kehdon täkki, kuviollista pumpulikangasta, vanha 4:1 punavalkoinen silkkiliina 6:1 naisten sinipohjainen myssy keltaisella resoorireunalla 15:1/2 tusinaa kotona kudottuja nenäliinoja, vanhoja, kuluneita 9:1 pari punaisia, lasisia korvanappeja messinkiin istutetut 4:1 viuhka 15:Kuviollista pumpulikangasta sänkytäkiksi 42:8 1/2 kg pumpulia 4:1 vanha sinivalkoinen painokangas sänkytäkki 6:1 Tolup turkki huonommalla mustalla turkisvuorilla ja punaisella kasiaanipäällisellä, vanha 8:1 suuri raudoitettu kirstu, vanha 6:1 kofertti, raudoitettu ja päällystetty 18:1 siniseksi maalattu rasia 5:Hevosajopeliä:
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miesten nahkasatula, vanha 15:sama naisten 15:Kirjoja:
niiden arvoa ei voitu kovin tarkkaan määrätä, arvioitiin suunnilleen 300:Ei velkavaatimuksia, summa 1436:Lyhennykset:
Koska velkoja ei ole, on köyhienraha ainoa vähennys 1:26
Valan velvoituksella todistan omaisuuden oikein ilmoitetuksi. S. Calonius
Jako:
Omaisuuden arvosta, kun köyhäinraha on maksettu, jää 1434 taalaria 6 äyriä, on isälle 1/20 etuusmaksuna, joka on 71 taalaria sekä
avio-oikeutena lopusta 2/3 joka tekee 908 taalaria. Pojan Henric Johanin osuus äitinsä jälkeen on siis 454 taalaria. Omaisuuden jakoa
ei nyt toimiteta, joska lapselle kuuluva omaisuus jää isälle, joka toimii hänen edusmiehenään.
Todistetaan, että olemme ylösmerkinneet, arvioineet sekä jakaneet, aika ja paikka edellä.
Nils Majuri
S. Lemke
Alaikäisen puolesta läsnä ollut Henric Calonius

SOPHIA LOVISA ORBINSKI (1751-1792)
Albrechtin ja Elsan tytär
Äidinäitinsä Sophia Halenian mukaan ristitty Sophia Lovisa Orbinski syntyi Albrechtin ja Elsan
yhteisistä lapsista vanhimpana 27. joulukuuta 1751 Rantasalmen Sallilassa. Hänet kastettiin heti.
Kummeina olivat:
Georg Helsingius, Rantasalmen kirkkoherra
Johan Peter von Wright, Elsan veli
Nils Erik von Wright, Elsan veli
rouva Maria Loisner
rouva Helena Heintzius

Sophian nuorimmat enot kummeina
Sophian kummeina oli kaksi hänen enoaan, joista Johan Peter von Wright oli syntynyt vuonna
1732. Isänsä Henrik Wrightin tultua Savon rykmentin majuriksi ilmoittautuivat nuorimmat pojat
vapaaehtoisina Savon rykmenttiin vuonna 1746. Kymmenen vuoden kuluttua Johan Peter oli
vääpeli ja vuonna 1759 adjutantti. Luutnantiksi hänet ylennettiin 35-vuotiaana vuonna 1767.
Kun Wrightin veljessarjan vanhin Georg Henrik aateloitiin Henrik-isänsä ansioiden perusteella
vuonna 1776 (n:o 2077), adoptoi Georg Henrik nuoremmat veljensä ja niinpä aatelointi koski
kaikkia veljeksiä. Johan Peter von Wright kohosi lopulta Savon rykmentin kapteeniksi ja erosi
palveluksesta 45-vuotiaana vuonna 1777. Hän kuoli Rantasalmella 81-vuotiaana vuonna 1813.
Nils Erik von Wright oli syntynyt vuonna 1734. Hän liittyi vapaaehtoisena armeijaan veljensä
Johan Peterin kanssa vuonna 1746, vaikka oli vasta 12-vuotias. Tämä ei ollut mitenkään
poikkeuksellista. Upseerien poikien kanssa meneteltiin usein tällä tavalla. Vääpelinä vuonna 1759
ja adjutanttina seuraavana vuonna. Luutnantiksi hän kohosi vuotta myöhemmin, mutta nuorempana
kuin veljensä vuonna 1768. Kapteeniksikin hän kohosi veljensä tavoin, mutta kunnostautui
ilmeisesti jossain yhteydessä erityisesti, koska sai nimityksen Kuninkaallisen Miekkaritarikunnan
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ritariksi 1779. Samana vuonna tapahtui kuitenkin Rantasalmella jokin vaarallinen tapaturma tai
onnettomuus, missä Nils Erik von Wright menehtyi. Kuollessaan hän oli 45-vuotias.
Molemmilla kapteeni von Wrighteillä oli aviottomia lapsia. Kumpikaan ei avioitunut. Heidän
lapsistaan muodostui Suomen aateliton Wright-suku, jonka jäseniä avioitui myös Orbinskin sukuun.

Wrightin sukuseuran vaakuna, jonka on suunnitellut heraldikko Jukka Suvisaari vuonna 1993.
Vaakunaselitys: Sinisellä kilvellä hopeinen risti päällikkeenään paaluttainen kultavartinen hopeateräinen sotakirves. Kypärä suljettu. Kypäränpeite
sininen, vuoripuoli hopeaa; lakipunos hopeaa ja sinistä. Kypäränkoristeena sininen siipipari päällikkeenään ylöspäin ampuva Savonjousi.

Heintzius-suvusta
Sophia Orbinskin kummeista voisimme kiinnittää huomion myös rouva Helena Heintziukseen, sillä
Heintzius-suku mainitaan useampaan otteeseen Orbinskien seurapiirissä. Kyseessä oli karjalaissavolainen säätyläissuku, joka hallitsi 1700-luvun alusta Rantasalmen Putkisalon ratsutilaa aina
1820-luvulle saakka. Lopulta Heintziuksista ja Orbinskeista tuli sukulaisia, sillä Hedvig Orbinskin
ja Johan Kyanderin tytär Ulrika Lovisa (1771-1823) avioitui sihteeri Herman Gustaf Heintziuksen
(1770-1810) kanssa. Heidän aikanaan Heintziukset lähtivät Putkisalosta.
Kaiken kaikkiaan on todettava, että tässä historiikissä usein mainitut suvut Heintzius, Kyander,
Brusin, Furumarck, Oppman ja tietysti Orbinski tulivat ajan kuluessa liittyneiksi toisiinsa monin
aviositein. Itse asiassa tämä Rantasalmellekin kiemurtanut säätyläissukujen vyyhti 1700-luvun
loppupuoliskolla ja 1800-luvun alussa olisi kiintoisa tutkimuskohde. Tämänkertainen tarinamme
tarjoaa tästä seuraavan esimerkin:

Avioton lapsi
Sophia Orbinski suoritti Rantasalmella kristinopin rippikirjan mukaan kymmenvuotiaana vuonna
1761.
Sophia sai seitsenmäntoistavuotiaana 10. toukokuuta 1769 Rantasalmen Ahvensalossa aviottoman
lapsen, jonka isä oli hänen vanhemman sisarensa Hedvigin lankomies Henrik Kyander (1736-1820).
Henrik oli Sophiaa viisitoista vuotta vanhempi vänrikki ja katselmuskirjuriharjoittelija. Jokseenkin
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yllättävää on, ettei Sophiaa tässä tilanteessa nopeasti vain naitettu Kyanderille. Avioliitollehan ei
olisi ollut ainakaan periaatteellisia esteitä, sillä molemmat kuuluivat samaan säätyyn.
Todennäköisesti Henrikin ja Sophian rakkauteen tuli jo alkutaipaleella jokin ryppy eikä avioliittoa
haluttukaan solmia.
Lapsen nimeksi tuli Fabian. Yksitoista vuotta myöhemmin, vuonna 1780, lapsen isä Henrik avioitui
toisen Sophian, ikätoverinsa Sophia Elisabet Heinziuksen (1736-1807) kanssa ja eli lopulta 84vuotiaaksi.

Tavallisen sotilaan vaimoksi
Fabian-pojan ollessa parivuotias vihittiin Sophia Orbinski 2. kesäkuuta 1771 Rantasalmella
ikäisensä jääkärin Pekka Puurtisen kanssa. Pekka Puurtinen oli Niilo Puurtisen ja Kristiina
Lyytikäisen poika, joka oli syntynyt 6. toukokuuta 1750 Rantasalmen Ahvensalossa.
Normaalissa tilanteessa tavallisella sotilaalla ei tietenkään olisi ollut mahdollisuuksia naida upseerin
tytärtä. Sophian tilanne oli nyt avioliittomarkkinoilla hieman toinen, sillä hänellä oli jo avioton
lapsi. Tämä ei ollut vallan tavatonta edes tuon ajan säätyläispiireissä. Historiantutkija Tiina
Miettisen tutkimusten mukaan aviottomien lasten määrä kasvoi 1700-luvun loppua kohden
Suomessa huomattavasti. Vaikka kirkko ei esiaviollisia sukupuolisuhteita hyväksynyt, sulatti
yleinen mielipide aviottoman lapsen syntymän kohtuullisen hyvin. Suhtautumiseen vaikuttivat
myös tapahtumaan liittyneet olosuhteet. Jos pääteltiin, ettei syy ollut lapsen äidin riettaassa
elämäntavassa, asia hyväksyttiin eikä esimerkiksi säätyläisneidon maine ollut kokonaan mennyttä.
Kirkon toimesta järjestettiin tietysti puhuttelu, mutta sekin asia hoidettiin henkilökohtaisella
tapaamisella eikä enää julkisella häpeärangaistuksella. Oli myös melko tyypillistä, että mikäli
aviottoman lapsen saanut säätyläisnainen ei avioitunut lapsensa isän kanssa, hän vastasi kuitenkin
suhteellisen pian myöntävästi jonkun toisen kosintaan.
Sophian ja Pekan perhe muutti Rantasalmen Ahvensalmi 4:stä Sääminkiin 22. lokakuuta 1791.
Sophia kuoli pistokseen (ruots. stygn) vain muutamia kuukausia tämän jälkeen 9. maaliskuuta 1792
Vaikotaipaleessa. Kuollessaan häntä kutsutaan sotilaan vaimoksi. Avioliitto ehti kestää melkein
kaksikymmentäyksi vuotta.

Pohdintaa Orbinskien lasten avioliitoista
Saattaa tietenkin olla, että tällä Elsa von Wrightin esikoistyttären Sophian nuoruudenhairahduksella
oli jollain tavalla lamaannuttava vaikutus Orbinskin perheeseen. Kukaan muu Elsan tyttäristä ei
avioitunut, vaikka kaikki Albrechtin ensimmäisen puolison Katarina Palmin lapset tekivät varsin
hyvät naimakaupat. Periaatteessa tähän saattoivat tietysti olla syynä nuorimpien tyttärien liian
pienet myötäjäiset ja olemattomat perintöosuudet, olihan Orbinskin suurperheessä oikeasti aivan
liikaa lapsia. Se, että pojille hankittiin upseerikoulutus ja ostettiin kalliit upseerinvirat, kertoo tosin
aivan muusta. Rahaa ilmeisesti kuitenkin tässä perheessä riitti, vaikka moni säätyläismies oli
moisen lapsilauman kanssa vararikon partaalla. Pari Orbinskien tytärtä sijoitettiin sitäpaitsi asumaan
rikkaiden tätiensä kartanoihin. Tämä ehkä tehtiin oman taloudellisen tilanteen ja tyttärien tulevien
mahdollisuuksien kohentamiseksi.
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Jos hyppäämme asiassa jo hieman eteenpäin niin menestyneen uran armeijassa tehneen Carlin
omapäisyys naisasioissa lienee kuitenkin huolestuttanut hänen äitiään Elsaa. Albrecht-isähän oli
pojan tultua täysi-ikäiseksi jo kuollut eikä ollut Repomäen kartanon vihkimätöntä epäsäätyistä paria
päivittelemässä. Henrik ja Erik onneksi avioituivat säädyllisesti.
Tyttäristä pisimmän korren veti omalla persoonallisella tavallaan koko sisarusparven kuopus
Wendla, joka ilmeisesti hoidettuaan naimattomana äitiään tämän kuolemaan saakka hankki itseltään
Venäjän keisarilta luvan ottaa elämänsä ja omaisuutensa ohjat omiin käsiinsä. Mutta sitä naisasian
riemuvoittoa ei hänen muu perheensä ollut enää näkemässä.

HENRIKA ALBERTINA ORBINSKI (1754)
Albrechtin ja Elsan tytär
Isoisänsä Henrik Wrightin ja isänsä Albrechtin nimistä muodostetut feminiinimuodot kasteessa
saanut Henrika Albertina Orbinski syntyi Rantasalmen Asikkalassa 29. huhtikuuta 1754. Hänen
kummejaan olivat:
Mårten Henrik Oppman, Lisa Maria -sisaren lanko, Pyyvilän kartanon omistaja
Henrik Johan Rehbinder, kihlakunnantuomari, vapaaherra
Eric Adolph Dedron (?)
rouva Hedvig Berg, Brusin-sukua, Albrechtin äidinpuoleisia sukulaisia
neiti Agneta Ehrn
neiti Margareta Brusin, Albrechtin äidinpuoleisia sukulaisia
Henrika kuoli 18 päivän ikäisenä 10. toukokuuta. Kuolinsyy jäi tuntemattomaksi, mikä ei sinänsä
ole yllättävää, sillä kätkytkuoleman arvoitusta on lääketieteessä pohdittu meidän päiviimme saakka.
Tiedämme nimeltä Albrechtin lapsia kahdesta avioliitosta kaikkiaan neljätoista, joista kolme,
Simon, Albrecht Johan ja Henrika Albertina, kuoli joko imeväisiässä tai pieninä lapsina. Jonkin
kirjallisuudessa esiintyvän tiedon mukaan Albrechtilla olisi ollut kuusitoista lasta. Tämä on aivan
mahdollista, sillä lapsikuolleisuus oli tuohon aikaan suuri. Sitä paitsi kirkonkirjoissa esiintyy
monenlaisia puutteita.

HENRIK WILHELM ORBINSKI (1755-1803)
Albrechtin ja Elsan poika
Henrik Wilhelm Orbinski syntyi äidinisänsä, karoliinieversti Henrik Wrightin kaimana Rantasalmen
Asikkalassa 12. elokuuta 1755. Hänen kummejaan oli kaikkiaan kahdeksan:
Anna Sophia ja Alexander Wilhelm Ramsay, Elsan sisar puolisoineen
Maria Christina ja Lars Grise, Elsan sisar puolisoineen
Nils Erik von Wright, kapteeni, Elsan nuorin veli
Hedvig Christina Orbinski ja Johan Kyander, kastettavan lapsen aikuinen sisar puolisoineen
Sophia Elisabet Heintzius
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Henrik-pojan kummilistalla silmiinpistävä nimi on Sophia Elisabet Heintzius. Tämän nimen
olemme nimittäin jo nähneet yhdistettynä Henrikin isosiskon Sophian nuoruudenskandaaliin.
Sophia Orbinskin aviottoman Fabian-pojan isä Henrik Kyander avioitui vuonna 1780 Sophia
Elisabet Heintzius -nimisen henkilön kanssa. Jo vuosiluvuista näemme, että henkilö ei voi olla
sama, mutta ilman muuta joku muu henkilö Putkisalon kartanosta.

Pikkuveljen kanssa kouluun ja sotaväkeen
Henrik kirjoittautui Rantasalmen triviaalikouluun yhdessä nuoremman veljensä Carlin kanssa 1769.
Hän lopetti koulun parin vuoden jälkeen ja meni veljensä tavoin sotaväkeen vuonna 1771. Hän oli
lippumies Savon ja Savonlinnan läänin everstiluutnantin komppaniassa myöhemmin kersantin ja
rykmentinvänrikin arvolla virkatalona Rantasalmen Hiismäen Joutsenmäki 31. elokuuta 1778
lähtien aina 10. kesäkuuta 1790 saakka. Kersantti Henrikistä tuli 15. heinäkuuta 1782 ja
rykmentinvänrikki 26. elokuuta 1785. Hän siirtyi rahapalkalle 10. kesäkuuta 1790, jolloin hän sai
komennuksen Haapaniemeen vuonna 1789 perustettuun sotilassairaalaan. Henrik oli Pieksämäen
komppanian vänrikki 4. maaliskuuta 1791 alkaen.

Avioliitto ”demoiselle” Weberin kanssa
Eversti Torsten Tawastin 27. kesäkuuta 1796 allekirjoittamassa armeijan
neljännesvuosikatsauksessa on tavallisuudesta poiketen yksityiselämään liittyvä tapaus: "Nuorempi
luutnantti (ruots. second löjtnant) Henrik Wilhelm Orbinski on astunut avioliittoon demoiselle
Ulrika Aurora Weberin kanssa." Toisten tietojen mukaan vihkiminen tosin tapahtui vasta 21.
heinäkuuta eikä kesäkuuta.
Morsian oli syntynyt 3. syyskuuta 1765 aliluutnantti Johan Conrad Weberin ja Anna Elisabet
Tawaststjernan tyttärenä. Ulrika Aurora Weberin kymmenestä sisaruksesta ainakin Conrad Wilhelm
Weber lukeutui upseeristoon. Sisar Hippolytha Mathilda Weber avioitui Järnefeltin sukuun.

Gustaf Fredrik Adolfin kummit
Kun pariskunnan esikoinen Gustaf Fredrik Adolf (1797-1824) syntyi, oli pojalla liuta kummeja,
joiden luettelosta saamme hieman tietoa perheen lähipiiristä:
kenraali ja rouva A. Aminoff
eversti ja rouva Ehrnrooth, rouva Ehrnrooth oli Henrikin serkku Seestan kartanosta
maaherra Georg Henrik von Wright, Henrikin eno
kapteeni, paroni Rehbinder
majuri Henrik Magnus von Wright, Henrikin serkku Kuopion Haminalahdesta
kapteeni ja rouva von Nandelstadh
kapteeni Fuchs
luutnantti G. Aminoff
Eric Orbinski, Henrikin nuorin veli
kapteeni A. E. Lohman
Roschierin pariskunta
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everstiluutnantin rouva Munck, Henrikin täti, Frugårdin kartanon omistaja
vapaaherratar Aminoff
neiti Hippolytha Matilda Weber, Ulrikan sisar
Huomio kiinnittyy siihen, miksi Henrik pyysi esikoispoikansa kummiksi kaikkein nuorimman
veljensä Erikin Carl-veljensä sijaan, joka ilman muuta olisi ollut ikänsä puolesta ensin vuorossa.
Luultavasti Henrik halusi kummivalinnallaan osoittaa paheksuntaansa Carlin ja tämän emäntäpiian
epäsäätyistä suhdetta kohtaan. Repomäen kartanon kohuparilla oli tässä vaiheessa jo nimittäin kaksi
yhteistä poikaa. Varmaankin seurapiirit kuiskuttelivat asiasta kiivaasti.
Henrikistä tuli Savon kevyen jalkaväkirykmentin majurin, myöhemmin ensimmäisen majurin
komppanian vänrikki esikuntaluutnantin arvolla 6. elokuuta 1798. Hänen virkatalonaan oli
Mikkelin pitäjän Rantakylän Tarkia.

Katarina Charlottan kummit
Kummiluettelot kertovat perheen sukulaisista ja tuttavista. Niistä saa hyvän käsityksen siitä, keiden
kanssa seurusteltiin. Henrikin ja Ulrikan tyttären Katarina Charlotta Orbinskin (1798-1845)
syntyessä oli lapsen kummilista seuraavanlainen:
Eversti, Kuninkaallisen Miekkaritarikunnan suurristin ritari ja rouva Georg Henrik Jägerhorn
Everstiluutnantti ja ritari Torsten Tawast
Majuri ja ritari von Törne
Majuri ja rouva Duncker
Kersantti Weber, Ulrikan sukulaisia, ehkä veli
Kihlakunnantuomari Orraeus
Ruustinna Forsius
Luutnantin rouva Sahlyter
Neiti Elsa Tawaststjerna, Ulrikan sukulaisia
Neiti Wigelstjerna
Neiti Dorothea Christina Tawaststjerna, Ulrikan sukulaisia

Robert Wilhelmin kummit ja perheen tragedia
Poikansa Robert Wilhelmin (1801-1863) kummeiksi vuonna 1801 Henrik ja Ulrika pyysivät
seuraavat henkilöt:
Majuri Jägerhorn
Majuri Henrik Magnus von Wright, Henrikin serkku Kuopion Haminalahdesta
Kapteeni ja rouva Andersin
Kapteeni Furumarck (oli montakin kapteeni Furumarckia, joka tapauksessa Henrikin sukulainen)
Luutnantti Tawaststjerna, Ulrikan sukulainen
Kornetti Duncker
Luutnantin rouva Andersin
Pastorin rouva Kerghström
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Myyrylän rustholli Mikkelin lähettyvillä. Täällä Henrik Orbinskin leski Ulrika Weber kuoli 51-vuotiaana. Nykyisin rakennus on metsästysseuran
käytössä.

Neiti Gustava Furumarck (1763-1814), Henrikin sukulainen, Carl Henrik Furumarckin ja Maria
Christina Ehrnroothin tytär
Neiti M. Andersin
Neiti Frank
Henrik kuoli mätäkuumeeseen (ruots. rötfeber) 23. maaliskuuta 1803. Hän asui ennen kuolemaansa
Mikkelin pitäjän Norolan Konttila 23:ssa. Hänen poikansa Torsten Henrik syntyi viisi kuukautta
isänsä kuoleman jälkeen, elokuussa 1803. Ulrika jäi siis neljän pienen lapsen yksinhuoltajaksi.

