SUOMEN ORBINSKIEN YHTEINEN ESI-ISÄ
CARL JOHAN ORBINSKI
oli Albrecht Johan Orbinskin (Orbinskin sukukirjan AJO IV) ja tämän toisen puolison Elsa Katarina
(von) Wrightin yhteisistä lapsista neljänneksi vanhin. Hän syntyi Rantasalmen Hiismäessä 3.
huhtikuuta 1757. Kasteessa samana päivänä hänelle merkittiin neljä kummia: isoveli Larsin (isän
edellisestä avioliitosta) anoppi Katarina Pose, Erik Claudelin, joka asui Rantasalo 8:ssa vaimonsa
Maria Christina Wittstockin ja lastensa kanssa, Elsa-äidin toiseksi nuorin veli Petter Johan (von)
Wright ja Maria Christina Ehrnrooth, joka myös oli von Wrightien kautta sukua.
Koulutus
Carl Johan Orbinski kirjoittautui Rantasalmen triviaalikouluun yhdessä vanhimman veljensä
Henrik Wilhelmin kanssa 12-vuotiaana vuonna 1769. Tämä oli tyypillinen ikä tulla kouluun.
Tuohon aikaan oli harvinaista, että jossain ylipäänsä oli koulu. Sijaintipaikaksi valikoitui
Rantasalmi rajan siirryttyä hattujen sodassa länteen päin. Triviaalikoulu oli aloittanut Viipurissa
ja joutunut muuttamaan Lappeenrantaan. Myös Savonlinnan pedagogio oli rauhanteossa jäänyt
Venäjän puolelle.
Koulun opettaja Brusin, nimismies Martini ja adjutantti Heintzius olivat saaneet rakennutettua
jonkinlaisen koulurakennuksen käräjätalon läheisyyteen. Talossa oli kaksi luokkahuonetta, joiden
välissä oli eteinen ja kamari. Tuomiokapituli olisi halunnut kouluun lautakaton, mutta
rakennuttajat arvelivat turpeella päällystetyn tuohikaton riittävän. Asiasta riideltiin, ja lopulta
katto tehtiin lankuista. Talo oli rakennettu vähän niin ja näin. Se olikin jatkuvassa korjauksen
tarpeessa.
Rantasalmen triviaalikoulun oppilasmäärä oli noin 20. Opettajanvirkoja oli viisi. Carl Johanin
ollessa koulussa rehtorina oli Peter Heinricius, konrehtorina Gabriel Krogius, ylempänä kollegana
Karl Brusin, alempana kollegana Georg Helsingius ja kanttorina Nils Kyander. Koulu oli aluksi nelija myöhemmin kaksiluokkainen, kun alemmat ja ylemmät luokat yhdistettiin. Rehtori ja
konrehtori opettivat ylempiä luokkia, ylempi ja alempi kollega alaluokkia. Koska koulu oli
olemassa lähinnä pappeja varten, oli opetuksen pääpaino latinan ja kreikan opiskelussa sekä
jumaluusopissa. Jonkin verran opiskeltiin myös historiaa, maantiedettä ja filosofian alkeita sekä
kaunopuheisuutta ja matematiikkaa. Koska koulu sijaitsi suomenkielisellä seudulla, oli myös
ruotsin kielen sisäluvun ja kirjoittamisen opettaminen välttämätöntä. Työaika oli kahdeksasta
yhteentoista aamupäivällä ja kahdesta neljään tai viiteen iltapäivällä. Keskipäivällä oli
lauluharjoituksia. Lukutyö aloitettiin aina rukouksella ja raamatunluvulla.
Rantasalmen historia esittää, että melkoinen osa koulun oppilaista oli pappien poikia, mutta myös
aliupseerien, alempien virkamiesten ja käsityöläisten poikia oli joukossa. Eräistä näistä tiedetäänkin
heidän antautuneen suunnilleen samalle uralle kuin isänsäkin. Esim. kornetti Orbinskin kaksi poikaa
antautui sotilasuralle. Triviaalikoulu oli heille vain virkaan tarvittavan ruotsinkielen, kirjoitus- ja
laskutaidon antaja.
