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Orbinskin sukuseuran vuoden 2022 sukukokousta oli koronapandemian 
vuoksi jouduttu lykkäämään jo kahdesti, samoin von Wright -suvun 
nykyisen päämiehen odotettua puheenvuoroa. Nyt kuitenkin meillä oli ilo 
kuunnella hänen kertomuksiaan suvustaan ja siihen kytkeytyvistä 
suvuista. Tässä selostus hänen esitelmänsä sisällöstä.


Alunperin Skotlannista kotoisin oleva George Wright, joka myöhemmin tunnettiin 
myös nimillä Georg tai Jürgen puhujan äidinkielestä riippuen, astui perimätiedon 
mukaan laivaan Dundeen satamassa 1600-luvun puolivälissä. Wright-nimi tarkoitti 

käsityöläistä, ja von Wrightin aatelisvaakunassa ovatkin kirvesmiehen piilukirveet. Wright-
suku kuului Skotlannissa MacIntyren klaaniin, jonka nimi tarkoittaa kirvesmiehen poikaa.

Sotapakolainen George Wright, jonka Skotlannista poistumiseen on liittynyt sisällissota ja 
englantilaisten toimeenpanema Dundeen kaupungin hävitys, asettui kauas Itämeren 
rannalle Narvan kaupunkiin. Hänestä tuli siellä käsityöläisten killan jäsen, myöhemmin 
suutarien ammattikunnan oltermanni. Georg Wright oli kirjoilla Narvan saksalaisessa 
seurakunnassa. Hän avioitui kahdesti. Toisesta avioliitosta syntyi poika Henrik, joka jo 14-
vuotiaana lähti sotilasuralle, jopa suoraan niin tukalaan paikkaan kuin Suureen Pohjan 
sotaan. Vakavaa haavoittumista ja sankarikuolemaa lukuunottamatta Henrik koki kaiken, 
mitä sodassa voi kokea. Hän muun muassa joutui kahdesti venäläisten vangiksi, mutta 
onnistui pääsemään kummallakin kerralla vapaaksi.

Henrik Wright oli mukana Lyypekin lähellä sijaitsevan Gadebuschin taistelussa, joka oli 
viimeinen Ruotsin Kaarle XII:n suurista voitoista. Isovihan päättyessä Suomessa Henrik oli 
everstiluutnantti ja eräs Uudenmaan rykmenin komentajista. Hän oli myös hattujen 
sodassa mukana 1740-luvulla ja päätti huomattavan pitkän uransa Ruotsissa Jämtlannin 
rykmentin komentajana. Hänet kuitenkin haudattiin Suomeen.



ORBINSKIN SUKUSEURAN PUHEENJOHTAJA MERJA TOIKKO ON JUURI ANTANUT ATTE VON 
WRIGHTILLE KIITOKSEKSI ORBINSKIN SUKU -KIRJAN. KUVA: JUKKA PENNANEN  

Selviydyttyään suuresta Pohjan sodasta, jopa Norjan tunturien kuuluisasta 
katastrofaalisesta ylitysoperaatiosta, Henrik Wright avioitui ruotsalaiseen pappissukuun 
kuuluneen Sophia Haleniuksen (eli Hallenian) kanssa. Perheeseen syntyi kahdeksan 
lasta, jotka kaikki jäivät Suomeen:

Anna Sophia (Ramsay) 1721
Georg Henrik 1723
Elsa Katarina (Orbinski) 1724
Maria Christina (Grise / Anckarheim) 1725
Jonas Mauritz 1727
Hedvig Juliana (Munck af Fulckila) 1729
Johan Petter 1732
Nils Erik 1734

Henrik Wrightin ja Sophia Haleniuksen pojista loistavimman uran teki vanhin, Georg 
Henrik. Hän osallistui Pommerin sotaan ja antoi tukensa kuningas Kustaa III:lle tämän 
suorittaessa säätyvallankaappauksensa, jossa kuningas otti aatelilta liian suureksi 
kasvaneen vallan pois. Näiden toimien ja myös jo kuolleen isänsä ansioiden perusteella 
Georg Henrik Wright aateloitiin von Wright -nimellä. Tämän jälkeen Georg Henrik teki 



mielenkiintoisen operaation: hän adoptoi pikkuveljensä, jotta nämäkin saivat aatelisen 
nimen.

Georg Henrik nimitettiin Savon ja Karjalan läänin maaherraksi. Hän perusti Kuopioon 
lääninsairaalan, jossa oli aluksi 36 sairassijaa. Ajan tautitilanteen huomioiden 35 
sairaspaikkaa oli varattu kuppatautisille ja yksi muille raihnaisille. Sen sijaan maaherran 
anomus kuningas Kustaa III:lle Kuopion kaupungin nimittämisestä kuningatar Sofia 
Magdalenan mukaan ei mennyt Tukholmassa läpi. Georg Henrik ei ehkä ollut selvillä 
hallitsijaparin viileistä väleistä.

Georg Henrikin tyttäristä Wendla Gustava von Wright avioitui Turun ja Porin läänin 
maaherran Ernst Gustaf von Willebrandtin kanssa, joka omisti mahtavan Jokioisten 
kartanon. Kartanon kuuluisa kummitus, Harmaa rouva, on kuulemma juuri tämä majuri 
Carl Johan Orbinskin serkku Wendla Gustava. Häntä ei toki kukaan ole itse nähnyt 
kartanossa vaeltelemassa, mutta moni tuntee jonkun, joka on kuullut jostakin henkilöstä, 
joka on Harmaan rouvan nähnyt, sanaili Atte von Wright ja totesi, että siinä on sitten meillä 
tällainenkin sukulainen.