Pienen orvon Torsten Henrikin kummit
Torsten Henrikin (1803-1831) kummit olivat:
Kapteeni Johan Henrik Furumarck (1770-1835), josta myöhemmin tuli eversti, Henrikin
sukulainen, Carl Henrik Furumarckin ja Maria Christina Ehrnroothin poika
Pastori ja rouva Norring
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Maisteri Forsius
Adjutantti Norrgren
Majurin rouva von Törne
Rouva Carlborg
Neiti Ulrika Furumarck (1769-1824), Henrikin sukulainen, Carl Henrik Furumarckin ja Maria
Christina Ehrnroothin tytär
Mamselli Masalin
Mamselli Laurell
Ulrika Weber kuoli 51-vuotiaana Mikkelin pitäjän Myyrylän rusthollissa 31. toukokuuta 1817.
Myyrylän rustholli oli mahdollisesti tuolloin Järnefelt-suvun omistuksessa, joten Ulrika saattoi
oleskella siellä sisarensa tai tämän sukulaisten luona. Ulrikan kuollessa hänen nuorin poikansa oli
vain neljäntoista vuoden ikäinen.

Georg Henrik von Wrightin jälkeläisiä
Luutnantti Henrik Orbinski pyysi siis vanhimman poikansa Gustafin kummiksi enonsa, Uudenmaan
jalkaväkirykmentin everstiluutnantti ja maaherra Georg Henrik von Wrightin. Tämä oli saanut
ensimmäinen vaimonsa Wendela Regina Borgström kanssa eritoten kaksi lasta, joista on syytä tässä
mainita. He olivat poika Georg Jonas von Wright (1754-1800), joka avioitui Ruotsin ylhäisaateliin
kuuluneen kreivitär Ulrika eli Ulla Eleonora von Fersenin (1749-1810) kanssa ja tytär Vendla
Gustava von Wright (1755-1820), joka avioitui vapaaherra, maaherra Ernst Gustaf von
Willebrandin (1751-1809) kanssa.
Ulla von Fersen oli todellista valtakunnan kuohukermaa, Ruotsin kuningattaren hovinainen, jonka
isä oli Drottningholmin linnan ylijahtimestari, kreivi Carl Reinhold von Fersen ja äiti vapaaherratar
Charlotta Fredrika Sparre. Ulla von Ferseniä kutsuttiin yhdeksi kuningas Kustaa III:n hovin
”kolmesta sulottaresta”.

Orbinskin lasten
serkun puoliso Ulla
von Fersen tanssii
Drottningholmin
linnan teatterissa.
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Erään Orbinskin lasten serkun puoliso, maaherra von Willebrand, hallitsi Jokioisten suurkartanoa
Tammelassa ja naitti yhden tyttäristään, Vendla Sophian, kreivi Carl Erik Mannerheimille, josta tuli
Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin isoisän isä. Kreivi Mannerheim omisti
Louhisaaren kartanon Askaisissa.

Marsalkka
Mannerheimin
syntymäkoti
Askaisissa. Orbinskin
lasten serkun tytär
Vendla Sophia von
Willebrandt oli
kartanon armo.

Toisen tyttäristään, Eva Gustavan, tarmokas maaherra von Willebrand naitti everstiluutnantti Carl
Johan Stjernvallille. Eva Gustava von Willebrandin ja Carl Johan Stjernvallin tyttäret olivat Venäjän
keisarinnan hovineiti, seurapiirikaunotar sekä sosiaali- ja diakoniatyön uranuurtaja Aurora
Stjernvall (myöhemmissä avioliitoissaan nimellä Demidov ja Karamzin), Emilie Stjernvall, joka
avioitui venäläisen kreivi Alexander Musin-Pushkinin kanssa, sekä Aline Stjernvall, jonka puoliso
oli portugalilainen diplomaatti, paroni José Maurício Correia Henriques.

Aurora Karamzin, o. s.
Stjernvall, oli kuuluisa
kauneudestaan ja huikeista
juhlistaan. Loppuelämänsä
hän omisti köyhien
helsinkiläisten auttamiseen.
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Vänrikki Stoolin tarinoiden von Törne
Katarina Charlotta Orbinskin kummisetä, Kirkkonummella syntynyt Johan Reinhold von Törne
(1752-1810), oli Porrassalmen taistelun sankari, joka oli päällikkönä Lapuan, Alavuden ja
Oravaisten taisteluissa. Runeberg kuvaa häntä hyvin isänmaallisin vedoin:
Von Törne ukon maininnutko lienen,
tuon miehen Mikkelistä, tuskin tiennen.
Uroja hänkin oli harmaita
ja Savon varajoukon johtaja.
Von Törne, näät, ol' aimo suomalainen,
kuin vanha tervaskanto rustokkainen,
ei hevin saanut hänest' urakkaa,
kysyttiin iskua ja navakkaa.
Hän tiesi sen, uskoi myös, kun lausui kansa,
ett' oli rautainen hän luonnoltansa,
ett' Törne vanhus piti puoliaan,
ol' everstluutnantti tai majur' vaan.
Ma ukon tunsin rauhan ajoist' asti,
hän pyylevänä liikkui vakavasti,
ois outo luullut pölkyn puetun
kannuksihin ja sotanuttuhun.
Mut pölkyss' oli sydän saastumaton
ja vakaa sydän, sydän murtumaton,
joss' aaltoeli veri tulinen,
niin, miehen sydän raitis, urhoinen.
Ja synnyinmaata helliä se tiesi;
ken tälle arvon soi, se kunnon miesi.
Miks' niin? Hän syynkin tiesi ilmoittaa:
se hänen, hänen joukkons' oli maa.

Loppupuolella runoa Runeberg löytää von Törnestä myös suorastaan huvittavaa kylmäpäisyyttä:
Voi hauskaa! Lipun luona pyylevänä
hän seisoi hajasäärin ylpeänä,
kuin iankaiken aikois seisoa
ja lausuis luodille: "Seis, huutia!"
Mitäpä sanantuoja mokomalle?
Tuo poika parka joutui ahtahalle:
hän päätäpahkaa oli samonnut,
vaan käskyä ei vanhus totellut.
"Majuri, eespäin!" - "No, no, veikko, malta!
Mi täällä näyttääkään niin kamalalta!" "Kenraali käski." - "Hurraan saakohon
Karl Adlercreutz, hän kunnon miesi on!"
Ne sanat juur' ol' äijän suusta,
niin naamaan lensi kaarnan pirsta puusta.
"Hoh, hoh, sit' odotinkin", lausui hän,
"kas, sepä mies on hyvä tähtäämään!"
"Se melkein sattui, eipä paljon vailla;
sanoa voin nyt Hannu Klingan lailla,
kun kuula pyyhkäis hänen kulmiaan:
"Tuo hiis ei karta miehen naamaakaan!"
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Nää sanat häntä aina huvitteli,
taas täyttä kurkkuaan hän hohotteli
ja vakaana taas kävi seisomaan,
käs' puuskassa ja sääret hajallaan.
Ties hiis, kuin kauan kuhnaillut ois vielä,
mut juuri, kun hän siin' on tulen tiellä,
pau, tuli taaskin luoti lentäen
välitse aivan äijän polvien.
Takissaan vanhus huomaa heilahduksen,
hän katsoo, näkee läpi ammutuks sen,
lievettä nostaa, toista myös - no voi,
on reikä molemmissa, lempo soi!
Hän närkästyi ja korvan juurta raapi:
"Kas, tästä Räätäl-Matti työtä saapi!
Vaan joudu, Juho kulta, katsos sie,
mitenkä takapuolen laita lie!"
Käy vanha Juho renki silmäämässä:
"No hiisi, kahta hullummin on tässä;
edessä toki lieve jäljell' on,
repale tässä vain on palteeton."
Nyt Törne suuttui: "Sekös mokomakin,
niin ihan piloille kun ampuu takin,
jot' olen tuskin päivän pitänyt!
Siis, eespäin! Piru vie sen pirun nyt!"

Kuvernööriserkku Karibian merellä
Palaamme vielä Henrik Orbinskin omiin kummeihin Lars Griseen (1698-1779) ja hänen vaimoonsa
Maria Christina von Wrightiin (1725-1805), joka oli siis Henrikin täti. Heidän poikansa, Orbinskin
lasten serkku Hans Henrik Grise (1748-1814), syntyi Närtunan pappilassa ja hänet haudattiin
Skeppsholmin vanhan kirkon kuoriin Tukholmassa, mutta siinä välissä hän ehti elää jokseenkin
poikkeuksellisen elämän.
Hans Henrik Grise aateloitiin pian kuningas Kustaa III:n vallankaappauksen jälkeen vuonna 1772
nimellä Ankarheim (n:o 2140). Hänestä tuli laivaston majuri vuonna 1789 niin sanotun Kustaan
sodan aikana. Ilmeisesti hän teki kruunulle suuria palveluksia, sillä sodan jälkeen hän yleni
everstiksi ja vuonna 1801 Ruotsin Karibian merellä sijaitsevan Saint Barthélemyn siirtokunnan
komendantiksi ja kuvernööriksi. Ankarheim oli naimisissa Sara Elisabeth Gillbergin (1740-1814)
kanssa, joka oli kotoisin Vänstmanlandin Kungsöristä. Sara Gillberg kuoli muutama kuukausi
miehensä jälkeen.
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St. Barthélemyn pääkaupungin Gustavian satamaa Karibian merellä. Saari on nykyisin suosittu äveriään kansanosan lomakohde.

Arveluttavaa kaupankäyntiä
Pieniin Antilleihin kuuluva Saint Barthélemyn saari oli ostettu Ruotsille Ranskalta vuonna 1784.
Kuningas Kustaa III haaveili Ruotsin nostamisesta eurooppalaiseksi suurvallaksi, mikä se oli ollut
vielä 1700-luvun alkuvuosina ennen Kaarle XII:n sodissa kärsittyjä tappioita. Eräs askel tämän
tavoitteen saavuttamiseksi oli Ruotsin Länsi-Intian kauppakomppanian perustaminen.
Osakkeenomistajana oli ruotsalaisten kauppiaiden lisäksi kuningas Kustaa III itse kymmenen
prosentin osuudella. Kauppakomppania toimi vuosina 1786-1805 nimenomaan Saint Barthélemyltä
käsin ja sillä oli yksinoikeus kaikkeen saarella harjoitettuun kaupankäyntiin. Toiminta perustui
kolmiokauppaan: tupakkaa, puuvillaa ja sokeria laivattiin Länsi-Intiasta Eurooppaan, kankaita,
lasihelmiä, aseita ja alkoholia Euroopasta Afrikkaan ja Afrikasta Atlantin yli purjehtivat laivat olivat
puolestaan täynnä afrikkalaisia ihmisiä, jotka Saint Barthélemyn orjamarkkinoilla vaihtoivat
omistajaa.
Ruotsi ei ollut lähimainkaan yhtä merkittävä orjakaupan harjoittaja kuin suuret merenkävijämaat
Portugali, Ranska ja Englanti, mutta aivan riittävästi sekin osallistui afrikkalaisten ihmisten
riistämiseen juuriltaan ja väkivaltaiseen, epäinhimilliseen kohteluun. Jo pelkät merikuljetukset
olivat kauhistuttavia. Orjia myös pahoinpideltiin ja polttomerkittiin. Vähitellen yleinen mielipide
Euroopassa synnytti yhä enemmän orjuuden arvostelua, etenkin Englannissa. Vuonna 1813 Ruotsi
kielsi orjakaupan ja muutaman vuosikymmenen kuluessa toiminta saatiin täysin loppumaan. Tähän
tosin jouduttiin käyttämään kovia keinoja, kuten orjakaupan harjoittamisesta säädettyä
kuolemanrangaistusta.
Orbinskin lasten serkku Hans Henrik Ankarheim oli Saint Barthélemyn kuvernöörinä vuoteen 1812
saakka, joten hänen kaudellaan orjakauppa varmasti kukoisti. Napoleonin sotien ja orjakaupan
kieltämisen jälkeen saaren kaupankäynti kuihtui. Vähitellen Ruotsin kyseenalainen
siirtomaaseikkailu alkoi emämaassa tuntua pelkältä taloudelliselta rasitteelta. Ruotsi myi Saint
Barthélemyn saaren takaisin Ranskalle vuonna 1878. Muistona tästä aikajaksosta on saaren
pääkaupungin nimi edelleen Gustavia ja saaren vaakunassa komeilee Ruotsin kolme kruunua.
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Palattuaan St. Barthélemyltä Ankarheim ylennettiin kontra-amiraaliksi. Hän toi Ruotsiin mukanaan
tummaihoisen Maderan. Madera oli tärkeä henkilö, sillä juuri hän löysi aikanaan amiraalin
kuolleena. Madera osallistui myös amiraalin perunkirjoitukseen. Perukirjassa mainitaan kultainen
miekka, jonka peri amiraalin tyttärentytär Henrietta Sophia Gyllenpalm.

St. Barthélemyn vaakunassa on jäljellä Ruotsin siirtomaa-ajalta periytyneet kolme kruunua.

CARL JOHAN ORBINSKI (1757-1810)
Albrechtin ja Elsan poika
Carl Johan Orbinski syntyi Rantasalmen Hiismäessä 3. huhtikuuta 1757. Kastettaessa hänellä oli
neljä kummia:
Katarina Pose, Lars-veljen anoppi
kamreeri Erik Claudelin
esikuntakapteeni Johan Peter von Wright, äidin veli
Maria Christina Ehrnrooth
Carlin kummitäti Maria Christina Ehrnrooth (1736-1801) oli majuri Gustaf Henrik Ehrnroothin
tytär Rantasalmen Asikkalasta. Hänet vihittiin avioliittoon adjutantti Carl Henric Furumarckin
(1727-1788) kanssa aivan samoihin aikoihin kuin oli kummipoika Carl Johan Orbinskin
kastetilaisuus. Sulhanen Carl Henrik Furumarck oli Christina Affleckin ja Carl Otto Furumarckin
poika, toisin sanottuna Orbinskin perheen sukulainen, Albrechtin ensimmäisen avioliiton lasten
pikkuserkku. Lopulta Carl Henrik Furumarckista tuli eversti.

Koulutus ja Savon rykmentin palvelukseen astuminen
Carl kirjoittautui Rantasalmen triviaalikouluun yhdessä vanhimman veljensä Henrikin kanssa
vuonna 1769. Koska pojat olivat tuolloin jo kahdentoista ja neljäntoista vanhoja, voimme olettaa
heidän saaneen siihen mennessä jo jotain opetusta kotona. Muistamme, että heidän vanhempi
veljensä Lars sai aikanaan kotiopetusta informaattori Laemereukselta.
Carl lopetti koulun vain kahden vuoden kuluttua vuonna 1771 ja meni sotaväkeen, hänet tosin
mainitaan rummuttajana Savon jalkaväkirykmentissä jo edellisenä vuonna. Carlista tuli lippumies
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vuonna 1775. Hän muutti Joroisiin 11. huhtikuuta 1776 ja takasin Rantasalmelle 12. maaliskuuta
1777.

Armeijan rummunlyöjän työkalu. Näin Carl aloitti uransa.

Tällainen oli Leppävirralta saatu papintodistus paikkakunnalta muuton yhteydessä: ”Lipunkantaja
herra Carl Johan Orbinski, joka muutti tänne Rantasalmelle todistuksen mukaan 11. huhtikuuta
1776, syntynyt 3. huhtikuuta 1757. Hän on käynyt tarpeellisen kuulustelun autuudenopissa ja siinä
osoittanut omaavansa soveliasta tietoa ja siinä yhteydessä nauttinut Herran kunnianarvoista
ehtoollista. Tässä seurakunnassa viipyessään hän on viettänyt kristillistä säädyllistä, siveellistä ja
puhdasta Jumalan pelon valaisemaa elämää. On esteetön niin nauttimaan autuuden välikappaleista
kuin menemään naimisiin. Sille tielle tosi harras toivotus, Korkeimman armoa ja siunausta edelleen
kasvulle ja vaurastumiselle taivaallisissa asioissa. Todistaa Leppävirroilta 12. maaliskuuta 1777 W.
Sturenius. 31. toukokuuta 1777 saanut muuttotodistuksen Joroisiin 4. lokakuuta 1786.” (käännös
Ritva Tattari)

Eversti Sprengtportenin opissa
Carl oli yksi viidestä maksavasta oppilaasta eversti Göran Magnus Sprengtportenin perustamassa
Savon tiedustelukoulu -nimisessä sotilaallisessa alkeisoppilaitoksessa, jota Sprengtporten piti
omassa virkatalossaan Ristiinan Brahelinnassa. Kaikkiaan oppilaita oli yhdeksän. Koulu, joka
muodosti perustan Haapaniemen kadettikoululle, oli perustettu vuonna 1773. Sprengtporten oli
ehdottanut kuningas Kustaa III:lle kahden sotakoulun perustamista Ruotsin valtakuntaan, mutta
tämä ei ollut innostunut asiasta. Niinpä Sprengtporten opetti Brahelinnassa köyhien savolaisten
aatelisten pojille osin omalla kustannuksellaan linnoitusoppia, rekognosointia ja sotataitoja. Kun
määräys rekognosointikartoituksen aloittamisesta tuli Tukholmasta kolme vuotta myöhemmin,
Sprengtportenilla oli näin ollen jo lähettyvillään useita nuoria asiaan perehdytettyjä upseereita.
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Eversti Sprengtporten
oli Carl Orbinskin
opettaja.

Eversti Sprengtportenista tuli myöhemmin kiistelty hahmo, jota syytettiin maanpetturuudesta. Hän
loikkasi venäläisten puolelle ja paljasti näille erittäin tarkkoja tietoja ja karttoja Ruotsin valtakunnan
itärajan olosuhteista. Tämä ei varmasti ollut vähäpätöinen seikka tapahtumissa, jotka johtivat
Ruotsin armeijan lähes täydelliseen katastrofiin Suomen sodassa ja koko valtakunnan itäosan eli
Suomen menetykseen venäläisille vuonna 1809.

Ristiinassa sijaitsevan
Brahelinnan rauniot.
Brahelinna oli eversti
Sprengtportenin virkatalo,
jossa myös Carl Orbinski
opiskeli.

Kustaan sodan vänrikki
Carl nimitettiin Savon kevyen jalkaväkirykmentin Pieksämäen komppanian varusmestariksi
virkatalona Leppävirran Mustimäen Mustiala 7. kesäkuuta 1780. Samalla hänestä tuli vänrikki. Hän
toimi tässä tehtävässä 25. maaliskuuta 1790 saakka, jolloin hän siirtyi rahapalkalle ja ilmeisesti
muutti pois Mustimäeltä. Mustimäki on kaunis savolainen mäkimaisema Leppävirran kirkolta itään.
Kirkontorni siintää horisontissa. Mäellä nykyisin sijaitsevan talon pihapiirissä näkyy hyvin vanhoja
talousrakennuksia. Lienevätkö olleet siinä jo Carlin aikaan.
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Carl palveli vuosina 1788-90 eli Kustaan sodan aikana Savonlinnaa saartavissa eversti Hastfehrin
joukoissa, Pihlajanlahden ja Sikoinleuan taisteluissa sekä tiedustelumatkalla Saimaan lauttalinjalla,
jonka keskus oli Varkauden Laivanlinna.
Laivanlinnasta ja Ristiinasta oli tullut Ruotsin tykkiveneiden tukikohtia. Sodan kumpikin osapuoli
oli huomannut Saimaan vesistön strategisen merkityksen sodankäynnissä. Venäläiset olivat
keskittäneet sisävesilaivastonsa Savonlinnaan ja Lappeenrantaan ja kaivoivat lisäksi kanavia.

Virkaura armeijassa
Mustimäeltä lähtiessään Carl ylennettiin luutnantiksi 25. maaliskuuta 1790. Carl oli Iisalmen
komppanian, myöhemmin toisen majurin komppanian vänrikki virkatalona Iisalmen Partalan
Pienpartala alkaen 20. joulukuuta 1791. Hän sai samalla nimityksen esikuntaluutnantiksi.
Pienpartala pysyikin Carlin virkatalona Suomen sodan loppuun 1. huhtikuuta 1809 saakka. Koska
sodan jälkeen Ruotsin armeijan entiset upseerit saivat pitää virkatalonsa, jäi Pienpartala
käytännössä Carlin omaisuudeksi. Hänen kuolemansa jälkeisessä sanomalehtitiedotteessa tilan
kerrotaan periytyneen hänen veljiensä lapsille. Ilmeisesti Carl ei asunut virkatalossaan koko aikana,
vaan lampuoti hoiti rakennuksia ja viljeli maita. Tämä oli upseerien keskuudessa varsin yleinen
käytäntö.
Savon rykmentin Iisalmen komppanian pääkatselmus pidettiin Mikkelissä 10. kesäkuuta 1795.
Esikunnassa kapteenina oli Gustaf Adolpf Tigerstedt, joka oli tuolloin sotilasarvoltaan majuri, mutta
” kapteenina kapteenin palkalla”. Carl Orbinski puolestaan oli sotilasarvoltaan luutnantti, mutta
”vänrikkinä vänrikin palkalla”. Zachris Johan Aminoffin tilanne oli vielä kummallisempi, hän oli
”kapteenina kersantin palkalla”. Kuten olemme aikaisemmin jo todenneet, virkanimike poikkesi
usein sotilasarvosta.
Kilpailu hyvistä vakansseista oli kovaa ja eteneminen sotilasarvoissa hidasta. Kun edellä mainittu
Zachris Johan Aminoff nimitettiin esikuntakapteeniksi, jota paikkaa myös Carl Orbinski oli anonut,
pahoitteli Aminoff: “Sydäntäni särkee, kun joudun tämän viranhaun vuoksi parhaimman ystäväni ja
toverini kapteeni Orbinskin tielle, mutta vähäiset varani ja oikeutettu huolenpito monista köyhistä
lapsistani panee minut hakemaan parempia tuloja, jotta pystyisin antamaan näille kunnon
kasvatuksen, ainoan perinnön, minkä he voivat kuoltuani minulta saada.”
Vuonna 1798 Savon rykmentin pääkatselmus pidettiin Mikkelin Malmilla 26. elokuuta. Carl
Orbinski oli edelleen vanhempi luutnantti, mutta vänrikin virassa ja palkalla.