Carl Johanin ja Henrikin koulutovereita olivat mm. Collanin, Tavaststjernan ja Kyanderin pojat
sekä Johan Henrik Kempe, joista viimeksimainittu oli myöhemmin Carl Johanin upseeritoverina
Suomen sodan aikana Oulussa sekä lopulta paikalla majuri Carl Johan Orbinskin jälkeensä
jättämän kuolinpesän konkurssikäsittelyssä.
Jo koululaisena Carl Johan mainitaan rummuttajana vuonna 1770. Hän lopetti koulun 1771 ja
astui vasta perustetun Savon jalkaväkirykmentin palvelukseen lippumiehenä 1775.
Rantasalmen koulun oppilasluetteloissa harvoin näin tarkasti ilmoitetaan, minne nuorukaiset,
koulusta erottuansa, joutuivat. Niissä kuitenkin sivumennen kerrotaan, että v. 1771 kaksi Orbinskinimistä meni sotaväkeen.

Carl Johan muutti Joroisiin 11.4.1776 ja takasin Rantasalmelle 12.3.1777. Rippikoulukin tuli
suoritettua, kuten seuraavasta papintodistuksesta käy ilmi:
Lipunkantaja herra Carl Johan Orbinski, joka muutti tänne Rantasalmelta todistuksen mukaan 11.
huhtikuuta 1776, syntynyt 3. huhtikuuta 1757. Hän on käynyt tarpeellisen kuulustelun
autuudenopissa ja siinä yhteydessä nauttinut Herran kunnianarvoista ehtoollista. Tässä
seurakunnassa viipyessään on hän viettänyt kristillistä säädyllistä, siveellistä ja puhdasta Jumalan
pelon valaisemaa elämää. On esteetön niin nauttimaan autuuden välikappaleita 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.
Carl Johan oli yksi viidestä maksavasta oppilaasta Savon tiedustelukoulu -nimisessä sotilaallisessa
alkeisoppilaitoksessa, joka oli toiminnassa vuosina 1777–1779. Oppilaita oli tuolloin kaikkiaan
yhdeksän. Koulun oli perustanut savolaisten köyhien aatelisten pojille Savon prikaatin komentaja,
eversti Georg Magnus Sprengtporten omilla varoillaan. Se toimi aluksi hänen virkatalossaan
Ristiinan Brahelinnassa. Vuonna 1779 koulu muutettiin vakinaiseksi ja siirrettiin Kuopioon 1780,
josta se siirtyi Rantasalmen Haapaniemen ratsutilalle jo seuraavana vuonna. Haapaniemen
sotakoulu toimi vuoteen 1808, jolloin se sodan tähden lakkautettiin. Koulu perustettiin uudelleen
sodan jälkeen vuonna 1812. Se laajeni täydelliseksi sotakouluksi 1816 ja muutti Haminaan
vuonna 1819 nimellä Suomen kadettikoulu.
Carl Johanin oppi-isä Sprengtporten oli hyvin tehokas. Hän kehitti joukkojensa aseistusta,
prikaatin harjoitustoimintaa ja oli erityisen kiinnostunut kartoituksen ja tiedustelutoiminnan
kehittämisestä. Savon tiedustelukoulussa Carl Johan opiskeli tovereidensa kanssa linnoitusoppia,
rekognosointia ja sotataitoja. Rekognosointi tarkoitti olemassa olevan kartta-aineiston
täydentämistä sotilaallisesti merkittävillä lisätiedoilla. Käytännössä Carl Johan Orbinski valmistui
tiedustelu-upseeriksi.
Eversti Sprengtporten oli kuitenkin hyvin omapäinen ja kiistanalainen hahmo, joka joutui
vähitellen Ruotsin kuninkaan epäsuosioon ja lopulta luovutti tiedustelu-upseeriensa laatimat
kartat venäläisille, jotka sitten hyödynsivät käsiinsä yllättäen pudonnutta aarretta
menestyksekkäästi Suomen sodassa. Sprengtportenin omat virheliikkeet siis mitätöivät hänen
arvokkaan työnsä.