Edelliseen sukuhaaraan kuuluvista Ernst Gustaf von Willebrandtin tyttäristä yksi oli 
Venäjän keisarinnan hovineidon ja myöhemmin tunnetun hyväntekijän ja 
Diakonissalaitoksen perustajan Aurora Karamzinin äiti Eva Gustava Stjernvall. Hänen 
sisarensa liittyi avioliiton kautta Musin-Pushkiniin sukuun. Tämän venäläisen suvun 
myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa. von Willebrandtin sukuhaarasta polveutuu myös 
Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim. Ovatko hänen sotilaalliset kykynsä 
kenties periytyneet von Wrighteiltä? heitti esitelmän pitäjä kysymyksen.

Maria Christina (von) Wright avioitui Lars Grisen kanssa, joka aateloitiin nimellä 
Anckarheim. Suku ei kuitenkaan ole jatkunut nykyaikaan.

Kapteeni Jonas Mauritz von Wright meni naimisiin 18-vuotiaan Anna Christina Tawastin 
kanssa, jonka isä oli Haminalahden kartanon omistaja. Jonas Mauritz ei ollut erityisen 
sosiaalinen, ja niinpä vaimo hoiti avioliitossa ihmissuhde- ja pr-puolen. Avioliitosta syntynyt 
ainoa poika, majuri Henrik Magnus von Wright, on nykyisen von Wright -suvun kantaisä. 
Hänen lapsiaan ovat muiden muassa taiteilijaveljekset Magnus, Wilhelm ja Ferdinand von 
Wright.

Jonas Mauritzista tiedetään, että hän toimi rajavartijajoukon komentajana Nurmeksessa, 
kun Venäjällä puhkesi kolera. Rajat suljettiin ja komentaja hankki miehistölleen 
ennaltaehkäisevää lääkettä, paloviinaa.

Hedvig Juliana (von) Wrightin ja Anders Erik Munck af Fulckilan poika, kreivi ja kuninkaan 
hovitallimestari Adolf Fredrik Munck af Fulckila joutui hyvin kummalliseen tilanteeseen 
Tukholmassa kruununperimyksen varmistajana. Kuningas Kustaa III ja hänen puolisonsa 
Sofia Magdalena olivat olleet jo pitkään naimisissa, mutta kummallekin oli ilmeisesti 
epäselvää, miten kruununperijä hankitaan. Kuningas pyysi naistenmiehenä tunnettua 



hovitallimestariaan apuun kuningattaren makuukamariin arkaluontoiseen tilanteeseen, 
josta Munck kirjoitti jälkeenpäin hyvin tarkan selostuksen, kenties juuri siksi, ettei kysymys 
kruununperijän oikeasta isästä jäisi askarruttamaan kansaa. Juorut kuitenkin lensivät 
villeinä ja tuskin ovat täysin sammuneet vieläkään.

Kapteeni Johan Petter von Wrightin sotilaspalvelus oli moitteeton, mutta värikäs. Hänellä 
oli aviottomia lapsia Agneta Sallisen, Maria Tuhuttaren ja Cecilia Rytköisen kanssa. 
Suhteet olivat pitkäaikaisia. Eri lähteistä löytyy kuusi lasta, joiden sukunimenä oli pelkkä 
Wright. Olisi kiinnostavaa tietää, millainen on ollut Johan Petterin suhde lasten äiteihin. 
Sinänsä ei ole ihme, ettei hän avioitunut heistä kenenkään kanssa, koska epäsäätyinen 
avioliitto olisi vaatinut erityisluvan.

Kapteeni Nils Erik von Wrightillä oli pitkäaikainen suhde ja lapsia Kaisa Nymanin kanssa. 
Nils kuoli hukkumisonnettomuudessa. Rantasalmen ja Varkauden seutujen aatelittomat 
Wrightit ovat nimenomaan Johan Petterin ja Nils Erikin jälkeläisiä. Heitä on esiintynyt 
muun muassa sukunimillä Wright, Rihti ja Rigt.

Haminalahden majuri Henrik Magnus von Wrightillä, Carl Johan Orbinskin serkulla, oli 
ennen avioliittoaan Maria Elisabeth Tuderuksen kanssa ollut suhde Maria Kärettäreen. Oli 
syntynyt poika Henrik Henrikinpoika Rihti, joka toimi seppänä Maaningalla. Hänen 
tyttärensä Eeva Rihti meni naimisiin Nurmeksen kanttori Hannikaisen kanssa, josta 
polveutuu koko musikaalinen Hannikaisen suku, legendaarinen P. J. Hannikainen ja tämän 
pojat Ilmari, Arvo, Tauno ja Väinö Hannikainen sekä nykyisin vaikuttava kapellimestari ja 
viulisti Tuomas Hannikainen. Eeva Rihti oli oman kertomuksensa mukaan tavannut 
isoisänsä, joka oli lahjoittanut pojantyttärelleen urhollisuusmitalinsa. Siitä tuli Hannikaisten 
suvun aarre, kertoi Atte von Wright päättäen kiinnostavan tarinansa.

Koonnut Katriina Orbinski