Veljekset ja kollegat
Vuoden 1800 Halolan palkkausluettelossa 13. elokuuta esikuntakapteenina oli rykmentin majuri ja
Miekkaritarikunnan ritari Carl Fredrik Tawast. Hänen alaisinaan olivat sekä Erik että Carl.
Pikkuveli oli kiilannut isoveljensä edelle, sillä Erik mainitaan asiakirjassa nuorempana luutnanttina
luutnantin vakanssilla ja palkalla ja Carl vanhempana luutnanttina, mutta vain vänrikin vakanssilla
ja palkalla.
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Veljesten keskinäinen järjestys ja vakanssit säilyivät edelleen tällaisina armeijan Mikkelin
pääkatselmuksessa kesäkuun 16. päivänä 1801, pääkatselmuksessa Mikkelin Malmilla 25.
kesäkuuta 1804 sekä Halolan palkkausluetteloissa elokuussa 1805, 1806 ja 1807. Erik oli luutnantti
ja Carl vänrikki.
Tämä on mielenkiintoinen seikka, jonka syitä tekee mieli hieman arvuutella. Oliko Erikin ura
kovassa nousussa Carliin verrattuna? Oliko Erik erityisesti kunnostautunut?
Carl oli saanut ylennyksen kapteeniksi 7. heinäkuuta 1802, vaikka hänen virkansa Savon
rykmentissä olivat edelleen vänrikin vakansseja. Miekkajärjestön ritarikunniamerkin hän sai vuonna
1805, siis jo muutamia vuosia ennen Suomen sotaa.

Joitakin Miekkaritarikunnan
kunniamerkkejä.

Ruotsin Miekkaritarikunta oli sotilasansioritarikunta, jonka historia yltää aina vuoteen 1522.
Ritarikunta uudistettiin vuonna 1748 kuningas Fredrik I:n toimesta. Nauhan väri oli keltainen
sinisin sivujuovin. Kunniamerkit oli jaettu eri luokkiin. Kultaisia miekkamitaleita ja ritarimerkkejä
jaettiin Ruotsin armeijassa kunnostautuneille upseereille. Erik sai Suomen sodassa hieman ennen
kuolemaansa vuonna 1808 kultaisen miekkamitalin ansioistaan Alavuden taistelussa.
Toisin sanoen Carl oli kuitenkin menestynyt upseerinurallaan pikkuveljeään Erikiä nopeammin.
Erik pysyi kuolemaansa saakka sotilasarvoltaan luutnanttina. Carlin saama kunniamerkki ja ritarin
arvo olivat aikaisemmin saadut ja luokaltaan korkeammat kuin Erikin. Siihen, että Carl tästä
huolimatta oli virkapaikoilla veljeään alempana, täytyi olla muita syitä. Ehkä se oli vain sattumaa.
Rakkaus kartanon talousmamselliin
Carl asui 1800-luvulle tultaessa Rantasalmella Repomäen Nynäsissä. Vuosien 1797-99 rippikirjassa
on luutnantti Orbinskin taloksi merkitty Repomäki 1, vuodesta 1800 lähtien myös Repomäki 4.
Kartanossa oli nuori palvelustyttö Anna Helena Svan (1768-1803), joka ura oli ilmeisen
nousujohteinen. Hänestä tuli talon emäntäpiika ja Carlin rakastettu. Kolmekymmentäneljävuotiaalla
luutnantilla oli jo tähän mennessä ollut lapsia kolmen alempisäätyisen naisen kanssa, mutta
viimeinenkin muu suhde nähtävästi loppui kymmenen vuotta nuoremman Anna Leenan
tapaamiseen.
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Albert Edelfelt kuvitti tällä
piirroksella Vänrikki Stoolin
tarinoiden Lotta Svärd -runoa.
Talousmamselli Anna Leena
Swan vastasi Repomäen
kartanon asioista eikä Carl ollut
tavallinen sotilas kuten kuvassa,
mutta joka tapauksessa
asetelma oli sama: miehet
sotivat ja naiset huolehtivat.

Voi olla, että Carl ei tämän jälkeen edes suunnitellut avioitumista säätynsä mukaisesti. Tämä on
tavallaan yllättävää. Oman suotuisasti edenneen upseeriuransa ja äitinsä vauraan suvun
ensiluokkaisten yhteyksien myötä häneltä ei olisi varmasti hyviä morsiantarjokkaita puuttunut.
Voidaan perustellusti arvailla talousmamselli Anna Leenan olleen Carlin elämän suuri rakkaus.
Tästä upseerin ja emännöitsijän epäsäätyisestä suhteesta, jota kirkko, suku ja seurapiirit eivät
suinkaan katsoneet hyvällä, syntyi kaikkiaan viisi lasta, neljä poikaa ja yksi tytär. Lapset perivät
tässä tapauksessa isänsä nimen ja myös suurimman osan tämän omaisuudesta, mutta putosivat
äitinsä säätyyn.
Kyseisestä suhteesta syntyneen vanhimman poikansa Gabriel Johanin kastamisen yhteydessä Carl
näyttää menetelleen ovelasti. Isän nimen kohdalle papinkirjaan laitettiin aviottomien lasten
tapauksessa melko yleinen merkintä, pelkkä viiva, mutta lapsen kummeiksi ilmaantui yllättäen
myös kaksi isänpuoleista sukulaista, Pekka Puurtinen ja Henrik Johan Wright. Nämä henkilöt oli
valittu ilmeisen tarkoituksellisesti Carlin alempisäätyisten sukulaisten joukosta, sillä muu ei
varmastikaan olisi ollut sopivaa eikä kukaan ylempisäätyinen sukulainen olisi kummiksi
suostunutkaan. Jääkäri Pekka Puurtinen oli siis Carlin epäsäätyinen lanko, kuten Carlin sisaren
Sophian yhteydessä kerrottiin. Talollinen Henrik Johan Wright (1762-1823) oli puolestaan Carlin
epäsäätyinen serkku. Kyseessä oli hänen enonsa ja kumminsa, esikuntakapteeni Johan Peter von
Wrightin ja rantasalmelaisen Agneta Sallisen avioton poika.
Kirkko piti omalta osaltaan yllä sääty-yhteiskunnan julkisivua. Päivänselviä asioita, jotka kaikki
kyläläiset kuitenkin tiesivät, ei sopinut sanoa ääneen. Kirkon virallinen kanta oli, että kartanon
Orbinski-nimiset lapset olivat pelkästään taloudenhoitaja Svanin lapsia. Tämä käy ilmi Rantasalmen
kirkkoherra Isak Ahlholmin vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1843 allekirjoittamasta
lausunnosta:
”Kirkonkirjojen mukaan on eronnut majuri Carl Orbinski jo vuonna 1800 hallinnut tilaa no. 4
Repomäen kylässä tässä seurakunnassa. Hän kuoli naimattomana Turussa vuonna 1810. Sen jälkeen
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on Gabriel Johan Orbinski, taloudenhoitaja Anna Lena Svanin vanhin poika, vuodesta 1812
hoitanut samaa tilaa. Hän elää nykyään lampuotina Rantasalon kylässä.”
Historiantutkija Tiina Miettinen toteaa, että 1800-luvun alkupuoliskolla alettiin upseerien sallia
viedä vihille emäntäpiikojaan, jotka olivat heidän lastensa äitejä ja joiden kanssa heillä oli ollut
monivuotinen parisuhde. Olisi siis ollut täysin mahdollista, että Carlista ja Anna Leenasta olisi
lopulta tullut vihitty aviopari. Tällä olisi epäilemättä ollut suuri vaikutus koko Suomen Orbinskisuvun myöhempiin vaiheisiin. Valitettavasti kohtalo päätti kuitenkin toisin. Carlin ja Anna Lenan
aika loppui kesken.

Vuodet talousmamselli Svanin jälkeen
Gabriel Orbinskin edellä mainittu kummisetä Henrik Johan Wright joutui myöhempinä vuosina
kantamaan paljon vastuuta kummipojastaan, sillä Repomäen kartanon taloudenhoitaja Anna Leena
Svan kuoli jonkinlaiseen pistokseen (ruots. stygn) 21. maaliskuuta vuonna 1803, kun Gabriel täytti
juuri yksitoista ja nuorimmat kaksospojat olivat vähän vaille kahden vuoden vanhoja. Tämän on
täytynyt olla kauhea isku Carlille.
Rantasalmen makasiinitilien allekirjoittajina vuonna 1805 mainitaan Carl Orbinski, Samuel Antell,
Anders Ruuth ja Paul Heintzius. Pitäjänmakasiinit eli lainajyvästöt olivat Suomen pankkilaitoksen
esiasteita, joiden perustamisesta jokaiseen seurakuntaan oli tehty päätös 1750-luvulla. Voitaisiin kai
sanoa, että Carl istui paikallispankin johtokunnassa.
Sotakamreeri, myöhemmin assessori Samuel Antell liittyi Orbinskeja lähellä olevaan Kyanderin
sukuun, sillä Antell oli avioliitossa Maria Elisabeth Kyanderin kanssa. Antellin perhe asui
Rantasalmen Putkisalon kartanossa vuodesta 1815 alkaen. Paul Heintzius puolestaan oli edellä jo
mainittuja myöskin Putkisalossa asuneita Heintziuksia ja kiertyi myös Orbinskin sukuun.

Runebergin ”Vänrikki
Stoolin tarinat”
filmattiin Ruotsissa
elokuvaksi jo vuonna
1926. Tässä filmiin
liittyvää kuvitusta.

64

Suomen sota vei Ouluun
Vuonna 1808 puhjenneessa Suomen sodassa Carl päätyi Ouluun. Venäläisten saatua haltuunsa
eteläisen Suomen armeijan päästrategiaksi muodostui vetäytyminen kohti pohjoista. Carl nimitettiin
huhtikuussa 1808 paikallismajuriksi (ruots. platsmajor) eli Oulun varuskunnan komendantin, eversti
Gustaf von Numersin apulaiseksi.
Oulusta muodostui sodan kestäessä armeijan päähuoltokeskus, jonka merkitys korostui Viaporin ja
etelän kaupunkien menetysten jälkeen. Oulussa toimivat muun muassa tykistön tuki- ja
huoltokeskus, ruuti- ja ammusvarasto, armeijan pääkenttäsairaala, muona- ja rehuvarastoja sekä
vaatehuolto.
Seuraavissa kahdessa luvussa Suomen sodan tutkija Risto Hirvonen tekee tarkkaa selkoa Oulun
varuskunnan tilanteesta vuonna 1808:

Orbinskin erillisosasto
Oulun varuskunta perustettiin huhtikuun puolivälissä vuonna 1808. Sen ensimmäinen vahvuus 16.
huhtikuuta 1808 oli kahdeksan miestä Uudenmaan rakuunarykmentistä, 90 miestä Uudenmaan
jalkaväkirykmentistä, 65 miestä Turun läänin rykmentistä, neljä miestä Porin rykmentistä,
kaksitoista miestä Pohjanmaan Rykmentistä ja 160 miestä Kajaanin pataljoonasta, viimemainittujen
ollessa juuri värvättyjä alokkaita.
Pääesikunnan käsky 15. huhtikuuta määräsi 20. huhtikuuta 1808 kapteeni Carl Orbinskin
komennossa erillisosaston Oulun varuskuntaan. Erillisosastoon kuului kapteeni Orbinskin lisäksi
kaksi muuta upseeria, kaksi aliupseeria, kolme soittajaa ja 148 miestä. Tämä joukko irroitettiin
neljännestä ja viidennestä prikaatista. Kapteeni Orbinski oli siihen saakka ollut Savon
jalkaväkirykmentin palkkalistoilla.
Kun neljännestä ja viidennestä prikaatista määrätty Orbinskin erillisosasto saapui, vapautti se
varuskunnan aikaisemmat jalkaväenosastot lukuunottamatta Kajaanin pataljoonan sinne
kokoontunutta osaa. Ouluun tulivat myös Vaasan rykmentti, Oulun läänin pataljoona ja armeijan
laivaston Saimaan osaston Kristinan (Ristiina) sekä Varkauden Laivanlinnan vapaaehtoiset
komppaniat paitsi niiden se osa, joka oli aikaisemmin määrätty Savon prikaatin tykkipalveluun.
Varuskunnan vahvuuteen liitettiin myös kaikki se tykistö, joka ei vielä ollut määrätty minkään
prikaatin alaisuuteen ja pääesikunnan tykistökomentajan eversti Åkersteinin määräyksestä 24.
huhtikuuta Oulun varuskunnalle alistettu osa meritykistörykmentistä.
Oulussa oli siis 4. toukokuuta kaksikymmentä 6-naulaista ja kuusitoista 3-naulaista tykkiä.
Vapaaehtoisten komppanioiden miehet palvelivat tykistössä. Lisäksi oli muutamia miehiä
Sveaborgin eli Viaporin varuskuntarykmentistä sekä myös muutamia arvioitavina olleita nostoväen
aliupseereita. Useimmat näistä lähetettiin palvelukseen kelpaamattomina kotiin.
Oulun varuskunnassa oli 4. toukokuuta 1808 eri yksiköistä yhteensä
– 46 upseeria
– 58 aliupseeria
– 32 soittajaa
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– 1788 sotamiestä
– 43 ei-taistelevaa henkilöä
– 252 hevosta
– 36 tykkiä

Oulun varuskunnan tilanne kesäkuussa 1808
13. kesäkuuta 1808 Oulun varuskunnassa olivat
– ylikomendantti: kenraaliluutnantti C. N. af Klercker
– adjutantit: armeijan majuri, linnoitusosaston kapteeni G. G. Nyberg ja armeijan kapteeni,
Adlercreutzin rykmentin luutnantti P. P. Grice
– komendantti: Pohjanmaan rykmentin päällikkö, eversti G. von Numers
– kaksi komppaniaa Kajaanin pataljoonasta, päällikkö majuri S. J. Löthman
– varuskuntapataljoona, sen neljä komppaniaa, päällikkö everstiluutnantti T. Tawast
– kapteeni Orbinskin erillisosasto, yksi komppania
– Karjalan rakuunoiden varaväkikomppania (ilman hevosia), päällikkö luutnantti J. Poppius
– Suomen tykistörykmentistä tykistöreservi ja kuudes kevyt 6-naulainen tykistökomppania,
päällikkö kapteeni S. Elfwing
Oulun varuskunnan vahvuus oli tällöin
– 500 miestä jalkaväkeä
– 70 ratsumiestä
– 200 tykkimiestä
Viidenteen prikaatiin kuulunut Oulun läänin pataljoona marssi Ouluun pääesikunnan määräyksestä
29. huhtikuuta 1808 suorittamaan varuskuntapalvelusta.
Toukokuun 2. päivänä 1808 majuri Bosin komennossaan sata Oulun pataljoonan miestä määrättiin
tiedusteluun kohti Iisalmea.
Kesäkuun 6. päivänä 1808 koko pataljoona määrättiin Raaheen, jonka jälkeen se ei enää kuulunut
viidenteen prikaatiin.
Eversti von Numers määrättiin komendantiksi huhtikuun puolivälissä. Luutnantti Stjerncreutz
määrättiin adjutantiksi 22. toukokuuta 1808, mutta hänet siirrettiin muualle 8. kesäkuuta 1808.
Tämän jälkeen ensin adjutantiksi tuli 18. kesäkuuta 1808 Kajaanin pataljoonan vänrikki L. Baselier,
kunnes yllämainitut määrättiin tehtäviin.
Yksikköjä siirreltiin sekä Savoon että Pohjanmaalle. Heinäkuun 10. päivän raportissa Oulun
varuskunnassa ei enää ole mainintaa Orbinskin erillisosastosta. Heinäkuun 3. päivänä uudeksi
komendantiksi nousi everstiluutnantti Torsten Tawast. Eversti Gustaf von Numers sai komennuksen
pääesikuntaan sotaoikeuden jäseneksi.
Carl sai vanhemman luutnantin vakanssin (ruots. premiärlöjtnant) 29. heinäkuuta 1808. Vanhempi
luutnantti ja nuorempi luutnantti (ruots. sekundlöjtnant) olivat komppanian sisäisiä vakansseja, josta
näkyi tehtävien periytyminen, mikäli vanhempi luutnantti joutui tappiolistalle. Luutnanteilla oli
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arvonsa merkkinä kaksi kapeaa kultaista nauhaa kauluksessa ja olkainmerkkinä kaksi pientä
kultaista tähteä.

Sairastuminen pian sodan jälkeen
Sodan päätyttyä Suomesta tuli Venäjän osa. Maaliskuun 25. päivänä 1809 kenraalimajuri
Gripenberg allekirjoitti Kalixissa ns. Kainuun sopimuksen, jonka mukaan Länsipohjassa olleet
suomalaiset joukot antautuivat. Marssittuaan takaisin Suomeen he luovuttivat kalustonsa ja aseensa
sopimuksen mukaisesti Kemissä venäläisille. Osa suomalaisista jäi kuitenkin Ruotsiin jatkaakseen
siellä taistelua venäläisiä vastaan.
Suomalaiset upseerit saivat pitää palkkaetunsa ja virkatalonsa, mutta armeija sinänsä lakkasi
olemasta. Carl erosi armeijan palveluksesta majurina 1. huhtikuuta 1809 ja jäi Suomeen. Yleensä
erotessa oli tapana saada palvelusta pykälää ylempi arvo. Lieneekö tällaisen tavan tarkoituksena
ollut saada astetta parempi eläke tai palkkio palveluksesta.
Uusi venäläishallinto yritti rauhoitella suomalaisia lupaamalla korvauksia niistä tappioista, joita
siviileille oli koitunut sodan kestäessä. Olihan venäläinen sotaväki joutunut usein
huoltokuljetustensa kangerrellessa turvautumaan ravinnon, rehun ja kyyditysten osalta
pakkokeinoihin, jotta sotaretkeä olisi voitu jatkaa. Korvausten maksaminen taisi jäädä hoitamatta,
mutta suomalaiset tehtailivat kyllä aluksi uuden miehittäjän sanoihin luottaen sotavahinkojen
korvausanomuksia Senaatin Kamaritoimikunnalle.

Turku kuvattuna vuonna 1814.
Carl Orbinski oleskeli
Venäjään liitetyn Suomen
suuriruhtinaskunnan
pääkaupungissa pian sodan
päättymisen jälkeen vuonna
1810. Oliko hän sairastunut jo
ennen Turkuun saapumistaan,
on arvoitus. Varmaan hän sai
kaupungissa hoitoa
kivuliaaseen sairauteensa.
Joka tapauksessa hän kuoli
Turussa.
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Tällaisessa varamaanmittari Henric Oliver Ungernin huhtikuussa 1808 laatimassa rantasalmelaisten
anomuksessa olivat mukana myös kapteeni Carl Orbinskin tilat 1 ja 4 Repomäestä. Ruista kerrotaan
menetetyn 7 kappaa (32 litraa), ohraa 8 kappaa (36,6 litraa), kauraa 8 kappaa (36,6 litraa) ja heinää
puoli tynnyriä (8 leiviskää eli 68 kg).
On arvoitus, kuinka paljon Carl ehti sodasta palattuaan oleskella Rantasalmella. Emme tiedä
varmuudella edes sitä, palasiko hän paikkakunnalle lainkaan. Tilanne oli kuitenkin se, että
Repomäen kartanossa asuivat majurin ja talousmamsellin alaikäiset lapset. Joidenkin on täytynyt
heitä koko ajan hoitaa; sukulaisten, kummien, palvelusväen tai naapurien. Lasten äiti oli kuollut ja
isä ollut jo pari vuotta Ruotsin vähitellen täysin loppuun kulutetun, uupuneen ja tappion kärsineen
armeijan mukana pohjoisessa. Kuinka usein oli edes kirjeiden mukana saatu tietoja sotatantereelta?
Repomäessä ei voitu olla täysin varmoja, että kapteeni oli edes hengissä.

Kuolema Turussa
Sanomalehti Åbo Allmänna Tidning ilmoitti tiistaina 13. marraskuuta 1810 seuraavasti:
"Kuollut Turussa: Majuri ja Ruotsin kuninkaallisen Miekkaritarikunnan ritari Carl Johan Orbinski,
kuollut 10. marraskuuta 53 ja puolen vuoden ikäisenä mikä vain täten sukulaisille ja ystäville
ilmoitetaan."
Carlin kuolinsyy oli munuais- tai sappikivet (ruots. stenpassion). Tästä sairaudesta antoivat
aikalaiset seuraavan kuvauksen: “Senkaltainen vaikea sairaus, jossa potilas kärsii kivettyneistä
kyhmyistä rakossa”. Emme tiedä, oliko Carl Turussa sairaalahoidon vuoksi vai sairastuiko hän
muuten pääkaupungissa käydessään. On myös mahdollista, että hän oli vasta paluumatkalla
Ruotsista armeijan joukkojen kanssa ja tulossa Turun kautta. Osa Västerbottenille päätyneistä
joukoista kotiutettiin varsin myöhään. Viimeisin vaihtoehto on epätodennäköisin.