Sotilasura
Tuoreena vänrikkinä Carl Johan Orbinski nimitettiin Savon kevyen jalkaväkirykmentin
Pieksämäen komppanian varusmestariksi. Hänen virkatalonaan oli Leppävirran Mustimäen
Mustiala ajalla 7.6.1780–25.3.1790. Hänet merkitään muuttaneeksi Rantasalmelta Joroisiin
4.10.1786. Seuraavasta hieman erikoisesta episodista näemme, että Karjalan Pyhäjärvellä
syntyneen rajakapteeni Albrecht Johan Orbinskin poika päätyi osittain Pohjois-Karjalaan 1780luvulla:
Karjalaan perustettua jääkärijoukkoa varten oli varastoitu viljaa, joka päätettiin hallitsijan
päätöksellä käyttää vuonna 1784 kruunun Pielisen Joesuuhun länsirannalle perustettavan
viinanpolttimon raaka-aineena. Luutnantti Bennet oli laatinut polttimorakennuksen piirustukset.
Muita rakennuksia olivat viljamakasiini, asuinrakennus ja renkituvat, jotka valmistuivat seuraavana
vuonna 1785. Pumppulaitoksen rakentamista lykättiin, mutta ajatuksena oli, että mikäli
viinanpoltto päästäisiin aloittamaan ennen vuotta 1786, käsipumppauksen työvoimana käytettäisiin
vänrikki Orbinskin johtamaa sotaväen osastoa. Oulun kautta saapui tislauslaitteita keväällä 1786,
mutta vasta maaliskuussa 1787 päästiin aloittamaan. Luutnantti Bennet joutui pian eroamaan
vaillinkinsa vuoksi ja koko viinanpoltto loppui vain vajaan kymmenentuhannen poltetun kannun
jälkeen Kustaan sodan aikana eräänä huhtikuun yönä vuonna 1790. Tapauksesta syytettiin erästä

sotamiestä ja kuormarenkiä, mutta sotaoikeudessa tapahtumien kulku ei selvinnyt. Koko Joensuun
kruununpolttimosta säästyivät vain polttimon asuinrakennus ja kruununmakasiini.
Carl Johan oli palveluksessa ns. Kustaan sodan 1788–90 aikana Savonlinnaa saartavissa eversti
Hastfehrin joukoissa, Pihlajanlahden ja Sikoinleuan taisteluissa sekä tiedustelumatkalla Saimaan
lauttalinjalla, jonka keskus oli Varkauden Laivalinna. Tämän koulutetun vakoojaupseerin
komennus tiedustelumatkalle ei ollut yllättävää.
Saimaan laivastosta on varsin vähän tietoja. Ilmeisesti lähinnä operoitiin tykkipursilla ja
tykkijollilla. Tykkipurret lienevät olleet soudettavia kaleereja, joissa soutajina on käytetty
sotavankeja ja rikollisia. Joka tapauksessa Saimaalla ovat toimineet parhaiten pienet ja
nopeasoutuiset veneet. Varkaudessa miehistöön kuului 80 matruusia, jotka oli koottu
Leppävirran, Rantasalmen ja Kuopion pitäjistä.
Parkumäen taistelun jälkeen oli Savon prikaatissa 23 matruusia ja 418 sotilasta kahdeksassa
tykkiveneessä. Venäläiset hallitsivat Savonlinnasta Lappeenrantaan johtavaa väylää ja meidän
aluksemme Hauki- ja Haapavedellä.
Herää kysymys, mikä oli Carl Johanin suhde Anjalan liiton upseerikapinaan. Hänen esimiehensä,
vapaaherra Berndt Johan Hastfehr, neuvotteli nimittäin salaa Pietarin hoviin siirtyneen eversti
Sprengtportenin kanssa ja ilmaisi tälle Savon kevyen rykmentin upseerien tuen kapinalle.
Poliittinen seikkailija Hastfehr poltti näppinsä sekä epäonnistuneessa Olavinlinnan piirittämisessä
että tässä kuningas Kustaa III:n hallintoa vastaan suunnatussa valtiopetoksessa ja sai
kuolemantuomion, mutta joutui tuomion lievennyttyä pelkästään maanpakoon. Anjalan liiton
tapahtumia on toisinaan myöhemmin pyritty esittämään Suomen ensimmäisenä haparoivana
itsenäistymishankkeena.