Majuri Orbinskin pesänjako
Hänen lapsensa perivät Rantasalmen Repomäen tilat 1 ja 4 sekä suurehkon osan hänen irtaimesta
omaisuudestaan lukuun ottamatta osia, jotka majuri testamenttasi sisarelleen ja edesmenneitten
veljiensä lapsille ja leskille. Tämä käy ilmi seuraavasta Åbo Allmänna Tidningin kuulutuksesta,
joka ilmestyi numerossa 150 torstaina 20. joulukuuta 1810:
“Koska entisen Savon jalkaväkirykmentin Majuri ja Ritari Carl Johan Orbinsky, joka kuoli Turun
kaupungissa viimeksi kuluneen Marraskuun 10:ntenä, elinaikanaan oli antanut ja oikeaksi todistanut
kirjallisen Testamentin, tunnustanut aviottomille lapsilleen kuuluviksi omistamansa tilat N:o 1 ja 4
tämän pitäjän Repomäen kylässä ja suurimman osan irtaimistosta, paitsi vähäisen osan siitä, jonka
Majuri oli antanut sisarelleen ja kuolleen veljensä Luutnantti Henrikin tyttärelle, ja saamansa
vänrikin virkapalkan, johon kuuluu Iisalmen komppanian virkatalo, majuri on lahjoittanut kahtia
jaettuna kuolleitten veljiensä Luutnanttien Henrikin ja Erikin lapsille, sekä leskille vuoden 1811
alusta lähtien ja niin kauan kuin Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Kaikkein Armollisimmat
Asetukset sellaisen sallivat, samalla ilmoitetaan sekä lähellä että kauempana asuville sukulaisille,
että he voivat saada tilaisuuden esittää moitteita Testamenttia kohtaan siinä missä laki tarjoaa
mahdollisuuden, siinä tapauksessa kun he luulevat olevan aihetta. – Samoin kuulutetaan ja
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pyydetään, että kaikkien niiden, jotka uskovat, että heillä on laillisia saatavia edellä mainitun Majuri
Orbinskin Kuolinpesästä tai tietävät olevansa velkaa sille; pitäisi Korkeiden Asetusten mukaisesti
Maaliskuun aikana tulevana vuonna 1811 ilmoittaa edelliset ja maksaa jälkimmäiset
allekirjoittaneelle Maanmittarille, jonka osoite on Joroisten Posti Konttorissa ja Vorusalmen
kylässä. Ja siinä tapauksessa, että Majurivainaja Carl Johan Orbinsky olisi eläessään sattumalta
mennyt takaamaan missä ominaisuudessa tahansa, se sanotaan irti kuolinpesän osuuden omistajan
puolesta, mikä kaikki täten toisen kerran kuulutetaan. Rantasalmi 3. joulukuuta 1810 Henr. Oliv.
Ungern, Holhoojaksi määrätty.”

Majuri Orbinskin kuolinpesän konkurssi
Seuraavassa on ote Rantasalmen käräjäoikeuden pöytäkirjasta vuodelta 1813, jossa käsitellään
Carlin kuolinpesän konkurssia. Kuolinpesän vararikko perustui silloisen kapteeni Carl Johan
Orbinskin toimiin Oulussa rykmentin majoitusmestarina vuonna 1808. Tilit eivät lopulta
täsmänneet ja Carlin kuolinpesä joutui maksamaan valtavan suuren korvaussumman. Tämä maksoi
Carlin perillisille koko Repomäen kartanon. Asiakirjan käännös on Ritva Tattarin.
Käräjäoikeuden pöytäkirjasta
§ 25
Nyt kutsuttiin sisään apulaismaanmittari Henrik Oliver Ungern, majuri Carl Orbinski-vainaan alaikäisten lasten holhoojana, sekä
ilmoitettiin viime vuoden syyskäräjien pöytäkirjan pykälien 10 ja 13 käsittelyssä merkityn syyn vuoksi riippuvaisesta jutusta.
Paikalla olivat holhooja Ungern, samoin takaajista olivat tulleet herra majuri Gabriel Molander, herra apulaismaanmittari ja asessori
Anders Christopher Nordenstrengiä edusti hänen aiempi asiamiehensä herra kapteeni Georg Oppman ja herra everstiä ja ritaria
Torsten Tavastia herra kapteeni Gustaf Adolph Tavaststjerna valtakirjalla sekä herra kapteeni Johan Henrik Kempe omassa
persoonassaan. Mutta herra majuri ja ritari Reinhold Ladau, herra asessori Fredric Lagus, lukkari Johan Seskander sekä eronnut
sotilas Petter Penna olivat estyneet.
Kun asiakirjat oli luettu, ilmoitti herra apulaismaanmittari Ungern, että kihlakunnanoikeuden määräämä suoritus sekä ilmoitusta
takaajista ei ollut toimitettu, vaan hänellä oli oma syynsä, johtuen siitä, että kuolinpesän asiakirjoista oli löytynyt, koskien kuolleen
majuri Orbinskin tointa rykmentin majoitusmestarina Oulun pataljoonassa tehdyssä luettelossa, joka nyt luovutettiin ja kuuluu näin:
Luettelo, joka osoittaa, kuinka paljon kuollut majuri ja ritari Carl Orbinski, ollessaan vuonna 1808 rykmentin majoitusmestarina
varuskunnassa Oulun kaupungissa ja saanut rahaa kruunulta ja miten mainittu majuri oli varuskunnan palkkoihin ja muihin menoihin
maksanut.
Vastaanottanut oman merkintänsä mukaan
Rahaa
1808 kesäk. 25
1808 elok. 6
1808 syysk. 13
1808 syysk. 20
1808 syysk. 26
1808 marrask. 29

komissariaatilta 331.41
luutn. Mobergilta 215.kuitti 285.komissaarilta hra eversti Tavastin kautta 700.hra eversti Tavastilta 300.komissariaatilta 902.komissariaatilta 300.komissariaatilta 360.-

3383.41
Toimitettu
Rahaa
1808 elok. 8
1808 elok. 12
1808 syysk. 8
1808 maalisk. 22
1808 lokak. 16
1808 jouluk. 24
1809 tammik. 5
1808 jouluk. 24

kuittia vastaan hra eversti Tavastille 135.kuittia vastaan hra kapt. J. G. Hougbergille 72.16
kuittia vastaan maj. Bernt Aminoffille 66.32
kuittia vastaan maj. Bernt Aminoffille 50.kapt. J. G. Hougbergille 30.kuittia vastaan furiiri Gonanderille 17.32
vänr. Andersonille 17.32
vänr. Carmille 17.32
vänr. Lagukselle 17.32
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1808 jouluk. 28
1808 syysk. 2
1808 syysk. 19
1809 maal. 12
1808 marrask. 2
1809 helmik. 8
1809 helmik. 11

luutn. Knorringille 4.9
Abrah. Nyströmille 3.42
luutn. Mobergille 154.luutn. Mobergille 20.luutn. Modeelle 45.40
luutn. Kempelle 40.aliups. Brundertille 5.-

Siirto 737.73
Siirto 3383.41
1808 tammikuun 27 päivän mukaan kuitattu luettelo
Eversti Tavastille 100.Luutn. Wunchelle 20.Luutn. Kempelle 20.Luutn. Mobergille 50.Vänr. Gananderille 10.Vänr. Grönholmille 10.Vänr. Anderssonille 10.Vänr. Tenleniukselle 10.Vänr. Packalenille 10.Vänr. Sevonille 10.Vänr. Imbergille 10.Vänr. Carmille 10.Luutn. Mobergille 35.Luutn. Kempelle 60.Luutn. Winckelle 57.22
Vänr. Packalenille 10.Luutn. Mobergille 10.Luutn. Modeelle 20.Luutn. Kempelle 30.Luutn. Wunchelle 40.Luutn. Mobergille 40.Tykistönvääp. Wattulinille 4.Kers. Savanderille 10.Tykistönvääp. Wattulinille 10.Kers. Pahlmanille 10.Luutn. Mobergille 20.Luutn. Kempelle 200.Luutn. Wunchelle 274.23 2
Luutn. Mobergille 6.32
Varusmest. Brundertille 5.Kers. Savanderille 97.17 2
Luutn. Kempelle 10.Luutn. Knorringille 200.Tykistönvääp. Wattulinille 30.Kers. Lundille 10.Kers. Tengbergille 10.Kers. Wemmerkrantsille 10.Kers. Brundertille 10.Luutn. Kempelle 30.Toukok.
Kers. Bohlmanille 5.8
Luutn. Wunchelle 56.40
Luutn. Kempelle 56.40
Kers. Brundertille 5.2
Miehistölle ja ylimääräiselle katselmuskirjurille 77.19 4
Syysk., lokak. ja marraskuussa miehistölle 9.32
Marras 25 eronneille ja kotiutettavalle miehistölle vaatimuksen mukaan 240.Siirto 3383.41 Siirto 2708.44 8
1808 syysk. lokak. ja marraskuussa miehistölle annosrahaa 3.32
1808 syysk. lokak. ja marraskuussa miehistölle annosrahaa 1.44
1808 syysk. lokak. ja marraskuussa miehistölle annosrahaa 3.38
1808 syysk. lokak. ja marraskuussa miehistölle annosrahaa 1.43
1808 syysk. lokak. ja marraskuussa miehistölle annosrahaa 3.38
1808 syysk. lokak. ja marraskuussa miehistölle annosrahaa 1.43
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1808 syysk. lokak. ja marraskuussa miehistölle annosrahaa 11.38
1808 syysk. lokak. ja marraskuussa miehistölle annosrahaa 11.27
1808 syysk. lokak. ja marraskuussa kotiutettavalle miehistölle, 128 miestä, saadun eron jälkeen matkarahaa 2 riikintaaleria/mies
256.majuri Orbinski-vainaan palkkaus huhtikuusta marraskuun loppuun 1808 tekee 569.15
1808 marras. 27
luutn. Mobergille 4.4
Summa 3383.41 Summa 3539.7 8
Edellä oleva luettelo on tehty osoittamaan majuri Orbinski-vainaan toimia ja tuomaan esille löydettyjen kuittien mukaisesti ja oikein
laadittu luettelo.
Todistetaan Voinsalmi 27. Maaliskuuta 1813
A. Ancker
G. A. Oppman, kapteeni
Näin muodoin on kuollut majuri Orbinski maksanut enemmän kuin on nostanut kruunulta 155.14 8
Paitsi seuraavia epäselviä maksuja
1808 syyskuun 8. suorituksen jälkeen oma merkintä: luutn. Tavast luutn. Knorringille 191.16
1808 syysk. 16 luutn. Kempe kahdelle miehelle Turun läänin rykmentistä .-28
1808 lokak. 7 maksu ja merkintänsä luutn. Wunchelle 108.32
1809 tammik. 19 maksun ja oman merkintänsä mukaan lunastanut kauppias Veckmanille asetetun velkakirjan luut. Mobergille 50.1808 miehistölle, syys-, loka- ja marraskuun harjoitusluetteloiden mukaan 116.36
Summa 622.30 8
Rantasalmi 27. marraskuuta 1813
Henric Oliv. Ungern
Joka luettiin ja jonka mukaan majuri Orbinski on maksanut paljon enemmän kuin on pitänyt, jotapaitsi herra apulaismaanmittari on
majuri Orbinski-vainaan päiväkirjaan viedyn luettelon mukaan kerätyistä ennakkoveroista Savon jalkaväkirykmentille vuonna 1808
osoittaa että majuri ja ritari von Törne on kuitannut toiselle pataljoonalle saadut ennakkoverot 350 ja 700 riikintaaleria, yhteensä
1100 riikintaaleria. Herra apulaismaanmittari Ungern antoi myös eversti ja ritari Gustaf Ehrnroothin 800 riikintaalerin rahatilauksen.
Kuollut Orbinski on sen vastaanottanut ja josta kenttäkassanhoitaja Hanssonin mukaan silloin tehdyn merkinnän ja määrän
tunnustaminen tullut suoritettavaksi 450 riikintaaleria 2 pataljoonalle, kuuluen siis kruunulle.
Kuninkaallien Savon jalkaväkirykmentti tilaa rykmentin majoitusmestarin kuittia vastaan ja siitä vastedes tapahtuvaa maksua
etukäteen, loka- ja marraskuun maksamatonta kenttäpalkkaa, 800 riikintaaleria.
Kaakamo 20. joulukuuta 1808
Gustaf Ehrnrooth, virkaa toimittava rykmentin joht.
Todistetaan
Jean Liöör

Carl Gustaf Grenman

Toisella puolella oleva 800 riikintaalerin pankki kuitti.
Kaakamo 20. joulukuuta 1808
Carl Orbinski, kapteeni ja virkaa toimittava rykmentin majoitusmestari
1 pataljoonan maksuista 350 riikintaaleria jäännös eli 450 merkitään 2 pataljoonan tiliin.
A.N. Hansson
Oikein alkuperäisten kuittien kanssa merkitty, todistaa
C. G. Grenman

Jean Liöör, kenttätarkastaja

Jäljelle jääneet 650 riikintaaleria ovat siirretyt 1 pataljoonan maksuihin. Koska majuri von Törne-vainaa on kantanut koko summan ja
nyt kyseessä olevat 650 riikintaaleria tulleet 1 pataljoonaan viedyksi niin arveli apulaismaanmittari Ungern, että von Törnen perijien
tulisi niistä vastata.
Herra majuri Molander huomautti sitä vastoin, että kun Orbinski-vainaa ei ole antanut merkitä ylös molempia von Törnen kuitteja,
yhteensä 1100 riikintaaleria, niin että ne olisivat 2 pataljoonan kanssa, niin herra majuri arveli, että Orbinskin perillisten kuuluu
vastata niistä 650 riikintaalerista ja koettaa hakea niitä taasen von Törnen kuolinpesältä.
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Herra apulaismaanmittari Ungern taasen arveli, että herra majuri Molander, jolla on ollut asioita toimitettavana siellä kun he von
Törneltä kuittasivat 1100 riikintaaleria, olisivat huomanneet ja ymmärtäneet että nämä 650 riikintaaleria olisi pitänyt maksaa 2
pataljoonalle ja sen vuoksi väitti että ensimmäinen pataljoona voisi hakea omansa majuri von Törnen kuolinpesästä.
Herra kapteeni Lars Kempe jätti näin kuuluvan laskun:
Lasku majuri ja ritari Carl Johan Orbinski -vainaan jälkeen jättämälle kuolinpesälle, siltä ajalta kun mainittu majuri toimittanut
rykmentin majoitusmestarin virkaa viimeisellä Suomen sotaretkellä 1808 Oulun varuskunnassa, allekirjoittaneelle maksamattoman
kenttäpalkkauksen palvelusajaltaan yllämainitussa varuskunnassa komppanian johtajana.
Ruotsin pankin rahaa
Kuninkaallisen majesteetin Ruotsin valtion palkkausohjesäännön mukaan tulee vuonna 1808
31 päivää toukokuussa 56.40
30 päivää kesäkuussa 55.31 päivää heinäkuussa 56.40
31 päivää elokuussa 56.40
30 päivää syyskuussa 55.31 päivää lokakuussa 56.40
30 päivää marraskuussa 55.Summa 392.16
Ylimääräiselle katselmuskirjurille, joka yllä olevan johdosta vetoaa arvoisaan palkkausohjesääntöön, joka koskee jokaista
komppaniaa.
Lisäksi tulee vuonna 1808
31 päivää toukokuussa 5.8
30 päivää kesäkuussa 5.31 päivää heinäkuussa 5.8
31 päivää elokuussa 5.8
30 päivää syyskuussa 5.31 päivää lokakuussa 5.8
30 päivää marraskuussa 5.Summa 428.J. H. Kempe, kapteeni
Lisäksi kenttäpalkkaukseensa viimeisen sotaretken aikana, ja vaadittiin mieslukua, mutta se nyt läpikäydyn selvityksen ja herra
kapteeni Kempen nostaman 446 riikintaalerin 40 killingin rahamäärän, niin lopetti herra apulaismaanmittari Ungern kapteeni
Kempen sanoneen miehistölle 392 riikintaaleria 28 killinkiä, josta hän oli majuri Orbinski-vainaalle antanut maksun ja sen
seurauksena luuli, että hänen vaatimuksensa oli selvä ja valmis, samoin sen saamista kaikin tavoin puolusti.
Herra apulaismaanmittari Ungern taasen sanoi, että hänellä ei nyt ole käsiteltävänä maksuja, eikä näin ollen herra kapteeni Kempen
ilmoitus maksuista miehistölle, jonka vuoksi hän kiisti tämän vaatimuksen.
Herra eversti ja ritari Tavastin nimissä väitti herra valtuutettu Tavaststjerna kuten aiemmin, että majuri Orbinski-vainaa oli tässä
tapauksessa kantanut Oulussa varuskunnalle enemmän kuin hän oli tehnyt tiliä. Niin tulisi se kuolinpesän osakkaana maksaa, ja
siihen nähden, kuinka paljon kuolinpesän omaisuutta ?? peitetään joka vastaa herra everstin antamaa vaatimusta.
Herra apulaismaanmittari katsoi, ettei tämä valitus tuota mitään sen suhteen, mieluummin jo ilmoitettu olisi, että majuri Orbinskivainaan maksamat maksut edelleen nousevat kuin mitä hän on komissariaatilta saanut.
Herra kapteeni Oppman jätti herra asessori Nordenstrengin nimissä hänen vaatimuksensa näin kuuluvasta maksusta:
Lasku majuri ja ritari Carl Orbinski -vainaan kuolinpesälle, koskien Rantasalmen pitäjässä tilan no 1 Repomäki kauppasummaa.
Ruotsin velkaseteleitä
Vastattavaa
Kauppakirjan 14. syyskuuta 1801 mukaan on majuri-vainaa kantanut allekirjoittaneen tilan jono? ja siirtorahan 416.32
Osto tuomittu purettavaksi ”Kuninkaallisia määräyksiä” –päätöksellä 1. helmikuuta 1804 ja herra majuri on heti ottanut tilan hoidon,
niin veloitetaan korkoa á 6 %, ?? päiväyksestä 8. toukokuuta 1807 asti, joka tekee 3 vuotta 3 kuukautta 3 päivää 81.36
Korko 8. toukokuuta 1807 – 15. kesäkuuta 1811 á 6 % 398 riikintaalerista 19 killingistä tekee 4 vuotta 1 kuukausi ja 7 päivää 98.3
Summa 596.22
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Vastaavaa
Maksettu pientilallinen Partaselle Pisamalahdesta velkaa vastaan 8. toukokuuta 1807 käteistä 100.Sama alimmalla velkakirjalla 13. kesäkuuta 1811 316.32
Maksun jäännös ilman korkoa, á 6 %, 15. Kesäkuuta 1811 kunnes maksu tapahtuu 179.38
Summa 596.22
Rantasalmi 20. maaliskuuta 1813
A.C. Nordenstreng
Jonka laskun oikeellisuuden herra apulaismaanmittari kaikin puolin tunnusti. Tämän jälkeen kaikki nyt esitettyjen vaatimusten
omistajat vaativat kuolinpesän osakkaat määrättäviksi maksamaan annetut ja toteennäytetyt vaatimukset. Mutta herra
apulaismaanmittari arveli, että johonkin lopulliseen toimenpiteeseen, koskien näitä vaatimuksia, ei voida ryhtyä ennen kuin laillinen
haaste on kuolinpesän osakkaille saatu ja takaajat laillisesti esittäneet heidän vaatimuksensa. Mutta ilmoituksen antaminen ?? nyt kun
hänelle on kuolinpesän tila ja varat selvinneet, ei ole aihetta konkurssin jatkamiseen. Tämän ilmoituksen jälkeen asianomaiset
poistuivat ja sen jälkeen oikeudessa harkittiin seuraava
Päätös:
Koska herra apulaismaanmittari Ungern nyt on kieltäytynyt loppuunsaattamasta konkurssia ja lykkäystä poissaoleville takuumiehille,
siihen nähden että heille määrättyä velvoitusta sopimuksen menetyksestä ei voida tehdä. Kihlakunnanoikeus neuvotteli herra
apulaismaanmittari Ungernin luopumisen syystä. Ja mitä takaajien oikeudesta heidän vaatimuksiensa saamiseen tulee, niin
kihlakunnanoikeus voi kuten kuuluu, koskien asianhaarojen toimeenpanoa laillisen haasteen jälkeen.
Tällä kertaa ei voida harkita eikä antaa lausuntoa, joka sisään kutsutuille ilmoitettiin.
Rantasalmi maaliskuun 30. 1813
§ 218
Toimitetun haasteen jälkeen esitti entinen sotilas Petteri Penna Ahvensalmelta holhoojalle, kapteeni Carl Orbinski -vainaan perijöille,
apulaismaanmittari herra Henrik Oliver Ungernille, että mainitut perilliset, heidän omistamistaan kahdesta tilasta Repomäen kylässä
ovat rästissä hänen ollessaan sotilaana, 2 riikintaaleria vuoden 1809 palkasta. Samoin vuosien 1806 ja 1807 vaatteista, 1 paita
vuodelta ja 1 pari kenkiä myöskin jokaiselta vuodelta, sekä hänen tulisi saada maksu myöskin oikeudenkäyntikuluista. Vastaaja,
lautamiehen edustaja. Kihlakunnan tuomari Matti Pöllänen tuli kutsuttuna ja kanteen kuultuaan tohti arvella, että sekä sotilaspalkka
että muut vaaditut varusteet olivat täysin maksetut.
Esiin astui vaimo Anna Maria Pursinen, jäävitön ja hyvämaineinen, vannottuaan tavallisen todistajan valan, kertoi, että hän oli
palvellut 3 vuotta vuoteen 1810 keväällä kapteeni Orbinski-vainaalla, ja vuosittain saanut palkkansa viljana, mutta ei tiennyt oliko
hän saanut kyseessä olevia rahoja, paitoja ja sukkia, poistui. Koska oikeuden kehotuksesta muita todistajia asiassa ei ollut, niin
kehotettiin asianomaisia poistumaan kun kihlakunnan lautakunta harkitsi ja
Päätti:
Koska sotilas ei voinut osoittaa vuoden 1809 palkkaansa maksetuksi tai että hän olisi saanut vuosien 1806 ja 1807 hänelle kuuluneita
paitoja ja sukkia tulee kantajalle heti maksaa palkka 2 riikintaaleria, 2 paidasta 1 riikintaaleri kappaleelta = 2 riikintaaleria ja 2 paria
kenkiä á 32 killinkiä pari, yhteensä 5 taaleria 16 killinkiä, samoin kulut 2 riikintaaleria hopeaa.
Joka julistettiin.