Carl Johan Orbinski ei allekirjoittanut kapinallisten laatimaa Liikkalan noottia. Hän sai ylennyksen
luutnantiksi 25.3.1790 ja siirtyi samalla rahapalkalle virkatalon sijasta. Hänellä oli hallinnassaan
Savon rykmentin Iisalmen, myöhemmin 2-majurin, komppanian vänrikin virkatalo Iisalmen
Partalan Pienpartala alkaen 20.12.1791. Samalla tuli nimitys esikuntaluutnantiksi. Pienpartala oli
Carl Johan Orbinskin virkatalo aina Suomen sodan katkeraan loppuun ja hänen virkaeroonsa
saakka 1.4.1809, siis yli seitsemäntoista vuoden ajan. Tilan tuotto oli upseerin palkka.
Carl Johan ylennettiin kapteeniksi 7.7.1802 ja hän sai Ruotsin Miekkaritarikunnan (MR)
ritarikunniamerkin 1805. Kyseessä on sotilasansioritarikunta, joka lienee perustettu vuonna
1522. Nauhan väri on keltainen sinisin sivujuovin. Luokat ovat 1. suuri risti sivujuovin 2.
suurristin komentaja ketjuineen 3. ensimmäisen luokan komentaja 4. toisen luokan komentaja 5.
ensimmäisen luokan ritari 6. ritari 7. miekkamerkki ja 8. miekkamitali.
Kaarlo Wirilander kertoo, että urakehitys hitaan virkakierron armeijassa, kademieli ja voimakkaat
karriääri-intohimot häiritsivät sotilassäädyn ryhmänsisäistä solidaarisuutta. Kun Zachris Johan
Aminoff nimitettiin esikuntakapteeniksi, jota paikkaa Carl Johan Orbinski oli myös 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.
Repomäen kartanon herra
Rantasalmen historia kuvailee pitäjän säätyläisväestön asuinpaikkoja 1700- ja 1800-lukujen
vaihteessa seuraavasti:
Säätyläisistä muodostivat upseerit ja aliupseerit huomattavan osan. Pitäjässä oli kolme upseerin ja
kahdeksan aliupseerinpuustellia, mutta lisäksi useat tilanomistajat olivat upseereita ja aliupseereita.
1800-luvun alkuvuosina asui Rantasalmella kenraalimajuri Adolf Aminoff Leislahden puustellissa,

kapteeni Germund Aminoff Tornioniemen Kupialassa, majuri L. v. Wright Voinsalmen Heikkilässä,
luutnantti Karl von Fieandt Pirilän Kolkonniemessä, luutnantti Karl Malm Puikonniemessä,
luutnantti Reinhold Stenroth Rantasalon Parkussa, adjutantti Anders Malm Rantasalon Pyyvilässä,
jonka toista osaa Honkamäkeä asui vänrikki Alexnader v. Becker, luutnantti Johan Adolf Kyander
osassa Putkisaloa, kornetti Bengt v. Brandenburg Rantasalon Hannolassa, vänrikki Henrik Kyander
Rantasalon Rantakartanossa, kapteeni Karl Orbinski Repomäen Nynäsissä, kapteeni Georg v.
Nandelstadh Rantasalon Sallilassa ja luutnantti Anders Streng Osikonmäen Hippinginmäellä.
Vuosien 1797–99 rippikirjassa on luutnantti Orbinskin taloksi merkitty Repomäki 1 (Norrbackan
tila), vuosien 1800–1810 rippikirjassa myös Repomäki 4 (myöhemmin muuttuneelta numeroltaan
asiakirjoissa Repomäki 2, Nynäs eli Niemi).
Rantasalmen makasiinitilien allekirjoittajina vuonna 1805 mainitaan Carl Orbinski, Samuel Antell,
Anders Ruuth ja Paul Heintzius, Pitäjänmakasiini oli viljavarasto, käytännössä Rantasalmen
pankki. Makasiinitilien allekirjoittajia voidaan verrata kenties nykyisiin pankin johtokunnan
jäseniin.
Suomen sodan tapahtumat
Vuonna 1808 Oulu oli tärkeä varasto- ja varuskuntakaupunki. Sodan uhatessa liikekannallepanon
mukainen keskitysalue oli kuitenkin etelässä, Kymijoen varrella, Savossa Mikkelissä ja
Varkaudessa sekä Pohjois-Karjalassa silloisessa Joensuun kylässä. Oulun merkitys korostui
hieman myöhemmin, kun prikaatit toisensa jälkeen saapuivat seudulle vetäytyessään
Hämeenlinnasta ja Savosta suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisenä saapui paikalle Savon
prikaati eli silloinen 3. prikaati, komentajanaan maineikas Sandels. Samalla Ouluun on saapunut
myös Carl Johan Orbinski.
Toivalasta peräysi joukkomme Iisalmelle, jossa levähdettiin päivä. Sieltä marssittiin sitten taas
Piippolan, Rantsilan ja Limingan kautta Ouluun, jonne Cronstedt saapui maaliskuun 29 p. Ouluun oli
ko’ottu paljon varoja: kuormastot olivat ennakolta lähetetyt sinne. Kapteeni Orbinski ja luutnantti
Kempe 100 miehen kanssa valvoivat siellä sotajoukkomme etuja, harjoittelivat nostoväkeä,
kuljettivat vankeja Ruotsin puolelle y. m. Cronstedt’in väki majoitettiin sitten Oulun ympärille
levähtämään kauan kaivattua lepoa, odottamaan Klingspor’in johtamaa toista pakojoukkoa.
Vihollisia ei ollut pitkään enään näkynyt, ei kuulunut. Ne olivat jääneet Kuopioon.
Samaan aikaan toisaalla eli Nynäsin kartanossa: Senaatin kamaritoimituskunnan vuosien 18081809 sotavahinkojen korvausanomuksista löytyy merkintä myös Rantasalmen Repomäen
tilanteesta huhtikuun 19. päivänä vuonna 1808. Kapteeni Orbinskin tilat 1 ja 4 ovat menettäneet
ruista, ohraa ja kauraa sekä talonpoikiin verrattuna erityisesti heinää. Viitanneeko heinän runsaus
kapteenin hevosten ”polttoainekuluihin”? Muina Repomäen korvausta hakevina mainitaan Pekka
ja Antti Kukkonen Repomäki 5:stä sekä Pekka ja Juho Kettunen Repomäki 6:sta.
Oulun varuskunnasta tehtiin Helsingin, Sveaborgin, Hämeenlinnan ja Turun menetysten jälkeen
koko armeijan päähuoltokeskus, jossa huollettiin niin kalusto kuin ihmisetkin. Se oli myös
tykistön tuki- ja huoltokeskus. Siellä oli tykistön reservikalusto (17 tykkiä), niille 200 hengen
miehistö, korjauspaja sekä ruuti- ja ammusvarasto. Oulussa sijaitsivat myös armeijan
pääkenttäsairaala, vaatehuoltokeskus eli pesula ja ompelimo sekä armeijan muona- ja
rehuvarastot.
Huhtikuussa 1808 Carl Johan Orbinski nimitettiin varuskunnan komendantin lähimmäksi
apulaiseksi, paikallismajuriksi. Komendantiksi nimitettiin keväällä 1808 Pohjanmaan rykmentin
56-vuotias komentaja Gustaf von Numers. Samalla Carl Johan johti ainakin 4.5.1808 hieman
mystistä "Orbinskin erillisosastoa", jonka kapteeni hän oli. Miehistö oli 4. ja 5. prikaatista
komennettuja, yhteensä 155 miestä. Suomen armeijan pääesikunnan 15.4.1808 antaman käskyn
mukaan jätettiin 20.4.1808 varuskuntaan Savon jalkaväkirykmentin kapteeni C. J. Orbinskin

alaisuuteen 2 upseeria, 2 aliupseeria, 3 soittajaa ja 148 sotamiestä eli yksi komppania. Tämä
joukko koottiin 4. ja 5. prikaatien miehistä.