Repomäen kartanon karu kohtalo
Kun majuri ja ritari Carl Orbinskin perilliset myivät Nynäsin tilan Jörana Juutilaiselle 1800-luvun
alkupuolella, kartano purettiin ja siirrettiin pois. Paikalle jäi vain yksi kamari pieneksi mökiksi,
jossa viimeksi 1900-luvun alussa asusti kalamies Kalle Tolvanen, jonka kohtalona oli hukkua
kerran kalareissullaan Voinselkään. Mökin mukaan paikka sai nimen Mökinpelto.
Entinen Nynäsin kartano sijaitsi siis nykyisen Mökinpellon reunassa. Maastossa näkyy edelleen
kivijalan muoto ja ympäristöstä voi löytää ulkorakennustenkin paikkoja. Talon entinen piha-alue on
metsittynyt. Venerantaan vievää tietäkään ei enää juuri puuston keskeltä erota, mutta rannassa
73

olevista kivistä voi päätellä siinä pidetyn venettä. Kallioniemen jyrkällä reunalla vesi on tarpeeksi
syvää. Muinoin siinä ovat käyneet pienet laivat.
Näin kertoi Nynäsin tilan nykyinen isäntä Heikki Juutilainen Orbinskin sukuseúran jäsenten
runsaslukuisesti vieraillessa entisen kartanon kivijalalla vuonna 1999.

Majuri Orbinskin perilliset eli nykyinen Suomen Orbinski-suku
Historian ei ole tarkoitus olla jossittelua, mutta tässä kohtaa siihen sortumista ei voi täysin välttää.
Carlin ja Anna Leenan lapset kohtasivat heti elämänsä alussa niin rankkoja vastoinkäymisiä, että on
kerrassaan ihme, että he selvisivät edes hengissä. Jos majuri ja hänen taloudenhoitajansa ja lastensa
äiti olisivat saaneet elää, olisi elämä muotoutunut aivan toisenlaiseksi, mutta tässä tapauksessa
aivan kaikki epäonnistui.
Historiantutkija Tiina Miettisen mukaan epäsäätyisen perheen lapsilla oli periaatteessa mahdollisuus
päästä kohoamaan jopa isänsä säätyyn, mikäli heillä oli takanaan isänsä tuki, varallisuus,
vaikutusvalta ja ylipäätään vanhempiensa antama turva. Isä saattoi ostaa puolisäätyisille pojilleen
upseerinvirat ja hankkia tyttärilleen kunnollisten myötäjäisten turvin aviomiehet oikeista piireistä.
Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö Carl olisi halunnut samaa omille lapsilleen. Hän olisi joskus
Suomen sodan jälkeen saattanut viedä Anna Leenansakin vihille ja tehdä tästä kunniallisen naisen.
Ei ollut nimittäin ollenkaan itsestään selvää, että aviottomat lapset saivat edes isänsä sukunimen
saati perivät tämän. Orbinskin lapsille tämä kaikki oli järjestetty ilman muuta. He myös säilyttivät
pitäjässä maineensa ”perillisinä”, jolla tittelillä vanhimpia poikia Gabrielia ja Antonia
kirkonkirjoissakin kutsutaan.
Äidin kuolema vei näiltä lapsilta huolenpidon ja lämmön, isän kuolema tulevaisuuden turvan.
Lisäksi tuli vielä majurin kuolinpesän konkurssi, jonka alkusyyt vaikuttavat hieman sekavilta,
tapahtuihan määrärahojen ylitys varuskunnassa sotatilanteessa. Kyseessä oli kaiken lisäksi sen
tyyppinen sotaretki, joka tuli kuuluisaksi nimenomaan Ruotsin armeijan huollon pettämisestä.
Lisäksi osa jutun avainhenkilöistä, Carlin lisäksi majuri von Törne, oli jo ennen jutun käsittelyä
ehtinyt kuolla. Näkökulma lienee siis jäänyt hieman vaillinaiseksi, kun kaikkia osapuolia ei voitu
enää kuulla. Maanmittari Ungern ilmeisesti yritti Orbinskin orpoja sisaruksia parhaansa mukaan
puolustaa.
Se oli kuitenkin laiha lohtu. Kahdeksantoistavuotias Gabriel ja kuusitoistavuotias Anton Orbinski
jäivät huolehtimaan siskostaan Anna Leenasta ja pikkuveljistään Kustaasta ja Kallesta ja joutuivat
aivan itse raivaamaan tiensä elämän kovassa koulussa.

CHARLOTTA GUSTAVA ORBINSKI (1759-1776)
Albrechtin ja Elsan tytär
Charlotta Gustava Orbinski syntyi 6. kesäkuuta 1759 Rantasalmen Hiismäessä. Charlotan elämä
muodostui muista sisaruksista poikkeavaksi, sillä hän ei kasvanut omien biologisten vanhempiensa
kodissa vaan äitinsä sisaren perheessä. Tämä erilaisuus näkyy jo hänen kummeissaan: muiden
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sisaruksiensa tapaan hän ei saanutkaan pitkää listaa kummeja vaan pelkästään kaksi henkilöä,
Michael Orraeuksen ja Elisabeth Krogiuksen.

Ramsayn perheen tyttäreksi Jakkarilaan
Vuoden 1761 rippikirjan mukaan tuolloin kaksivuotias Charlotta oleskeli Porvoossa. Varmaankin
lapsi muutettiin pysyvästi tätinsä, everstinna Anna Sophia Ramsayn perheeseen jo pian syntymänsä
jälkeen. Täti Anna Sophia oli Charlotan syntymää edeltävänä vuonna menettänyt tyttövauvansa
Sophia Wilhelmina Ramsayn. Lieneekö tämä ollut eräs tekijä siinä, että Charlotta päätyikin tätinsä
tyttäreksi, emme tiedä.
Toisaalta kyse saattoi olla myös Albrechtin ja Elsan myöhästyneestä perhesuunnittelusta. Liian
monta lasta kuluttamassa vanhempiensa omaisuutta ja jakamassa perintöä heikensivät suvun
taloudellista asemaa. Tyttärien kapiot tulivat perheille hyvin kalliiksi. Kapioiden runsaus ja laatu
olivat luonnollisesti riippuvaisia vanhempien yhteiskunnallisesta asemasta ja varallisuudesta.
Säätyläisperheessä, jossa äiti oli aatelissukua, ei liian vaatimattomia kapioita voinut ajatellakaan.
Tietenkin myös poikien upseerinviroista joutui maksamaan, joten liian monilapsisen
säätyläisperheen menot olivat valtavat, olivatpa lapset kumpaa sukupuolta hyvänsä. Tätä taustaa
vasten ei ole oikeastaan lainkaan yllättävää, että Albrecht ja Elsa antoivat yhden tyttäristään
varakkaan tädin pieneen perheeseen suureen kartanoon.
Ilmeisesti Charlotan uusi perhe asui ensin Porvoon Jakkarilan kartanossa. Täti Anna Sophian mies,
eversti ja Kuninkaallisen Miekkaritarikunnan ritari Alexander Wilhelm Ramsay oli Jakkarilan
omistaja. Hän oli perinyt kartanon äidiltään.

Ulkokuva Jakkarilasta on ikuistettu Suomen kansallismuseoon siirrettyihin Jakkarilan kartanon salin tapetteihin.

Jakkarilan historia ulottuu 1500-luvulle saakka. Nykyinen päärakennus on 1760-luvun alusta eli
juuri siltä ajalta, kun Charlotta asui kartanossa. Tapetit on siirretty Suomen Kansallismuseoon.
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Isovanhempien talossa Laukkoskella
Charlotalla tuskin oli muistikuvia Jakkarilan kartanosta sen kummemmin kuin kunnianarvoisasta
Kaarle XII:n urhean karoliiniarmeijan ratsuväen upseerina palvelleesta sedästään, sillä tämän
kuollessa 82-vuotiaana Charlotta ei ollut vielä täyttänyt edes kolmea vuotta. Tällöin Charlotta siirtyi
tätinsä ja pari vuotta vanhemman serkkunsa Anders Henrik Ramsayn (1756-1795) kanssa asumaan
Pornaisiin, Laukkosken Löfkosken kartanoon. Kyseessä oli Charlotan ja Andersin isovanhempien
talo. Charlotan äidinisä, vanha sisukas karoliinieversti Henrik Wright eli vävyään Alexander
Wilhelm Ramsayta neljä vuotta pitempään ja kuoli vasta 6. helmikuuta 1766.
Charlotta kuoli punatautiin Laukkoskella vain 17-vuotiaana 19. elokuuta 1776 . Hänet haudattiin
Pornaisiin 25. elokuuta. Charlotan kuoleman on täytynyt olla hirveän musertavaa täti Anna
Sophialle.
Orbinskin lasten isoäiti, everstinna Sophia Halenia eli vielä joitakin vuosia Charlotan kuoleman
jälkeen. Miehensä tavoin hän saavutti hyvin korkean iän ja kuoli 91-vuotiaana 28. huhtikuuta 1781
Laukkoskella. Täti, everstinna Anna Sophia Ramsay kuoli 68-vuotiaana halvaukseen Laukkoskella
15. tammikuuta 1789.

ERIK ADOLF ORBINSKI (1761-1808)
Albrechtin ja Elsan poika
Erik Adolf Orbinski syntyi Rantasalmen Hiismäessä 25. huhtikuuta 1761. Hänet kastettiin kolme
päivää myöhemmin. Nimi tuli äidin veljen Nils Erik von Wrightin (1734-1779) mukaan. Erikin
kummenina olivat:
Claes Fegman, Rantasalmen kappalainen
Nils Erik von Wright, Elsan veli
Paul Heintzius, adjutantti
Helena Crochman, rouva
Regina Zitting, Lars-veljen Sara-vaimon täti ?
Katarina Orbinski, sisar
Erik otettiin vapaaehtoisena Savon jalkaväkirykmenttiin 13-vuotiaana vuonna 1774 hänen jo
iäkkään Albrecht-isänsä kuoltua. Lisäksi Erik mainitaan oppilaana Rantasalmen triviaalikoulussa
1776, jossa hänen vanhemmat veljensä Henrik ja Carl olivat myös opiskelleet.
Erik oli Savon kevyen jalkaväkirykmentin Kuopion komppanian majoittajana kersantin,
myöhemmin vääpelin ja rykmentinvänrikin arvolla virkatalona Maaningan Haatala 3 ajalla 9.
kesäkuuta 1779 lähtien aina 20. joulukuuta 1791 saakka. Hänet merkitään muuttaneeksi
Rantasalmelta Kuopion kaupunkiin 24. joulukuuta 1781 ja Kuopiosta Maaningalle 3. kesäkuuta
1784.
Erik osallistui useisiin tapahtumiin vuosien 1788-90 sodassa samoilla seuduilla veljensä Carlin
kanssa. Hänestä tuli toinen luutnantti (ruots. sekundlöjtnant) 20. joulukuuta 1791. Samalla hän
siirtyi rahapalkalle.
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Avioliitto ja lapset
Erik kävi ripillä 23. marraskuuta 1800, muutti heti Iisalmelle ja avioitui. Hänen puolisonsa
Henriette Lovisa Strandberg (1783-1851), joka oli syntynyt Iisalmessa 14. marraskuuta 1783.
Etunimi Henriette esiintyy jossain maininnoissa muodossa Henrika ja Lovisa muodossa Louise.
Avioliitosta syntyivät poika, Porvoon lukion kymnasisti ja myöhemmin veronkantokirjuri Carl
Gustaf Orbinski (1802-1836), joka kuoli lapsettomana, sekä tyttäret Albertina Lovisa (1805-1870)
sekä Adolfina Fredrika (1808-1833).
Albertina-tyttären kummeina mainitaan muun muassa Iisalmella asunut sotakomissaari Gustaf
Adolf Zidén puolisoineen sekä Boisman-niminen henkilö, joka oletettavasti oli äiti Henrietten
sukulainen, kuten perukirjasta saamme tietää.
Erikistä tuli Savon kevyen jalkaväkirykmentin Iisalmen komppanian, myöhemmin toisen majurin
komppanian luutnantti, jonka virkatalona oli Iisalmen Haapajärven Larinniemi 3. kesäkuuta 1799
lähtien. Koska Suomen sodan jälkeen upseerit saivat pitää virkatalonsa, Larinniemi eli Lagerudd eli
Pietilän tila 7 mainitaan perukirjassa Erikin omistamaksi kiinteistöksi. Manttaaleja tilalla oli 916.
Manttaaliluku oli Ruotsin valtakunnassa käytössä ollut tilan veroyksikkö. Se perustui 1600-luvulta
lähtien pinta-alan sijasta tilan tuotantoarvoon.

Kartta joukkojen sijoittumisesta
Salmin taistelussa Alavudella.
Erik kaatui venäläisten luodista
Salmin sillan taistelussa.
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Alavuden ja Salmin taisteluiden sankari kirjallisuudessa
Erikin uroteot Suomen sodan Alavuden ja Salmin taisteluissa on huomioitu kirjallisuudessa.
Tigerstedt: Savolax brigadens män:
Viimeisen Suomen sodan aikana --- kunnostautui erityisesti Alavuden taistelussa, mistä syystä sai
kultaisen urhoollisuusmitalin.
C. J. Holm: Muistelmia Suomen sodasta 1808-09:
Tämän taistelun ansiosta nimitettiin Savon jalkaväen majuri Tawast ritariksi sekä sen jälkeen
everstiluutnantiksi ja kapteeni Carlqvistille, luutnantti von Fieandtille, luutnantti Orbinskille ja
luutnantti Meinanderille sekä vänrikki Hjelmmannille ja vänrikki Savanderille myönnettiin
miekkaritarikunnan mitali.
Erik oli kaatuessaan Salmin taistelussa 2. syyskuuta 1809 neljännen prikaatin kolmannen
pataljoonan komentaja.
Montgomery:
Etujoukkoa vastaan hyökättiin rajusti. Everstiluutnantti Adlercreutz, joka sai vahvistuksekseen
rohkean luutnantti Orbinskin johtaman Savon jalkaväkipataljoonan, puolustautui loistavalla
urheudella venäläistä miesylivoimaa vastaan, mikä jatkuvasti kasvoi.

Tämä Albert Edelfeltin
Vänrikki Stoolin tarinoita
kuvittava piirros kuvaa
elävästi taistelun tuoksintaa
ja sekavuutta.

Tigerstedt: Savolax brigadens män:
Kolmannen pataljoonan johdossa hän puolustautui --- vetäytyen ainoastaan askel askeleelta.
C. J. Holm: Muistelmia Suomen sodasta 1808-09:
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Neljännestä prikaatista tulivat ammutuiksi luutnantit Orbinski ja Hjelmman.
Erik olisi hyvinkin saattanut päätyä myös Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden henkilöhahmoksi,
sillä Holmin muistiinpanot olivat eräs Runebergin tärkeimmistä lähteistä.
Erik esiintyy myös Orbinski-nimisenä henkilöhahmona kuvitteellisessa, enemmän tai vähemmän
tositapahtumiin pohjaavassa tarinassa Suomen sodasta, joka julkaistiin Turun lehdessä sodan
jälkeen. Seuraavassa katkelma tästä Maria-nimisestä kertomuksesta:
Molemmat soturit seisoivat hetkisen mykkinä vaipuen ajatuksiinsa. Silloin läheni heitä eräs lääkäri,
joka sitoi vähemmin vaarallisesti haavoitettuja itse taistelukentällä.
– Tässä, tohtori Rudolphi, on myöskin haavoitettu, sanoi Orbinski osoittaen nuorta miestä. Sitokaa
hänen haavansa.
– Luutnantti Ekeroth, sanoi lääkäri pudistaen päätänsä, ettekö sitten koskaan saa kylliksenne
taisteluista? Tuskin on vielä haava parantunut, minkä saitte Siikajoella, kun te jo taas olette ulkona
toimessa ja haavoitettuna. Ehkä nyt on laitanne niin pahoin, ettette enää saa ottaa osaa
taisteluihin?
– Ei herra tohtori, sanoi haavoitettu hymyillen paljastaen läpipistetyn olkansa. Kyllä Kulneffin
kasakoilla tosin olivat terävät piikit, mutta minä toivon, etteivät he kumminkaan osanneet niin
hyvin.

Wilhelm von Schwerinin
kuolema kuvaa niitä
monia uhreja, jotka
Suomen sota vaati niin
upseeri- kuin
miehistöpuolella.

Lääkäri sitoi huolellisesti takin ja sitoi syvän haavan sitä tutkittuaan. Kun se oli tehty, sanoi hän
totisesti:
– Minä kiellän teitä menemästä taisteluun kumminkaan pian! Se voisi olla vaarallista.
– Minä kiitän ja seuraan neuvoanne, enkä taistele ennen kuin huomenna.
79

– Huomenna taistellaan myöskin ja arvattavasti ankarasti, sanoi ääni läheisyydestä, sillä
sotaneuvosto oli päättänyt kääntyä takaisin heti.
– Pimeässä yössä ja väsyneillä joukoilla! sanoi Orbinski. Se oli juuri sitä kuin ennustin.
– Ja minkä tähden? kysyivät ympärillä seisovat alakuloisina ja ihmetellen, mehän olemme
voittaneet!
– Mitähän se merkitsee? sanoi Orbinski. No mieluisasti minun puolestani! Menkööt toiset, kyllä
minä seuraan myötä. Ainoa mitä minä toivon, on, että pian saisin seisahtua ikuisen tuomioistuimen
eteen!”
Hänen toivonsa täyttyi. Osoitettuaan loistavaa urhoollisuutta seuraavana päivänä Salmilla, lisäsi
hän kaatuneitten urhojen lukua, joiden nimiä isänmaa rakkaudella muistelee.