Orbinskin erillisosaston lisäksi Oulun varuskuntaan saapui sinne määrätty muu jalkaväki,
Kajaanin pataljoonan osaa lukuunottamatta. Saapuneita olivat Vaasan rykmentti, Oulun läänin
pataljoona kuin myös Ristiinan ja Laivanlinnan vapaaehtoiset komppaniat. Viimemainitusta osa
jäi muualle tykistön miehistöksi.
Kesäkuussa, pari kuukautta myöhemmin, Oulun varuskunnassa mainitaan jälleen "kapteeni
Orbinskin erillisosastona" yksi komppania. On selvinnyt, että kyseessä oli tiedustelukomppania eli
käytännössä se suoritti sotilasvakoilua. Sen vuoksi tämän osaston ja itse asiassa Carl Johanin
muutkin sotilaalliset toimet ovat jääneet historiankirjoituksessa hieman katveeseen.
Vaikka Carl Johan oli sotilasarvoltaan kapteeni, hän sai Oulusta luutnantin vakanssin 29.7.1808.
Koko vakanssipolitiikka oli tuon aikaisessa armeijassa hyvin sekavaa. Erikoista oli, että käytettiin
nimityksiä ”premiärlöjtnant” ja ”sekundlöjtnant”, jotka olivat komppanian sisäisiä vakansseja
osoittaen komppanian päällikön periytymisjärjestyksen päällikön mahdollisesti kaatuessa.
Kapteeni oli vuonna 1808 komppanian päällikkö ja majuri pataljoonan komentaja. Myöhemmistä
asiakirjoista käy ilmi, että Carl Johan toimi Oulun varuskunnassa myös rykmentin
majoitusmestarina.
Sodan päätyttyä Kainuun antautumissopimus teki Suomesta Venäjän osan. Suomalaiset upseerit
saivat pitää palkkaetunsa ja virkatalonsa, mutta armeija sinänsä lakkasi olemasta. Carl Johan
Orbinski erosi virastaan majurina 1.4.1809 ja jäi Suomeen.
Kuolema Turussa
Sanomalehti Åbo Allmänna Tidning mainitsee vuoden 1810 numerossa 134 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."
Kuolinsyy oli munuais- tai sappikivet (ruots. stenpassion). Sairaudesta on annettu
seuraavanlainen kuvaus: Senkaltainen vaikea sairaus, jossa potilas kärsii kivettyneistä kyhmyistä
rakossa.
Todennäköisesti majuri Orbinski haudattiin Turkuun, mutta Turun vanhan hautausmaan
toimistosta ei enää 1980-luvulla löytynyt mitään vihjettä hänen haudastaan.
Hänen lapsensa perivät Rantasalmen Repomäen tilat 1 (Norrbacka) ja 4 (Nynäs) sekä suurehkon
osan hänen irtaimesta omaisuudestaan lukuunottamatta osia, jotka majuri testamenttasi
sisarelleen Wendlalle ja edesmenneitten veljiensä Henrikin ja Erik Adolphin lapsille ja leskille.
Åbo Allmänna Tidningin numerossa 150, joka ilmestyi torstaina 20.12.1810, julkaistiin seuraava
kuulutus:
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

pyydetään, että kaikkien niiden, jotka uskovat, että heillä on laillisia saatavia edellämainitun 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.
Kartanon konkurssi
Käytännössä Norrbackan ja Nynäsin isänniksi ryhtyivät nimenomaan kartanon vuonna 1803
kuolleen talousmamselli Anna Helena Svanin vanhimmat pojat, kahden säädyn väliin jääneet
Gabriel ja Anton Orbinski. Englantilainen varmaan sanoisi, etteivät he olleet oikein "upstairs"
eivätkä myöskään "downstairs". Heidän nuoremmat kaksoisveljensä Kalle ja Kustaa menivät
isoveljiensä taloihin. Perillisten asema oli yhteiskunnallisesti hieman epäselvä, koska heidän
vanhempiensa suhteella ei ollut ollut kirkon siunausta ja molemmat vanhemmat olivat kuolleet.