Perukirja ja Larinniemen kohtalo
Erikillä oli avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia usean eri naisen kanssa. Nämä lapset olivat
kaikki syntyneet ennen kuin Erik ja Henriette menivät naimisiin. Aviottomista lapsista sukua jatkoi
muun muassa rantasalmelaisen Anna Pakarisen poika Henrik Eerikinpoika Orbin (1795-1867), joka
käytti aina Orbin- eikä Orbinski-nimeä.
Seuraavassa Ritva Tattarin kääntämä hieman poikkeuksellinen perukirja vuodelta 1812. Vaikuttaa
siltä, että Erikin kaaduttua Salmin taistelussa suoritettiin perunkirjoitus normaaliin tapaan, mutta
Erikin avioton poika Henrik Eerikinpoika, joka käytti sukunimeä Orbin, jäi ilman perintöosuuttaan.
Perukirjasta käy ilmi, että Henrik sai jälkimmäisessä perinnönjaossa kolmasosan Lageruddin tilasta.
Vajaan kuukauden kuluttua tästä Erikin leski Henriette solmi uuden avioliiton. Ehkä tämäkin oli
yksi syy, miksi omaisuuden jako piti viimeistään selvittää.
Vuonna 1812 joulukuun 21. päivänä saapuivat allekirjoittanut sekä vakinaisesti asuvat talolliset Aukusti Pesonen ja Petteri
Lappalainen Haapajärven kylästä, asianomaisten perillisten pyynnöstä ja asianmukaisen tiedoksiannon johdosta Lageruddin tilalle
n:o 7 Haapajärven kylään Iisalmen pitäjässä, toimittaakseen perinnönjaon kuolleen luutnantti Eric Adolph Orbinskin jälkeen
jättämästä jäämistöstä.
Mainittu luutnantti on jättänyt jälkeensä hänen vielä elävän leskensä, rouva Henriette Lovisa Orbinskin, syntyjään Strandberg, pojan
Carl Gustaf 10 vuotta, tyttären Albertina Lovisa 8 vuotta ja tyttären Adolfina Fredrika 5 vuotta vanha. Läsnä mainittu leskirouva
Orbinski, samoin alaikäisten lasten puolesta heille asetettu holhooja, äidin veli herra insinööri Carl Fredric Boisman. Tämän jälkeen
mainitsivat perijät, että asianmukainen perukirjoitus on tehty kuolleen Orbinskin jälkeen jo vuonna 1809, mutta koska asiakirjoja ei
tähän tilaisuuteen voi saada ja pesän omaisuus sitä paitsi voi joko vähentyä tai lisääntyä, niin päättivät he nyt tehdä uuden
perukirjoituksen ennen kuin jako toimitetaan. Sitten leskirouva Orbinskia, jonka hallussa omaisuus on ollut, muistutettiin valan
velvoituksesta ja ryhdyttiin toimitukseen seuraavasti, nimittäin:
Kiinteistöt
Lagerud eli Pietilä 9/32 verotila n:o 7 Haapajärven kylässä, käsittää 9/16 manttaalia vanhaa ja uutta vuokraa ja siihen kuuluvat
rakennukset, pellot, niityt ja metsämaat arveltiin ja arvioitiin arvo Ruotsin rahassa
444.21
Irtaimisto
Hopeaa
6 kpl ruokalusikoita, 19 luotia á 32 kill. luoti 12.32
1 kpl uurrettu teelusikka, 1 ½ luotia 1.1 kpl sirotelusikka, 4 luotia 2.32
1 kpl sokeripihti 4 ½ luotia 3.19.16
Kuparia
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1 kpl viinapannu, 1 leiviskä á 16 kill. naula 6.32
1 kpl sama hattu, 7 naulaa 2.16
1 pari sama piippuja, 4 naulaa 1.16
10.16
Transport 463.37
Asianmukaisen arvanvedon jälkeen suoritettiin seuraava:
Suoritukset:
Vastaava
Henrick Orbinski saamassa 1/3 kiinteistö 148.7
Irtaimisto
Arvat n:o 3 ja 4
Hopeaa
2 kpl ruokalusikoita 4.16
1 kpl sokeripihdit 3.Kuparia
½ viinapannu 3.16
1 kahvipannu -.24
1 pullo -.16
Tinaa
2 kpl lautasia -.16
1 vati 1.16
Lasia ja posliinia
1 pikari -.8
1 juomalasi -.2
2 lautasta -.12
Rautakaluja
1 pata, 10 kannun vetoinen 1.16
Transport 162.47 9
Transporti 89.4
Liinakangasta
1 kpl uusi ohrareivas servietti 1.1 pöytäliina -.30
Puisia tarvekaluja
1 kpl vesisaavi -.18
1 kpl puulautanen -.4
4 kpl puulusikkaa -.4
2 kpl juomavesitynnyriä -.34
1 kpl työreki -.16
½ karhun taljaa 3.Kirjoja -.34
½ vanhaa nuottavenettä 1.24
Hevosia ja karjaa
1 kpl lypsylehmä 6.1 kpl 2-vuotias hieho 2.24
1 kpl lammas 1.12
½ sikaa 1.24
Viljaa
Tynnyriä, kappoja ruista 10.24
1 tynnyri ohraa 5.16
16 kannua hampun siemeniä 2.38
Epävarmoja saatavia räätäli Jacob Mecheliniltä 7.19
Summa 135.7
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Vastattava
Rahaa
Leskirouva saatavia naimaoikeus 58.32 9 2/3
Vastaa lyhennyksistä
Petteri Huttunen Sonkajärvellä 8.42 8
Heikki Partanen Haapajärvi -.98
Heikki Laukkanen Iisalmi 2.32
Aukusti Pesonen Haapajärvi 20.Pitäjän makasiinille 5 tynn. 21 ½ kapp. ruista 45.16
Leskirouva Orbinski 129.42 5
Transport 270.15 6 2/3
Transport 135.7 9 1/3
Summa 135.7 9 1/3
Edellä olevaan jakoon ja ositukseen olemme kaikin puolin tyytyväisiä.
Päiväys yllä
H. L. Strandberg
C. Fr. Boisman

Erikin tyttärien ahdinko
Erikin avioliitossa syntyneet tyttäret Albertina ja Adolfina jäivät isänsä kuoleman jälkeen
taloudellisesti hankalaan asemaan ja yrittivät Laukaalla asuessaan anoa jonkinlaista eläkettä
sotaleskien ja -orpojen eläkekassasta Helsingistä vuosina 1828-1830. Anomus sisälsi muun muassa
luutnantti Savanderin silminnäkijätodistuksen Orbinskin kuolemasta Salmin taistelussa ja pastori,
myöhemmin rovasti Pehr Johan Collanin kirjoittamia useampia todistuksia.
Että aikaisemman Savon jalkaväkirykmentin Iisalmen komppanian luutnantti Eric Adolph Orbinski
ammuttiin kuoliaaksi vuoden 1808 sodassa taistelussa Salmin kylässä Kuortaneen pitäjässä 2.
syyskuuta mainittuna vuonna, todistetaan täten.
Leppävirta 17. huhtikuuta 1828
G. G. Savander
virastaan eronnut luutnantti, Kuopion komppanian entinen vänrikki kyseisessä rykmentissä
Collanin kirjoittamissa papereissa todistetaan ajan tavan mukaisesti tyttärien kristillisestä ja kaikin
puolin sopivasta käytöksestä. Kirkkoherra myös mainitsee, että Erikin tyttäret eivät ole saaneet
mitään perintöä. Yhdestä Collanin kirjoittamasta todistuksesta käy ilmi, että tyttärien äidillä on
uudesta avioliitostaan nimismies Fallstenin kanssa viisi alaikäistä lasta ja että Albertina ja Adolfina
elävät varsin köyhissä olosuhteissa.
Henriette oli siis toisessa avioliitossaan, joka oli solmittu 14. tammikuuta 1813 Lars Fallstenin
kanssa. Perheeseen syntyi Iisalmella viisi lasta. Fallstenit muuttivat vuonna 1839 Pirkkalaan.
Henriette kuoli halvaukseen 68 vuoden ikäisenä Tampereella 24. elokuuta 1751. Haudattujen
luettelossa hänen mainitaan tulleen Rautalammilta.
Finlands Allmänna Tidning mainitsi 22. huhtikuuta vuonna 1831, että kaksi Savon
jalkaväkirykmentin edesmenneen luutnantti Eric Adolf Orbinskin heikosti toimeentulevaa tytärtä,
Albertina ja Adolphina Fredrica Orbinski, ovat hakeneet eläkettä Suomen sotilaiden leskien ja
orpojen kassasta.
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Mamselli Albertina muutti 10. tammikuuta 1831 Iisalmen Haapajärven kylästä Nurmekseen ja tuli
takaisin Iisalmelle Liperistä 24. syyskuuta 1833. Hänen sisarensa Adolfina oli kuollut 7. syyskuuta
1833 punatautiin. Albertina muutti sisarensa kuoleman jälkeen jälleen muualle, sillä hän tuli
takaisin Iisalmelle 6. helmikuuta 1838 Viitasaarelta. Albertina jäi perheestä ainoana Iisalmelle
vuonna 1839. On luultavaa, että nämä hänen oleskelunsa muilla paikkakunnilla olivat pitkiä
vierailuja paremmin toimeentuleviin sukulaisiin. Tapa oli köyhtyneitten säätyläisten parissa yleinen.
Vielä niinkin myöhään kuin 27. kesäkuuta vuonna 1860 kirjoitti Finlands Allmänna Tidning, että
luutnantti E. A. Orbinskin kuolinpesälle on myönnetty Suomen sotilaiden leskien ja orpojen
kassasta eläkettä vuosina 1857 ja 1858. Voi siis olla, että Albertina sai pientä eläkettä kuolemaansa
asti.
Albertina kuoli pistokseen (ruots. stygn) 65-vuotiaana. Häntä kutsutaan kuollessaan
luutnantintyttäreksi eikä hän koskaan avioitunut.

Erik Orbinskin viimeisen taistelun paikka nykyisellä Alavudella. Alkuperäisen kivisillan tilalla on uusi ja sen kupeessa on yleinen uimaranta.

Hopeasormus löytyi taistelupaikalta
Lehdistössä palattiin Erik Adolf Orbinskiin vielä vuosikymmeniä hänen kuolemansa jälkeen. 1870luvulla hänen nimensä nousi esille Suomen Muinaismuistoyhdistyksen esinelöytöjen yhteydessä ja
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hänen urhoolliseen toimintaansa Salmin taistelussa viitattiin vielä Suomen sodan
satavuotisjuhlinnassakin 1900-luvun puolella. Helsingfors Dagblad ja Morgonbladet kirjoittivat
Erikiin liittyvästä asiasta, jälkimmäinen 7. helmikuuta vuonna 1872:
Lahjoituksia Suomen muinaismuistoyhdistykselle - - -. Mikkelin pormestari J. Nygren luovutti
yhdistykselle seuraavat lahjoitukset - - -. 3. Hopeasormus venäläisellä leimalla, löydetty vuonna
1869 sormesta siitä paikasta, missä Lintulahden taistelu käytiin 2. heinäkuuta 1808, missä
luutnantti Orbinski kaatui. Sormuksen arvioinut kultaseppä K. J. Wahlgren.
Wiborgs Nyheter kirjoitti 4. syyskuuta 1908:
Satavuotismuisto. Ratkaiseva isku – Salmissa 2. syyskuuta 1808. Turkulaisten jälkeen seurasi Savon
3. jalkaväen puolikas pataljoona. Sitä johti urhoollinen luutnantti Orbinski, joka pian kaatui
kuolleena maahan.
Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoissa viittaus Alavuden ja Salmin taistelun urhoihin löytyy
runosta Vänrikin markkinamuisto:
Horjuimmeko Siikajoella, kun sai koittaa viimeinkin?
Jalkoihinko Revonlahdell' luotettiin vai käsihin?
Adlercreutz sen virkkaa voisi, Cronstedt myös ja moni muu
mut ne sankarit on siellä, miss' on sanatonna suu.
Jalot lausuin nimet, heille kiitosta ja kunniaa!
Monta heidän vertaistansa povehensa peitti maa,
Döbeln lepää, Duncker lepää; kysy heidän aikojaan,
niistä tietää, niinkuin tässä, halpa sotavanhus vaan.
Miks en kaatua ma saanut missä monet urhot nuo,
missä juhliansa vietti Suomen sankarjoukko tuo,
miss' ol' onni meille lempein, maine kirkkaimmallahan!
Kentill' Alavuden, Salmen, Siikajoen, Lapuan?

WILHELMINA JULIANA ORBINSKI (1763-1796)
Albrechtin ja Elsan tytär
Wilhelmina Juliana Orbinski syntyi Rantasalmen Hiismäessä 27. toukokuuta 1763. Hänen
kummejaan olivat
Karl Agander
Hedvig Juliana Munck af Fulkila, Elsan nuorin elossaoleva sisar
Johan Oppman, Lisa-sisaren sukulaisia
Hedvig Juliana Agander
Tädin luokse Frugårdin kartanoon
Wilhelmina suoritti Rantasalmen rippikirjan mukaan kristinopin vuonna 1787. Hän muutti
kummitätinsä Hedvig Juliana Munck af Fulkilan omistamaan Frugårdin kartanoon Joroisiin 19vuotiaana 6. lokakuuta 1782. Täti oli leskeydyttyään hankkinut Joroisista Frugårdin kartanon ja
suorittanut siellä mittavia rakennus- ja sisustushankkeita. Mikäpä olisi ollut otollisempi asuinpaikka
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nuorelle neidolle kuin kukoistava kartano, jossa oli vilkas seuraelämä. Seuraavassa lainauksessa
Joroisten kunnan Internet-sivuilta tavoitetaan varmasti Frugårdissakin 1700-luvun loppupuolella
vallinnut tunnelma:

Ruotsin- ja ranskankielinen puheensorina täytti kartanoiden salit ja salongit. Seurustelu
sujui kepeänä vailla suurempaa huolta, vaikka valtakuntien rajalla elon olisi voinut muuksi
kuvitella. Haapaniemen sotakoulun kadetit olivat oivallista seuraa kartanoiden röökynöille
ja mamselleille. Kesäisin ajeltiin hevosten vetämillä rilloilla, käyskenneltiin parasolleja
pyöritellen puutarhoissa tai istuttiin iltapäivää huvimajoissa. Talvisin kaakeliuunien
hohtaessa lämpöä pelattiin korttia tai musisoitiin. Savon säätyläisten elämää piristivät
Tukholmasta, huhujen mukaan jopa Pariisista tulleet musiikki- ja teatteriseurueet. Joroisten
seuraelämä oli jo 1700-luvun loppupuolella tanssiaisineen niin vilkasta, että pitäjää alettiin
kutsua "Pikku Pariisiksi" tai "Savon Pariisiksi".

Munck af Fulckilan
suvun vaakuna.

Ennenaikainen kuolema
Wilhelminan serkut Johan Henric, Adolf Fredrik, Georg Didrik ja Hedvig Sophia olivat häntä
huomattavasti vanhempia, mutta Hedvig-tädin nuorin poika Otto Magnus (1764-1853) oli ikätoveri.
Otto oli kuitenkin päässyt Kustaa III:n hoviin Tukholmassa vuodesta 1775 lähtien, joten Wilhelmina
muutti tätinsä luokse tyhjään taloon.
Tanssiaiset toisensa jälkeen tulivat ja menivät, mutta Wilhelmina ei avioitunut. Hänen on merkitty
käyneen ehtoollisella ainakin vuosina 1791 ja 1793.
Wilhelmina kuoli Frugårdin kartanossa 33-vuotiaana 13. marraskuuta 1796. Kuolinsyy oli ilmeisesti
jonkinlainen katarri (ruots. flussfeber). Hänet haudattiin Joroisiin.

Hedvig-tädin puoliso, everstiluutnantti Anders Erik Munck
Hedvig-tädin edesmennyt mies Anders Erik Munck af Fulckila (1720-1779) oli sotilassukua jo
ainakin viidennessä polvessa. Hän aloitti uransa korpraalina Uudenmaan jalkaväkirykmentissä,
toimi varusmestarina 1740 ja vuodesta 1741 lippumiehenä Länsipohjan rykmentissä, jonka
palveluksessa otti osaa Venäjän sotaan. Anders Erik Munck haavoittui lievästi Lappeenrannan
taistelussa 23. elokuuta 1741. Sodan jälkeen vuonna 1744 hänet nimitettiin vänrikiksi Savon
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jalkaväkirykmenttiin, jonka palveluksessa hän jatkoi aina everstiluutnantiksi nimittämiseen saakka
vuonna 1775. Everstiluutnantin arvo tuli osittain hänen poikansa Adolf Fredrikin
myötävaikutuksella samoin kuin se, että tämä Drottningholmin linnan hovitallimestari järjesti
isälleen täyden palkan elämän loppuun saakka.
Anders Erik Munck avioitui Hedvig Juliana von Wrightin kanssa 15. marraskuuta 1747.
Perheeseen syntyi kymmenen lasta, joista viisi eli aikuisikään saakka. Munck kuoli puustellissaan
Rantasalmen Leislahdessa vuonna 1779, joka oli ollut hänen asuinpaikkanaan kesäkuusta 1775
lähtien.

Leislahden puustellin seinällä oleva kehystetty luettelo puustellin entisistä haltijoista. Sekä Henrik Wright että Anders Erick Munck af Fulckila
on mainittu.

Serkku, everstiluutnantti ja maaherra Johan Henric Munck
Perheen lapsista vanhin, Johan Henric Munck af Fulckila, syntyi Mikkelin pitäjän Rantakylässä
Savon rykmentin vänrikin puustellissa vajaat kolme kuukautta vanhempiensa vihkimisen jälkeen 2.
helmikuuta 1748. Kahdentoista vanhana vuonna 1760 hänet kirjattiin vapaaehtoisena Savon
rykmenttiin, jossa hän palveli vuoteen 1770. Silloin hän vaihtoi jalkaväen jääkäriosastoon, jossa hän
vuonna 1771 eteni nuoremmaksi luutnantiksi. Hänestä tuli Hämeenlinnan läänin rykmentin
alikapteeni (ruots. stabskapten) vuonna 1776, jonka jälkeen hän palveli kapteenina Asikkalan
komppaniassa ja nuorempana majurina samassa rykmentissä vuosina 1779-1780. Hänestä tuli
suomalaisen vapamuurariloosin jäsen vuonna 1777.
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Vuonna 1780 Johan Henric Munck nimitettiin veljensä Adolf Fredrikin avulla ensimmäiseksi
majuriksi leskikuningattaren henkirykmenttiin. Vuonna 1785 hänestä tuli everstiluutnantti. Tämän
rykmentin mukana hän osallistui Kustaan sotaan Suomessa 1788. Samana vuonna hänet ja hänen
veljensä korotettiin vapaherralliseen säätyyn.
Vuonna 1789 Johan Henric Munck nimitettiin kenraalikomissarion avustajaksi. Seuraavana vuonna
hän sai nimityksen kenraaliadjutantiksi ja armeijan sairaalan valvojaksi. Kustaan sodan päätyttyä
Värälän rauhaan nimitettiin 20. elokuuta 1790 eversti Munck Uudenmaan ja Hämeen läänien
maaherraksi. Hän tarttui työhänsä hyvin tarmokkaasti yrittäen puuttua maistraatin toimintaan
saadakseen Hämeenlinnan kaupungin köyhäinhoidon järjestykseen. Sotilaana hän oli tottunut
lähinnä käskemään, joten hänen johtamistyylinsä aiheutti porvaristossa hieman närää. Helsingin
aikakirjoihin eivät hänen hänen maaherrantoimensa ole jättäneet paljon muita merkintöjä kuin
hänen pitämänsä puheen kaupunkilaisille 3. toukokuuta 1792, kun Kustaa III oli Tukholmassa
murhattu ja kansa oli kokoontunut vannomaan uskollisuudenvalaa uudelle kuninkaalle, Kustaa IV
Aadolfille. Maaherra Munck puhui tuolloin hyvin tunteisiin vetoavasti. Kun Helsingin uusi
raatihuone vuonna 1804 vihittiin käyttöön, oli Munck estynyt saapumasta.
Johan Henric Munck af Fulckila erosi maaherran virasta Suomen sodan jälkeen vuonna 1810, kun
venäläiset ottivat ohjat käsiinsä. Hän kuoli 16. syyskuuta 1817 Hyvikkälän kartanossa Janakkalassa.
Hän oli avioliitossa kahdesti. Ensimmäinen puoliso oli nimeltään Sophia Gustava Taube
(1763-1782) ja toinen vapaaherratar Catarina Sophia Fleming af Libelitz (1769-1823).

Orbinskin lasten
serkku Adolf Fredrik
Munck af Fulckila,
joka teki vaihtelevan
uran Tukholmassa
kuninkaan
palveluksessa.

Drottningholmin linnan käskynhaltija Adolf Fredrik Munckin ihmeellinen elämä
Perheen toinen lapsi Adolf Fredrik Munck af Fulckila syntyi 28. huhtikuuta 1749 samassa Mikkelin
pitäjän vänrikin puustellissa kuin vanhempi veljensä Johan Henric. Ei ole tiedossa, miten säätyynsä
nähden suhteellisen niukoissa rahavaroissa olleen Munckin perheen lapset koulutettiin, sillä heidän
nimiään ei löydy Rantasalmen triviaalikoulun eikä muidenkaan suomalaisten oppilaitoisten
oppilasluetteloista. Todennäköisesti perheessä oli Orbinskin perheen tapaan ainakin joitakin aikoja
87

kotiopettaja eli informaattori. Varmaan molemmat vanhemmat myös opettivat lapsiaan.
Upseeriperheissä saatettiin myös ajatella, ettei liika kirjatieto ole sotilashenkilölle tarpeellista.
Kotona opittiin joka tapauksessa käsittelemään asetta, metsästämään, kalastamaan ja ratsastamaan.
Kysymys koulutuksesta tai oikeammin sen vajavaisuudesta nousi kuitenkin myöhemmin esille
Munckin kohottua Tukholman Drottningholmin linnassa korkeaan hovivirkaan. Tätä kuningas
Kustaa III:n tuntemattomuudesta noussutta suosikkia oli hovin nirppanokkien helppo arvostella
siitä, että hän oli kotoisin valtakunnan perimmäisistä takametsistä eli Savosta. Kateelliset kielet
kertoivat myös, että hän oli pelkkä suomalainen yksinkertaisuus vailla tarvittavia edellytyksiä
saamiinsa tehtäviin. Kun Munck vielä joutui kuninkaan pyynnöstä ratkomaan hallitsijaparin
aviollisia intiimejä ongelmia, oli skandaalikeitos valmis. Aina meidän päiviimme saakka on elänyt
huhu siitä, että Ruotsin kuningas Kustaa III ei ollutkaan kruununprinssin isä. Tässä ikivanhassa
juorussa ei kuitenkaan liene mitään perää. Munck neuvoi kun neuvoja tarvittiin ja kruununperijän
synnyttyä sekä kuningas että kuningatar olivat hyvin onnellisia.

Drottningholmin linna,
Munckin
monivuotinen
työpaikka, kaikessa
loistossaan.