Maaliskuussa 1813, yli kolme vuotta majuri Carl Johan Orbinskin kuoleman jälkeen, pidettiin
majurin perillisten kannalta äärimmäisen murheellinen käräjäoikeuden käsittely, jossa
kuolinpesä, käytännössä Repomäen kartano, ajettiin konkurssiin majurivainaan Oulun
varuskunnan varusmestariaikoina tapahtuneiden rykmentin rahaepäselvyyksien vuoksi. Jutusta
on 9:n A4-sivun verran käännettyä ja puhtaaksikirjoitettua asiakirjatekstiä. Koko homma
vaikuttaa hyvin epäselvältä. On lisäksi mahdollista ja hyvin todennäköistä, että muut upseerit
käyttivät Orbinskin puolisäätyisten lasten epävarmaa asemaa häikäilemättä hyväkseen.
Repomäen kartanon vaiheista
Repomäki 4 on merkitty luutnantti Carl Orbinskin tilaksi ainakin jo vuonna 1796. Samassa
yhteydessä mainitaan Asikkalan kylän tila n:o 6 ja Osikonmäen tilat n:o 1 ja 39, jotka siis ovat
saattaneet myös olla Carl Johan Orbinskin omistuksessa.
Vuosina 1805 ja 1807 mainitaan kapteeni ja ritari, jalosyntyinen Carl Johan Orbinski Nynäsin
omistajana. Lisäksi mainitaan Osikonmäellä Vattuvuoren mäkipellon alla luhtapalsta, joka on
ilmeisesti kuulunut tilaan.
Maakirjojen mukaan vuonna 1805:
Repomäki 2:ssa oli yksi talo, 1/4 vanhaa manttaalia. Niemi (Nynäs). - - - Tämän kunnan Osikonmäen
kylässä olevan Kolehmalan ent. rusthollin aukmentti verollepantu kesäkuun 14. päivä 1820. Vanha
manttaali vanhastaan perintöä ja manttaalin enennys 1/24 manttaalia ostettu perinnöksi 1840.
Talon nimi on maakirjatutkimuksessa v. 1898 muutettu Nynäsistä Niemeksi. Osikonmäki 1 Haimala
1/3, Kolehmala 2/3.
Juutilaisten Nynäsissä vuonna 1895 suorittamien toimitusten pöytäkirjoja on löydettävissä
Maanmittaushallituksesta, josta isäni Yrjö Ahonen niitä penkoi. Niistä tihkuu hieman tarkempaa
tietoa Orbinskin kadonneesta ja menetetystä kartanotilasta, josta siis vielä 1895 on löytynyt
alkuperäinen kartta (mikä aarre se olisi ollut meille... heittäneet menemään...):
Pöytäkirja välijakotoimituksesta Nynäsin perintötilalla n:o 2 Repomäen kylässä Rantasalmen
pitäjässä ja kihlakunnassa Mikkelin lääniä 21.10.1895, jonka teki komissiomaanmittari W.
Nohrströmin virka-apulainen, maanmittausauskultantti Artur Zilliacus allamainittuna päivänä v.
1895. Talolliset Paavo Kosunen, Kalle, Aapeli, Albin ja Oskari Juutilainen ja arentimies Matti
Naukkarinen, joista Paavo Kosunen omistaa kolmannen (1/3) osan ja muut läsnäolevat talollisen
leski Maria Immosen kanssa yhteisesti oman ilmoituksensa mukaan omistavat kaksi kolmatta (2/3)
osaa perintötilasta n:o 2 Repomäen kylässä. Talollisen Paavo Kosusen anomuksesta - - - Tämän
jälkeen antoi osakas Aapeli Juutilainen esille ikivanhan kartan jaettavasta tilasta, jonka

ruotsinkielinen otsakirjoitus kuuluu näin: Charta öfver Nynäs eller Hemmanet N:o 4 uti Repomäki
skifteslag af Randasalmi Nedredels Härad och Kuopio län. Författad af Herr Landtmätaren H
Backman år 1781 storskiftad år 1805 af Steinhold Johan Telén - - -. Koska tilan entinen kartta on 114
vuoden vanha ja sitäpaitsi rikkinäinen ja kulunut, päätettiin - - -.