Adolf Fredrik Munck kirjattiin vapaaentoiseksi Savon jalkaväkirykmenttiin 11-vuotiaana 22.
heinäkuuta 1760. Hän ei kuitenkaan koskaan mennyt armeijan palvelukseen, sillä hänet valittiin
kuninkaan hovin paashipojaksi 16. huhtikuuta 1765. Tähän tehtävään pääsivät vain harvat ja valitut.
Valintaa edelsivät hyvät suhteet ja erinomaiset suositukset. Munckin tapauksessa tärkeänä
yhteyshenkilönä hovin suuntaan toimi hänen isänsä rykmenttitoveri Fredrik Gyllensvaan.
Adolf Fredrikin ura eteni siten, että hän oli kamaripaashina kuningas Adolf Fredrikin hovissa 12.
heinäkuuta 1767, henkirakuunarykmentin kornettina 13. marraskuuta 1771 ja ensimmäisenä
kamaripaashina Kustaa III:n hovissa 6. kesäkuuta 1772 eli pari kuukautta ennen vallankaappausta.
Toimitti kuningas Kustaa III:lle tiedon 18. elokuuta, että kiihkeimmät myssypuolueen kannattajat
suunnittelivat kuninkaan vangitsemista. Munck oli kuullut asiasta isältään, joka oli
valtiopäiväedustaja. Kiitokseksi kuninkaalle tekemistään palveluksista Munckista tuli
hovitallimestari 30. joulukuuta 1772 ja hän sai Miekkaritarikunnan ritarimerkin.
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Munck oli koonnut itselleen merkittävän määrän mystiikkaa ja alkemiaa käsittelevää kabbalistista
kirjallisuutta. Hän oli myös salatietoon suuntautuneen seuran suurmestari. Kustaa III ei kuitenkaan
ollut erityisen innostunut mystiikasta. Vuodesta 1783 lähtien hän suhtautui salatietoon yhä
kriittisemmin. Ehkä senkin vuoksi kuningas alkoi vähitellen ottaa etäisyyttä Munckiin.
Kuninkaalla oli kuitenkin ongelmia kruununperimysasioiden kanssa. Hänellä ei ollut perillistä ja
avioliitto kuningatar Sofia Magdalenan kanssa oli vain nimellinen järjestely. Puolisot olivat hyvin
etäisiä toisilleen. Kuningas naitti kruununperijän toivossa veljensä, herttua Karlin, ja HolsteinGottorpin Hedvig Elisabeth Charlottan, mutta valitettavasti herttuaparin avioliitosta tuli lapseton.
Kuninkaan oli näinollen pakko yrittää vähitellen tutustua omaan vaimoonsa. Tässä hankalassa
tilanteessa Munck tuntui parhaalta avustajalta. Munckista tuli ensin jonkinlainen kuninkaallisen
pariskunnan perheterapeutti, jotta edes luonteva keskusteluyhteys puolisoiden välille saatiin
muodostettua.
Munckin ura oli tällä välin sujunut seuraavaan tapaan: hänestä tuli henkirakuunarykmentin
luutnantti 14. helmikuuta 1775, rykmentin ratsumestari 22. toukokuuta 1775, nuorempi majuri
samassa rykmentissä 22. lokakuuta 1776 sekä ensimmäinen hovitallimestari 3. lokakuuta 1773,
jossa virassa hän oli vuoteen 1788 saakka.
Kun kuningas vihdoin sai ilmoittaa tulossa olevasta kruununperillisestä, sekoittui iloon myös
skandaalin käryä, sillä sekä leskikuningatar että kuninkaan veli, Kaarle-herttua, olivat uskoneet
ilkeämielisiä juoruja, joiden mukaan Munck olisi lapsen isä. Herttua meni jopa niin pitkälle, että
vaati Muckia tunnustamaan lapsen isyyden. Olisi tietenkin ollut herttuan oman edun mukaista
pelata veljensä lapsi kruununperimysjärjestyksen ulkopuolelle. Marraskuussa 1778 syntyi
kruununperijä, prinssi Gustav Adolf. Elokuussa 1782 syntyi toinen poika, Karl Gustav, Smoolannin
herttua.
Kuningatar Sofia Magdalena kiitti Munckia kallisarvoisilla lahjoilla. Hän sai muun muassa
kuningattaren muotokuvan. Kruununperijän syntymää juhlittaessa Munckista tuli kaikkien
ritarikuntien seremoniamestari. Kuningas puolestaan kiitti nimittämällä Munckin Drottningholmin
linnan käskynhaltijaksi, joka oli hyvin merkittävä virka. Kuningaspari oleskeli linnassa mielellään
ja Munckin tehtävänä oli saada heidän oleskelunsa sujumaan niin mukavasti kuin suinkin. Munck
vastasi myös uusista rakennusprojeteista linnan alueella.
Ystävyys kuningattareen ei kuitenkaan kestänyt kauan. Eräs monista syistä oli se, että Sofia
Magdalena suhtautui hyvin penseästi Munckin naisjuttuihin. Ensimmäinen Munckin tunnetuista
rakastajattarista oli kamarineito Anne-Sophia Ramström, joka avusti järjestelyissä, kun kuningas
halusi vierailla kuningattaren makuuhuoneessa syksyllä 1775. Anne-Sophia Ramströmin kanssa
Munck sai kolme lasta. Kamarineitsyt Ramström ei kuitenkaan osannut pitää suutaan kiinni
arkaluontoisista tiedoistaan ja sai lähteä hovista, tosin eläkkeen kera. Munckin loputkin osakkeet
kuningattaren silmissä romahtivat, kun ensitanssijatar Giovanna Bassista tuli hänen uusi
rakastajattarensa. Munckin tilalle ensimmäiseksi hovitallimestariksi nousi G. M. Armfelt. Munck
sai lohdutukseksi kreivin arvon ja hänet nimitettiin Upsalan maaherraksi. Maaherran tehtävään hän
ei kuitenkaan koskaan ryhtynyt.
Munck sai kamarirevisionin johtajan paikan sen vapauduttua vuonna 1788. Hän esitti kovaa
arvostelua virastojen toimintaa kohtaan ja yritti tehdä perusteellisia uudistuksia, mutta ei ehtinyt
saada niitä ajetuksi läpi ennen maasta karkoitustaan.
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Kustaan sota 1788-1790 soi Munckille mahdollisuuden lähentää uudelleen 1780-luvun
jälkipuoliskolla viilenneitä suhteitaan hallitsijaan. Munck oli mukana erilaisissa komiteoissa, jotka
koskivat armeijan, myös laivaston, sotaan varustautumista. Kun Kustaa III joulukuussa 1788 kutsui
säädyt koolle päättämään sodasta oli hän valmiiksi tietoinen aatelin vastustuksesta ja oli tätä varten
jo järjestetänyt Munckin valtiopäivien puheenjohtajaksi (ruots. överståthållare).
Helmikuussa 1789 Munck sai käskyn pidätyttää opposition jäsenet ja teljetä nämä Fredrikshofiin.
Munckin palveluhalukkuudella kuningasta kohtaan tuli kuitenkin jossain raja vastaan. Hän vastusti
kuninkaan valtaoikeuksia laajentanutta yhdistys- ja vakuuskirjaa eikä siekaillut arvostella
kuningasta omavaltaisuudesta jopa suoraan tälle itselleen. Munck pyysi vapautusta valtiopäivien
puheenjohtajan tehtävästä ja uhkasi kirjeessä lähteä maasta. Kirjeeseen ei kuitenkaan koskaan tullut
vastausta, sillä kuningas tarvitsi Munckin palveluksia. Munck jatkoi tehtävässään toukokuuhun
1789 saakka. Hänestä tuli salaisen sotavarustelukomitean puheenjohtaja.
Kustaa III:n sotavalmisteluihin kuului rahan painattaminen. Armeija tarvitsi sitä vihollismaassa
varusteiden ja palvelusten hankkimiseen. Toukokuussa 1788 päätettiin painaa viiden kopeekan
kolikoita, mutta kuninkaalla oli käyttöä myös suuremmalle rahalle. Hieman ennen sodan
puhkeamista rahapaino alkoi toimia Munckin johdolla.
Vaikka Värälässä oli jo 14. elokuuta 1790 solmittu rauha, halusi kuningas sodan loputtua painattaa
20 miljoonaa ruplaa. Tarkoituksena oli sekä hyötyä tilanteesta että aiheuttaa levottomuutta Venäjän
rahamarkkinoilla.
Rahapainosta vastasi Apelqvist. Munck antoi elokuussa 1791 käskyn keskeyttää väliaikaisesti
setelien painaminen ja painattaa sensijaan väärennettyjä fahnehjelmeja. Ei ole kuitenkaan luultavaa,
että Munck olisi uskaltanut katkaista venäläisten setelien painamisen aloittaakseen rahan
väärentämisen omaan laskuunsa. Munck varmaankin arveli tekevänsä Kustaa III:lle palveluksen.
Hän tiesi kuninkaan aikaisemmasta rahanvalmistuksesta eikä näinollen pitänyt fahnehjelmien
painamista kohtuuttomana. Mitään todisteita siitä, että kuningas olisi tiennyt Munckin toimista, ei
ole. Kun Kustaa III sai tietää tapahtuneesta, reagoi hän hyvin jyrkästi. Maaliskuun 12. päivänä 1792
hän antoi käskyn tuhota venäläinen setelipaino välittömästi. Jos oppositio saisi tietää, että joku
hallitsijan lähipiiristä, peräti Drottningholmin linnasta, oli sekaantunut väärän rahan valmistukseen,
olisi kuninkaan maine uhattuna.
Kun Munck ei halunnut selvittää setelipainannan olosuhteita kuninkaan toivomalla tavalla, seurasi
lopullinen välirikko. Kuningas ei uskaltanut luottaa siihen, että Munck todella vaikenisi venäläisten
setelien painattamista koskevista tiedoistaan. Niinpä Kustaa III aikoi vangituttaa Munckin
Marstrandin linnoituksen hiljaisuuteen, mutta kuninkaan murha oopperanaamiaisissa 16.
maaliskuuta 1792 katkaisi suunnitelman toimeenpanon. Kuninkaan kuoltua Kaarle-herttua päätti
ajaa Munckin maanpakoon. Munckin oli luovuttava kunnianosoituksistaan ja nimestään.
Osapuolilla oli myös suuresti eriävät käsitykset Munckin myymien fahnehjelmien määrästä.
Huhtikuun 26. päivänä 1792 Munck lähti Tukholmasta valvonnan alaisena. Matka suuntautui
Italiaan, jossa hän asettui Pisan kaupunkiin.
Italiassa Munck jatkoi omien etujensa ajamista kotimaassaan. Hän yritti järjestellä paluumatkaa,
jotta saisi keskeneräisen prosessinsa loppuun. Hän uhkasi julkaista tietoja, jotka aiheuttaisivat
vaikeuksia vallassa oleville, mustaisivat Kustaa III:n mainetta ja huonontaisivat Ruotsi Venäjänsuhteita. Munckia haluttiin yrittää lepytellä kohtuullisella eläkkeellä, mutta tämä katkesi Kustaa IV
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Aadolfin vastustukseen. Vuonna 1825 uusi Bernadotte-sukuinen kuningas Kaarle XIV Juhana
myönsi Munckille vaatimattoman eläkkeen.
Munck etsi suojaa Milanosta ranskalaisten valloitettua kaupungin vuonna 1797. Seuraavana vuonna
hänestä tuli Cisalpinian tasavallan kansalainen ja hän osti kiinteistön Massan kaupungin
lähettyviltä. Itävalta myönsi hänelle Parman ja Piacenzan kreivin arvon. Vuonna 1817 hänstä tuli
Massa-Carraran kansalainen. Hänen huononeva taloudellinen tilanteensa ei sallinut hänen osallistua
seuraelämään. Munck haudattiin Massan kaupungin köyhien hautausmaalle.

MassaCarraran sijainti
Italian
Toscanassa.
Alue on
kuuluisa
marmoristaan.

Seuraavassa vielä Adolf Fredrik Munck af Fulckilan ura numeroina: Valtiopäiväedustaja 1778, 1786
ja 1789, kaikkien kuninkaan ritarikuntien seremoniamestari 27. joulukuuta 1778, Drottningholmin
linnan käskynhaltija 24. tammikuuta 1781, myöhemmin myös Svartsjön linnan ja Ventholmin
kuninkaankartanon käskynhaltija. Everstiluutnantti 20. huhtikuuta 1782, Drottningholmin ja
Svartsjön linnojen ja läänien käskynhaltija vuodesta 1786 lähtien 4. lokakuuta 1790 saakka. Johti
sotavartustelukomiteaa 23. toukokuuta 1788 alkaen. Upsalan läänin maaherra 27. toukokuuta 1788.
Kamarirevisionin presidentti 3. heinäkuuta 1788 alkaen vuoteen 1792 saakka. Korotettiin
kreivilliseen arvoon 4. heinäkuuta 1788. Ulriksdalin ja Karlbergin linnojen hoitaja 11. helmikuuta
1789, ylimmäinen käskynhaltija 11. helmikuuta alkaen 5. toukokuuta 1789 saakka. Osallistui
kuninkaan Suomeen suuntautuvaan matkaan toukokuussa 1789. Salaisen sotavalmistelukomitean
puheenjohtaja 10. toukokuuta 1789, laivaston kehittämiskomitean puheenjohtaja 14. marraskuuta
1789. Sai kuninkaalta virkavapauden ulkomaanmatkan tekemistä varten 4. lokakuuta 1790.
Serafiimiritarikunnan ritari 22. marraskuuta 1790. Erosi virasta 7. heinäkuuta 1792. Asettui
asumaan Italiaan. Parman ja Piacenzan kreivi.
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Muut Munckin perheen lapset, Orbinskin lasten serkut
Kolmas Munckin perheen pojista, Adolf Fredrikin veli Georg Didrik Munck af Fulckila, oli
syntynyt 13. joulukuuta 1750. Hänet kirjattiin vapaaehtoisena Savonlinnan jalkaväkirykmenttiin
kahdeksanvuotiaana. Hänestä tuli kersantti ja vuonna 1771 vänrikki, mutta hän kuoli jo
kaksikymmentäyksivuotiaana 9. syyskuuta 1772 Leislahden everstiluutnantin puustellissa.
Munckin perheen tytär Hedvig Sophia Munck af Fulckila (1751-1839) on paremmin esillä Wendla
Beata Orbinskin yhteydessä.
Nuorin Anders Eric Munck af Fulckilan ja Hedvig Juliana von Wrightin lapsista, Otto Magnus
Munck af Fulckila, syntyi 9. syyskuuta 1764. Hänet kirjattiin vapaaehtoisena Savon
jalkaväkirykmenttiin jo kuusivuotiaana. Viisi vuotta myöhemmin hän pääsi Kustaa III:n hoviin ja
kolmetoistavuotiaana hän oli ratsuväen kornetti. Sotilasura ei kuitenkaan häntä houkutellut.
Kaksikymmenvuotiaana kuningas nimitti hänet kamarijunkkariksi ja joitakin vuosia myöhemmin
kruununprinssin kavaljeeriksi.
Otto Magnus Munck jatkoi armeijauraansa henkidrabanttien korpraalina vuosina 1784-1797 ja
toisessa rykmentissä vuodesta 1793 lähtien, mutta jatkoi samalla siviiliuraa. Vuosina 1794-1810
hän, kuten aiemmin veljensä Adolf Fredrik, toimi Tukhoman linnan käskynhaltijana. Vuonna 1795
hänet lähetettiin Schweriniin nykyiseen Pohjois-Saksaan varmistumaan siitä, että MecklenburgSchwerinin Louise Charlotte olisi sopiva puoliso Kustaa IV Aadolfille.
Vuonna 1804 Otto Magnus Munck sai vaikean tehtävän, kun hän joutui vastaamaan hovin
taloudesta. Hän hoiti tätä luonteelleen sopimatonta tehtävää aina kuninkaan 1809 tapahtuneeseen
syrjäyttämiseen saakka. Hovin tarkkasilmäinen ja teräväkynäinen huomioitsija, herttuatar Hedvig
Elisabeth Charlotta, kirjoitti päiväkirjaansa, että Otto Magnus syrjäytettiin hovimarsalkan ja
käskynhaltijan tehtävistä tuhlaavaisuutensa tähden. Otto Magnuksen moniin tehtäviin vuosina
1795-1798 kuului leskikuningatar Sofia Magdalenan hovimarsalkan tehtävien hoitaminen. Vuonna
1805 Otto nimitettiin armeijan everstiksi tarkoituksena hänen taloudellisen asemansa parantaminen.
Vuonna 1809 kuningas Kustaa IV Aadolfin jouduttua eroamaan ja lähdettyä Ruotsista maanpakoon
myös Otto Magnus Munckin ja hänen puolisonsa Elisabet Maria Hebben elämä muuttui
täydellisesti. Munckin pariskunta päätti seurata syrjäytettyä kuningasparia Badeniin. Vuonna 1811
Otto astui Venäjän hovin palvelukseen hovimestariksi. Tähän vaikutti kuningatar Fredrikan
suositus, sillä kuningattaren sisar Elisabet oli Venäjän keisari Aleksanteri I:n puoliso. Jo vuonna
1814 Otto ja hänen puolisonsa palaivat Badeniin, missä Otto liittyi kuningatar Fredrikan
maanpakolaishovin palvelukseen Karlsruhessa.
Oton puoliso Elisabet Maria Hebbe oli varakkaan tukholmalaiskauppiaan, kauppaneuvos Christian
Hebben ja tämän puolison Maria Palmin tytär. Otto oli Elisabet Hebben toinen puoliso, sillä
Elisabet oli jäänyt leskeksi kauppias Johan Filip Möllerin kuoltua. Hänen sanottiin olleen sekä rikas
että kaunis. Hän oli perinyt Ederbyn suuren kartanon Södermanlandissa. Vuodesta 1805 lähtien hän
oli ollut kuningatar Fredrikan hovinainen.
Sekä Otto Magnus että hänen puolisonsa olivat mukana valmistelemassa Kustaa IV Aadolfin pojan
prinssi Gustafin nousua Ruotsin valtaistuimelle. Tästä sotkuisessa vehkeilyssä oli mukana myös
Svean henkikaartin luutnantti Otto Natt och Dag. Kruununperijäksi oli kuitenkin jo määrätty
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Napoleonin marsalkka Jean-Baptiste Jules Bernadotte, josta myöhemmin tuli Ruotsin kuningas
Kaarle XIV Juhana. Otto Natt och Dag päätyi Amerikkaan ja siellä ainakin vuonna 1819 hän oli
New Orleansin kaupungissa.
Syrjäytetyn kuningatar Fredrikan kuoltua vuonna 1826 vapaaherra Otto Magnus Munck erosi hovin
palveluksesta. Kuningattaren perilliset vastasivat hänen kuluistaan hänen elämänsä loppuun 9.
kesäkuuta 1853 saakka. Puoliso Elisabet oli kuollut kolmetoista vuotta aikaisemmin.

WENDLA BEATA ORBINSKI (1765-1835)
Albrechtin ja Elsan tytär
Wendla Beata Orbinski syntyi Rantasalmen Hiismäessä 1. kesäkuuta 1765. Hänen kummejaan
olivat:
Gabriel Krogius, Rantasalmen triviaalikoulun konrehtori
Johan Petter von Wright, Elsan veli
Nils Eric von Wright, Elsan veli
Samuel Hästesko, kapteeni, Joroisten Braseborgin kartanon omistaja
Katarina Sirelius
Katarina Lovisa Pistolekors
Elisabeth Sirelius
Wendla suoritti Rantasalmen rippikirjan mukaan kristinopin. Hän muutti myöhemmin Hiismäen
kylästä Ahvensaloon. Hän asui isänsä kuoltua äitinsä kanssa eikä koskaan avioitunut. Tästä koko
Albrechtin suuren lapsikatraan nuorimmaisesta ei ole juurikaan tietoa ennen vuotta 1812, jolloin
hän ikäänkuin astuu näyttämölle. Wendla oli tuolloin 47-vuotias ja jäänyt koko
lapsuudenperheestään viimeisenä eloon Carl-veljen kuoltua vuonna 1810.
Heinäkuun 9. päivänä 1812 oli Åbo Allmänna Tidningin numerossa 80 Rantasalmen
kihlakunnanoikeuden ilmoitus, jossa pyydettiin Wendlan edesmenneiden veljien Larsin, Henrikin,
Carlin ja Erik Adolfin perillisiä ilmoittamaan, mikäli heillä on vaatimuksia koskien Rantasalmen
Torasalon kylän taloa n:o 1. Perintötila, jota ilmeisesti kutsuttiin Mariebergiksi, oli
kihlakunnanoikeuden päätöksellä siirtymässä muun perheen kuoltua Wendlan omaisuudeksi.
Ilmeisesti kukaan ei ilmoittautunut. Wendla sai tilan nimiinsä.
Wendlan aikana naisella ei kuitenkaan ollut oikeutta hallita omaisuuttaan. Asioista päätti
miespuolinen holhooja. Wendla oli valmis käynnistämään suuren hankkeen: hän anoi Venäjän
keisarilta lupaa saada itse määrätä kiinteää ja irtainta omaisuuttaan. Toisin sanottuna hän halusi tulla
julistetuksi täysivaltaiseksi (ruots. warda myndig förklarad).
Keisarille osoitettu anomus allekirjoitettiin Tornioniemen Mariebergissä 11. lokakuuta 1818.
Wendlan omakätisen allekirjoituksen oikeaksi todistivat Härkönen ja Streng, jotka olivat
mahdollisesti naapureita tai muita tuttuja.
Seurasi pitkä ja vaiherikas prosessi, jossa tarvittiin jos jonkinlaista lisäselvitystä ja monien
henkilöiden todistuksia. Anomuksen käsittely maksoi kaksikymmentä hopearuplaa. Muotoseikkoja
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noudatettiin tarkasti. Kaikki anomukset osoitettiin ”Suurivaltaisimmalle Kaikkein armollisimmalle
Keisarille ja Suuriruhtinaalle”. Allekirjoittajan tuli mainita olevansa ”Teidän Keisarillisen
Majesteettinne kaikkein armollisin ja uskollisin alamainen”.
Wendlan laillisena holhoojana mainitaan ”Herra Kapteeni Georg Adolf Oppman” (1789-1866) ja
tämän seuraajana ”Herra Hovioikeuden auskultantti, jalosyntyinen Gustaf Henric
Aminoff” (1795-1871), josta myöhemmin tuli tuomari ja laamanni. Oppmanit olivat Wendlalle
sukua, sillä hänen sisarensa Maria Elisabet Orbinski oli avioitunut Oppmanin sukuun. Gustaf
Henric Aminoff puolestaan oli majuri Germund Aminoffin poika. Tämä kuten Georg Adolf
Oppmankin oli Wendlan veljien upseeritovereita Suomen sodassa. Todennäköisin syy holhoojaksi
valikoitumiseen lieneekin armeijassa syntynyt ystävyys, joka laajeni usein perheiden väliseksi.
Rantasalmen kirkkoherra Joachim Adolf Cleve ilmoitti papintodistuksessa mademoiselle Wendlan
tuntevan kristinopin ja eläneen kaikin puolin moitteetonta elämää. Mamsellin kunnollisista
elämäntavoista todistivat muutkin. Herrojen Tandefelt, Hisinger, Edelheim, Orraeus, Fabritius,
Richter ja de la Chapelle allekirjoittamassa todistuksessa sanottiin, että yli viisikymmenvuotias
mamselli Orbinski on jo niin vakaassa iässä, että tämäkin puoltaa hänen kykyään huolehtia
omaisuudestaan.
Lisäksi Wendlan sekä isän- että äidinpuoleiselta lähimmältä miessukulaiselta tuli saada
hankkeeseen suostumus.

Wendlan oma kertomus suvustaan
Wendla antoi elokuussa 1820 suvustaan seuraavanlaisen lausunnon, joka on ollut erityisen
merkityksellinen Orbinskin suvun tutkimuksen kannalta: ”Isänpuoleisia sukulaisiani en tunne
lainkaan. Noin neljäkymmentä vuotta sitten edesmennyt isäni, joka oli kotoisin Puolasta, muutti
Willmanstrandin vihan jälkeen tälle seudulle. Äidinpuoleisista sukulaisistani elävät äitini siskon
tytär, leskikenraalitar Ehrnrooth Uudellamaalla Seestan kartanossa ja enoni poika Henric Magnus
von Wright Kuopion Haminalahdessa.”

Wendla Beata
Orbinskin allekirjoitus.

Orbinskin suku on siis Wendlan mukaan puolalainen. Häntä on syytä suvun neljännen
suomalaistuneen polven edustajana uskoa. ”Willmanstrandin vihalla” Wendla tarkoittaa hattujen
sotaa 1741-1743, joka Suomessa tunnetaan venäläismiehityksen ajasta, pikkuvihasta.
Anomusta tehtäessä Wendlan läheisin jäljellä oleva isänpuoleinen miessukulainen oli Henrik-veljen
poika Gustaf Orbinski, joka vuonna 1820 oli Kuopion komppanian 23-vuotias vääpeli. Hän vakuutti
kirjallisesti, ettei hänellä ollut tätinsä hanketta vastaan mitään. Vain neljä vuotta tämän jälkeen
Gustaf Orbinski kuoli Luolaisten kasarmilla. Nuori naimaton vänrikki haudattiin Hattulaan.
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Eno Jonas Mauritz von Wright
Kuopion Haminalahdesta lisäsi Wendlan anomukseen hänen kuusi vuotta nuorempi serkkunsa,
äreäksi tiedetty majuri Henrik Magnus von Wright (1771-1850), myöhemmin kuuluisaksi tulleiden
lintumaalariveljesten isä, lokakuussa 1820 lauhkeasti oman osuutensa: ”Hänen äitinsä puolelta
ainoana elossa olevana miespuolisena sukulaisena minulla ei ole mitään anomusta vastaan.”
Lausunnon antaja oli Elsa von Wrightin veljen, kapteeni Jonas Mauritz von Wrightin (1727-1813),
ja tämän puolison Anna Christina Tawastin (1751-1846) ainoa poika. Palveltuaan lähes
kolmekymmentä vuotta Savon rykmentissä Elsan veli Jonas Mauritz sai kapteenin arvon ja
virkaeron. Hän avioitui itseään yli kaksikymmentä vuotta nuoremman Haminalahden kartanon
perijättären kanssa, joka oli syntynyt Maaningan Halolassa.
Anna Christina Tawastin veli Johan Henrik Tawast kohosi Tukholmassa kenraaliksi asti ja
korotettiin lopulta kreivilliseen säätyyn. Sisar puolestaan osoitti kyvykkyyttään tarttumalla
Haminalahdessa topakasti työhön ja toimeen. Lempeäluontoista isäntää Jonas Mauritzia pidettiin
tarmottomana ja päättämättömänä, mutta tehokasta, ystävällistä ja avuliasta ”Haminalahden suurta
rouvaa” muistelivat paikkakuntalaiset pitkään tämän kuoleman jälkeenkin.

Wrightin sisarusten avioliitoista
Tässä yhteydessä toteamme, että kaikilla karoliinieversti Henrik Wrightin lapsilla oli avioliitoissaan
huomattavat ikäerot. Vanhin lapsista, Anna Sophia, avioitui itseään 41 vuotta vanhemman
Alexander Ramsayn kanssa. Georg Henrikin toinen puoliso Catharina Agneta Stjerncrona oli
miestään 35 vuotta nuorempi. Kuten tiedämme, Elsa Katarinalla ja Albrecht Johan Orbinskilla oli
noin 20 vuoden ikäero. Maria Christinan mies Lars Grise oli vaimoaan 27 vuotta vanhempi. Hedvig
Juliana avioitui 15 vuotta vanhemman Anders Erik Munck af Fsofia magdalenaulckilan kanssa.
Tässä perheessä oli ennemminkin sääntö kuin poikkeus, että vaimo oli miestään huomattavasti
nuorempi.

Ferdinand von Wrightin
maalaus vuodelta 1857,
”Rajuilma Haminalahdella”,
sijoittuu perheen
kotimaisemiin.
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Serkku, majuri Henrik Magnus von Wright
Henrik Magnus von Wright meni yksitoistavuotiaana Haapaniemen sotakouluun, oli
neljätoistavuotiaana vänrikki ja sai kuusitoistavuotiaana tulikasteensa Kustaan sodassa. Rykmentin
tykistökapteenina hän kunnostautui Suomen sodassa Revonlahden, Lapuan ja Alavuden taisteluissa,
joista viimeksi mainitussa hänen serkkunsa Erik Adolf Orbinski palkittiin kultaisella
urhoollisuusmitalilla. Henrik Magnuskin sai mitalin, mutta hän tuskin myöhemmin muisteli
Alavuden tapahtumia kovin hyvällä, sillä hän haavoittui taistelussa pahasti. Vammojensa vuoksi hän
joutui eroamaan armeijasta majurina ja vetäytymään loppuiäkseen Haminalahden rauhaan.
Sotakentällä saatu haava ei parantunut ilmeisesti kunnolla koskaan, sillä Henrik Magnus joutui siitä
johtuen viettämään suuren osan loppuelämästään vuoteessa. Kaiken lisäksi hän halvaantui
liikuntakyvyttömäksi vuonna 1831, mutta seitsemän vuoden jälkeen hän toipui halvauksesta
osittain. Tällaisen kohtalon on täytynyt olla äitinsä Anna Christinan tarmokkaan luonteen perineelle
miehelle hirveä kohtalo. Voimme hyvin ymmärtää, että Henrik Magnus von Wright oli äreä.
Tarinat Haminalahden majurin kiukunpuuskista elävät. Henrik Magnus piti kartanonsa ohjia niin
tiukasti käsissään, että mikäli aitan avain ei riippunut hänen määräämässään paikassa ovenpielessä,
majuri raivostui. Hänen taitavat poikansa tosin maalasivat kerran isänsä ovenpieleen niin aidon
näköisen avaimen, että se meni täydestä. Onneksi Henrik Magnus pääsi välillä myös toteuttamaan
itseään: kesällä hän saattoi kannattaa itsensä veneeseen ja viettää koko yön saaressa kalastamassa ja
linnustamassa. Talveksi majurille oli valmistettu erikoisvalmisteinen reki, jossa oli asetta varten
teline, josta saattoi ampua teeriä. Jopa majurin hevosen kerrottiin lukeneen niin täydellisesti
isäntänsä ajatuksia, että se osasi pysähtyä heti nähtyään lintuja sopivalla ampumaetäisyydellä.

Haminalahden serkut
Magnuksen (1805-1868), Wilhelmin (1810-1887) ja Ferdinandin (1822-1906) taiteellis-tieteellinen
kiinnostus lintuihin virisi jo varhaislapsuudessa näillä isän kanssa tehdyillä metsästysretkillä.
Heidän veljestään, kanavanvalvoja Juliuksesta (1820-1885), kehittyi suorastaan virtuoosimainen
ampuja, josta paikalliset kertoivat legendoja. Julius von Wright hermostutti jopa soutajaksi
pestaamansa talonpojan, jolle oli luvannut palkaksi jokaisen linnun, jota ei ollut ammuttu
täsmälleen silmien väliin. Kun röykkiö lintuja oli ammuttu ja yksikään luoti ei ollut osunut harhaan,
kehotti talonpoika Julius-herraa etsimään itselleen uuden soutajan.

Ferdinand von Wrightin
maalaus ”Taistelevat
metsot” vuodelta 1886
lienee Suomen
taidehistorian
tunnetuimpia ja
jäljitellyimpiä.
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Luonnossa liikkumisesta tuli von Wrightin lapsille jonkinlainen elämän korkeakoulu. Henrik
Magnuksen puoliso, Leppävirran rovastin tytär Maria Elisabeth Tuderus (1784-1846), opetti kyllä
suuren lapsikatraansa lukemaan, mutta kotiopettaja vieraili kartanossa vain silloin tällöin. Tytötkin
saivat opetusta, milloin käsitöiltään malttoivat. Magnus lähetettiin Turkuun lyseoon, mutta
nuoremmat pojat saivat tyytyä vain ajoittaiseen opiskeluun Kuopion triviaalikoulussa.
Nuorimmaista eli Ferdinandia isä ei tosin lähettänyt edes sinne, koska ei katsonut sitä tarpeelliseksi.
Magnus von Wright puki varmasti muidenkin sisarustensa ajatukset sanoiksi kirjoittaessaan 21vuotiaana: ”Vasta myöhempinä aikoina olen oppinut todella ymmärtämään, miten suuren
vaikutuksen Haminalahden ihana luonto on mieleeni tehnyt, miten olen rakastanut järveä, metsiä ja
lintuja – sanalla sanoen kaikkea Jumalan vapaan taivaan alla.”
Henrik Magnus von Wrightin ja Maria Elisabeth Tuderuksen kaikkiaan viidestätoista lapsesta
yhdeksän varttui aikuisiksi: Magnus, Wilhelm, Fredrik (1811-1854), josta tuli kapteeni, Adolf
(1815-1894), josta kehkeytyi hienomekaanikko ja kartanonomistaja, Wilhelmina eli Mina
(1818-1905), Fredrika eli Fika (1818-1902), joka nai maanmittari Zacharias Wilhelm Fabritiuksen,
Rosalie eli Rosa (1819-1892), Julius ja Ferdinand.

Ferdinand von Wright
maalasi vuonna 1877 tämän
Haminalahden Lugnetrakennusta kuvaavan työn.

Heidän isänsä, Haminalahden vanha majuri Henrik Magnus von Wright, vietti elämänsä
ehtoopuolella hiljaiseloa kartanossaan, joka tosin muistutti enemmän tavallista suurta maalaistaloa
kuin varsinaista aatelisasumusta. Kun hänen poikansa Adolf havaitsi rakennusten vähitellen
rapistuvan ja ehdotti, että saisi ottaa vastuun Haminalahdesta omiin käsiinsä, tyrmäsi majuri
ajatuksen. Vuotta myöhemmin Henrik Magnus kuitenkin antoi periksi.
Vetäydyttyään isännyydestä vanha sotasankari vietti aikaansa huoneessaan kesyn kärppänsä ja
joidenkin teräshermoisten lintujen kanssa, jotka viis veisasivat hänen kiukunpuuskistaan. Älyllistä
haastetta majurille tarjosivat matemaattiset ongelmat. Kun poika rakensi uuden kartanon, inhosi
Henrik Magnus sitä yhtä paljon kuin uusia ulkomaisia viljelymenetelmiäkin, jotka edistyksellinen
nuori kartanonherra Adolf von Wright toi Haminalahteen.
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Seestan serkut
Wendla Beatan mainitsema leskikenraalitar Ehrnrooth oli hänen serkkunsa Hedvig Sophia,
syntyjään Munck af Fulckila (1751-1839). Hän oli Wendlaa neljätoista vuotta vanhempi. Hedvig
Sophia oli avioitunut kenraalimajuri Carl Gustav Ehrnroothin (1744-1817) kanssa, joka oli
Nastolassa sijaitsevan Seestan kartanon omistaja.

Ehrnroothsuvun vaakuna.

Heidän poikansa, niinikään kenraalimajuri Gustav Adolf Ehrnrooth, toimi Suomen sodan aikana
1808-1809 rykmentin henkivartiopataljoonan komentajana ja osallistui muun muassa Jynkän,
Leppävirran, Revonlahden, Lapuan, Alavuden, Ruonan, Salmin, Vähäkyrön ja Oravaisten
taisteluihin, joista viimeisimmässä hän haavoittui. Toivuttuaan hän osallistui Ruotsin puolella
käytyihin taisteluihin ja sodan jälkeen vuonna 1810 hänet siirrettiin Smoolannin
rakuunarykmenttiin. Hän kuitenkin erosi Ruotsin armeijasta ja palasi Suomeen, missä hänet
merkittiin vuonna 1812 everstinä Venäjän armeijan upseeriluetteloihin. Uransa loppuvaiheessa hän
oli Suomeen sijoitetun suomenmaalaisen divisioonan komentaja sekä samalla Suomen
ylisotaoikeuden puheenjohtaja.
Kirjassaan ”Sofie Munsterhjelmin aika” historiantutkija Kirsi Vainio-Korhonen kertoo Seestan
kartanon perijän Gustaf Adolf Ehrnroothin ja Johanna von Platenin mahtihäistä 13. syyskuuta 1814,
jotka järjestettiin Lammin Vanhakartanossa morsiamen isoäidin Margareta Tandefeltin kotona.
Tässä yhteydessä sulhasen äidin Hedvig Sophia Munckin suvulla mainitaan olleen useita sukusiteitä
von Plateneihin.
Seestan kartanon lisäksi Gustaf Adolf Ehrnrooth omisti jonkin aikaa muitakin kartanoita,
Laakspohjan kartanon Lohjalla, Erkylän kartanon Hausjärvellä sekä Porlammin kartanon
Lapinjärvellä. Häntä on arvuuteltu Runebergin ”Vänrikin markkinamuisto” -runossa esiintyvän
kenraalin esikuvaksi, jossa vanha krenatööri kohtaa vuosien päästä Suomen sodan aikaisen
kapteeninsa ja pettyy, kun tämä vaikuttaa niin ylhäiseltä ja kylmältä:
Oli markkinat ja täynnä kadut kansaa, kalua,
mull' ei katsomahan ollut eikä ostoon halua.
Ilman aikojani käyden jouduin kadun kulmahan,
missä väen tungoksessa vaunut nähtiin seisovan.
Suottako ne seisattuivat, vaiko pakosta kenties?
Kuski piti ohjista, ja kansaa ärjyi vanttimies.
Mutta vaunuiss' istui herra, mukavasti nojallaan,
suopelkaulus-viitta yllään, tähtirivi rinnassaan.
Katsoin, katsoin. Mennyt aika välähti nyt muistihin;
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nähnyt olen kasvot nuo, mut milloin, missä, arvelin.
Salmellahan, Lapualla joukoss' oli urhojen,
kapteeni hän oli silloin, nytpä kenraal' ylhäinen.
Kovin oli muuttunutkin, ei niin paljon vanhuuttaan
kuin tuon korskan näön kautta, jonka sai hän arvostaan.
Liekö ylpeyttä? Ehk' ei; - olo, käytös, muotokin
tyyntä oli, mutta suurta, jäykkää, kylmää kuitenkin.
Sotatovereita aina iloll' olen kohdannut,
tuota katsoin ainoastaan, sydän siit' ei sulanut.
Loista, pöyhkeile, ma mietin; ennen yhdess' oltihin,
silloin verilläsi olit koristettu paremmin.

Tilanne muuttuu kuitenkin krenatöörin kerrottua koskettavia sotamuistojaan. Ylhäisen herran mieli
palaa takaisin taistelutantereelle, jossa he kaikki, niin upseerit kuin sotamiehet, taistelivat saman
asian puolesta.
Ja nyt nousi ukko, läksi palkkiotaan keräämään,
jotkut antoi äyrin hälle, useimmat ei sitäkään;
niin hän tuli vaunuillekin, kääntyi herraan korkeaan,
syvään kumartaen pisti esiin hattukuluaan.
Kenraalinpa, suuren herran, tähtiin, kultiin puetun
muoto muuttui, ja hän tempas ukon hatun ojetun,
katsoi häneen, katsoi kansaa, - samassapa heittikin
pitkin toria jo kaikki aarteet vanhan soturin.
Vanhus seisoi hämmästyksin, herra loihe lausumaan:
"Kuulin laulus, taistellut ma olen eestä saman maan.
Muisto tuo ett' elähyttää vanhanakin minua,
siitä näet, ylväs olen, ylvähämpi sinua."
"Tosin verileikiss' usein toivehemme pettyivät, tosin
voittommekin pian tappioiksi kääntyivät; mut ei silti
meidän tarvis kumarrella nöyrtyen,
hattuni ma pidän päässä; pidä sinä samaten!"
Lausui näin, ja kirkastus nyt hohti hänen kasvoillaan
ja hän hatun miehekkäästi päähän painoi sotilaan;
lausui sitten, - vielä ilost' ailahtaapi sydämen',
muotoaan kun aattelen ja puhettaan kun muistelen:
"Tasan ei käy onnen lahjat, niin se Luojan sääntö on,
minä rikas, arvoss' olen, sinä köyhä, arvoton;
yhteistäpä meillä paras: horjumaton alttius,
kunto verin vahvistettu, omantunnon todistus."
"Siksi kumppanukset ollaan, siis käy tähän istumaan!
Kallihin kun yhteist' ompi, halvemmatkin tasataan.
Leipää, suojaa mull' on sulle, kultaakin, jos haluat,
mulle myöhä ilos säästä sekä laulus ihanat."
Ja nyt vanha krenatööri nousi herran vierehen;
kansa, suoden kunniata, antoi tietä vaunuillen;
kuulin, kuinka kulkivat ne torin poikki kulkuaan,
mutta näön multa peitti kyynelkaste sumullaan.
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Orbinskin suvun tilanne Wendlan kuollessa
Viimein 16. helmikuuta 1822 Wendlan anomusasia ratkesi. Käsittely oli kestänyt lähes neljä vuotta.
Wendla sai Venäjän keisarilta Suomen senaatin vahvistaman päätöksen, jolla hänet julistettiin
täysivaltaiseksi myymään ja panttaamaan omaisuuttaan.
Wendla Beata Orbinski kuoli 70-vuotiaana vanhuudenheikkouteen Rantasalmen Tornioniemessä
(Marieberg) 22. joulukuuta 1835. Hänen kuolemansa päätti kokonaisen aikakauden Orbinski-suvun
historiassa. Niin suuri perhe kuin Wendlan ympärillä oli aikanaan ollut, oli hänen kuollessaan
miespuolisia Orbinskeja elossa vain kaksi. He olivat Henrik-veljen poika Robert ja Erik-veljen
poika Karl Gustaf, joista jälkimmäinen kuitenkin menehtyi naimattomana ja ilman perillisiä tätinsä
kuolemaa seuraavana vuonna 1836.
Robert puolestaan oli lähtenyt Venäjälle Pietariin kaivertajaoppiin ja hänen jälkeläisensä
muodostavat oman jännittävän tarinansa, joka johtaa Odessaan, Romaniaan ja 1900-luvulla jopa
Hitlerin Saksaan. Robertin sukuhaara ei kuitenkaan koskaan palannut Suomeen. Tämän sukuhaaran
mielenkiintoisia vaiheita on tutkinut perusteellisesti Keijo Alhomäki.

Wendla Beata Orbinski asui elämänsä loppupuolen näiden rantasalmelaisten maisemien äärellä.

Aivan oma lukunsa olivat tietysti Wendlan Carl- ja Erik-veljien aviottomat pojat, joista osa oli
tätinsä kuollessa jo perheellisiä miehiä. He olivat kuitenkin Orbinski-nimestään ja mahdollisista
isänperinnöistään huolimatta pudonneet äitiensä alhaisempaan yhteiskuntaluokkaan eikä heitä
näinollen voitu käytännössä laskea Wendlan miespuolisiksi sukulaisiksi. Historian ironiaa on, että
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juuri he ja heidän jälkeläisensä olivat niin elinvoimaisia, että suku kasvoi ja vahvistui. Näistä säätyyhteiskunnan pudokkaista tuli Suomen nykyisen Orbinski-suvun rantasalmelaiset kantaisät Anton,
Kustaa ja Kalle Orbinski. Päätän tämän historiikin rovasti Yrjö Hormian päätössanoihin vuonna
1958, kun hän oli julkaissut Savonmaa-lehdessä sukututkimuksiensa tuloksia otsikolla Orbinskien
satu:
Nykyiset Orbinskit, joista jotkut ovat ottaneet suomenkielisen sukunimen, voivat siis upseeri-isiensä
rehellisesti tunnustamien poikien jälkeläisinä täydellä syyllä lukeutua edellä esiteltyyn vanhaan
sotilassukuun.
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