Nynäsin perintötilan n:o 2 - - - tilukset halkomista varten mitannut vuonna 1896:
1. kartta: Nuottaniemi, Viljakanniemi, Kavauslahti, Virsulahti, Ratolampi, Salmisjärvi, Multamo,
Ketunluoto, Torasalon niittypalsta, Salosuo.
2. kartta (ulkopalsta): Majasaaret, Kirvessaari, Härmäsaari, Luuenniemi, Härmänniemi (Äänisvesi),
Hautasaari, Ajassaari, Keihäsniemi, Käärmikannanniemi, Härmälampi (Haapioselkä).
Allekirjoitukset:
Kalle Juutilainen, puumerkki
Albin Juutilainen, puumerkki
Oscar Juutilainen, puumerkki
vuonna 1930 tilojen omistajat olivat:
Rantasalmi, Repomäki 1, Norrbacka: Hilda Tolvanen
Rantasalmi, Repomäki 2, Niemi: K. Juutilainen
vuonna 1931 tilojen omistajat olivat:
Rantasalmi, Repomäki 2: Pekka Albin Juutilaisen tila
Nynäs, omistaja Heikki Juhani Veikko Juutilainen
Heikki Juutilainen Orbinskin sukuseuralle vuonna 1999:
Muinaisen Nynäsin kartanon paikka on ns. Mökinpellon reunassa, jota Tuomo Kettunen tätä nykyä
viljelee. Paikalla näkyy hyvin kivijalan muoto ja ympäristössä voi löytää ulkorakennustenkin
paikkoja. Muitakin kerättyjä kivikasoja on kuitenkin metsässä paljon, sillä metsät ovat (minun
tietääkseni) olleet vielä tämän vuosisadan puolellakin kaskimaana.
Kun Orbinskit myivät Nynäsin tilan isoisäni isoisälle Jörana Juutilaiselle 1800-luvun alussa, kartano
purettiin ja siirrettiin pois. Paikalle jäi vain yksi kamari pieneksi mökiksi, jossa viimeksi tämän
vuosisadan vaihteessa asusti kalamies Kalle Tolvanen, jonka kohtalona oli hukkua kerran
kalareissullaan Voinselkään. (Mökin paikkaa sanotaan vielä nykyään Mökinpelloksi.)
Olen merkinnyt karttaan vihreällä sellaiset asiat, jotka liittyvät vanhaan Nynäsin kartanoon.
venerantaan vievää tietäkään ei enää juuri metsästä erota, mutta rannassa olevista merkeistä
(kivistä) olemme päätelleet, että siinä on pidetty venettä. Kallioniemen jyrkällä reunalla vesi on
tarpeeksi syvää, ja siinä ovat kuulemma käyneet muinoin pienet laivat.
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Miekkajärjestön ritarikunniamerkki.

Heikki Juutilaisen vuonna 1999 Orbinskin sukuseuraa varten piirtämä kartta Nynäsin kartanon alueesta,
joka nykyisin on Juutilaisen suvun omistuksessa.

Muistorikas virkatodistus. Kun 1980-luvun alussa saimme tietää Repomäen kartanosta, Anna Helena
Svanista ja koko perhekuviosta.

Repomäen talot 1 ja 4 Rantasalmen rippikirjassa 1790-luvulla. Carl Orbinskin lisäksi kartanossa on ollut
kirjoilla myös hänen veljensä, luutnantti Erik Adolph, sotasankari. Myös Anna Lena Svan on alempana.
Tässä vaiheessa hän on vielä tavallinen piika.

G. M. Sprengtportenin työryhmän piirtämissä kartoissa vuodelta 1790 on merkitty H. (hemmanet, talo)
Repomäen kartanonkin kohdalle.

Molemmissa kuvissa näkyy Suomen sodan aikaista Oulua.

Suomen sodan upseeristoa.

Rantasalmen makasiinitilien allekirjoittajissa on mm. Carl Orbinski. Voisi sanoa, että paikallisen pankin
johtokunta 1800-luvun alussa.

Ilmoitus Åbo Allmänna Tidningissä majuri Orbinskin kuoleman jälkeen. Allekirjoittaja Henrik Oliver
Ungern oli määrätty Orbinskin alaikäisten lasten holhoojaksi.

