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Asia on kiertdnyt mieltlni oikeastaan
sukuni tutkimuksen alusta pitflen- Olin
ensin viihin allapdin. Aloittelijan in-
nolla olisin heti kdrkeen halunnut
saada kdsiini jotakin repflisevfld- Aiti-
ni suvusta ei kumminkaan tuntunut
ldytyvin kuin pelkkil torppareita - ja
nekin yleensi ilman mit6en kum-
mempaa mainetta, ei hyvii eikd pa-
haa. VIhfln kademielli luin ja kuun-
telin, kuinka jotkut olivat lOytiineet
suvustaan maineikasta vikei:oli karta-
no- tai sotaherroja tai muita isopiek-
suisia- Mutta minl raukka, kun enta-
voittanut edes yhtii mustakauhtanaista
pappia, en edes lukkaria, kupparista
puhumattakaan - pelkkfrI torpparia
vaan-

Mutta kun piidsin tutkimuksissani vd-
hdn eteenpdin ja havaitsin, ettd sukujuon-
toni ulettui Janakkalan Nuolialan kyldn
Hdrkiiliin taloon. tuli tutkimuksiini hoh-
toa. Hdrkiildn emdntdnii on 1700-luvun
puoliviilissii ollut Anna Orenia, .ionka
vaiheissa niiytti olevan iotakin arvoituk-
sellista. Sattui viele niin, ettd kuulu riihi-
miikiliiinen sukututkija Osmo Talarmo
osui oman sukunsa tutkimuksissa kouk-
kaamaan hetkeksi samaan taloon - ja sa-
maan Anna Oreniaan. Talarmo sanoo
1750-luvun Hdrkiiliin talosta:

" Hdrktildn emrinntiksi tuli vuonna 1742
pitdjdn lukkarin luona okillut AnnaChris-
tersdotter Orenia. Hrin on Reng,on kappa-
lnisen v. I7l3 synrynyt tytdr, joka SGvuo-
d e n itis s ti k uo le e N u o Ii alnn H tir k tikis s ti... "

Talarmo puhui ihmeellistd asiaa. Sen
mukaan Anna Orenian isd oli ollut kappa-
laisena Rengossa, ia Janakkalan lukkarin
vaimo, joka oli nimelt?i?in Ingrid Orenia,
ilmeisesti oli Annan sisar. Talarmo tiesi
vield, ette kappalainen Orenius oli
) L

l4.1.l7OO vihitty Rengossa avioliittoon
Elisabeth Hindersdotterin kanssa ja t?i-
mdn kuoltua uudeksi puolisoksi oli tullut
Susanna Wolff.

Ndin olin miniikin piiiissyt pappissliii"
ft^rn

Mutta palion jiinnitt?iviimpiiii oli tarjol-
la. Kaarlo Kerkkosen vuonna l93l iul-
kaisema Janakkalan historia niiyttiiii ni-
mitt?iin tarioavan lngrid Orenialle aivan
toisenlaisen sukupuun - ja sen mukaan
lngridistd, tuosta Janakkalan lukkarin
puolisosta. on kerrottu paljon.

Kun Kerkkonen tekee selkoa Janakka-
lan lukkareista, tuntuu ettii ovi aukeaa
suureen ia jiinnittdvddn:

"Gabriel Bergelin oli lukkaina I73l -
1758. Puoliso oli Ingeborg Orenia, s. 1705,
k. 17.4.1793. Vanhemmat Rantasalmen?
kappalainen Krister Orenius ja Susanna
wolf.
Ingeborg Orenia on kirjailija Roslin--

K alliolan I N K E Rl-romuanin ptidhenkilA.
Sukutarinan mukaan vietiin Inkerin isti ja
veli ison vihan aikana Vendjdlk, ja diti
murhattiin kotipihalla lnkerin pddstesst)
palvelustytAn kanssa pakenemaan. Htin
saapui lopuksi Hiimeenlinnaan, jossa
j outui kasvanityntireksi pormestari Proco-
pelle? Gubriel Bergelin oli Janakkalan
kirkkohenan kyyti miehe nii H iimeenlinnan
mutkoilla ja siten tutustui hdn kirkkoher-
ran vierailkssa pormestarin luona Inke-
riin, .ionka sai puolisokseen."

Kerkkosen ja Talarmon tiedot olivat
siis pahasti ristiriidassa, mutta asiassa oli
jo nyt niin paljon dramatiikkaa, ettii juttu
oli selvitett?iv?i iuurta jaksain ja ettii Inke-
ri-romaani tdytyi tutkia tarkkaan.

On siis kaksi eri kertomusversiota, on
kaksi pappismiestii 1700{uvun alusta,
iotka kummatkin mainitaan Janakkalan
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lukkari Bergelinin vaimon isdksi. - N?iin-
hdn ei voi olla.

Aluksi on vield syytd hetkeksi pysiihtyii
selvittflmddn piiiihenkiltin nimeii. Olen
kirjoittanut Rantasalmen papin nimen
muotoon Orelius. silld ndin se todellisuu-
dessa on. Kerkkonen. Janakkalan histori-
an kirjoittaia, on ilmeisesti ollut hieman
epiivarma ja keyttenyt nimeii Orenius.

se ettd papin tytteriste puhuttaessa
k?iytet?i?in nimed Orenia, johtuu siitd, ette
Orenia on Orenius-sanan feminiinimuoto.

Mutta kuka on kirjailija Matilda Ros-
lin-Kalliola, joka on kirjoittanut romaanin
INKERI.

Nimi oli outo minulle - ja kai monelle
muullekin - eikd nimel kaikista kirialli-
suuden historioista edes liiydy. Vuosisa-
dan alussa ilmestynyt A.O. Kallion kirial-
lisuuden historia mainitsee hdnestii:

"Kansankirjailijoita: Ldnsi-Suomea
edust aa e mdnt d M at hilda Ro slin- K alliola,
o.s.Ahlroth, s. Merikamialla 28.5. 1837.
-Aiheensa tdmd idkds kansankirj ailij utar
tavallisesti ottaa perhe- ym. muistoista,
jotka "lnkerissd" ulottuvat isoon vihaan
saak ka. K aike s sa korutt o mu ude s sa htine n
kenomuksensa ovat varsin mielenkiintoi-
s i a, luo nt ai s t a kirj ai li j aky ky ti o s oit t avi a. "

Se Matilda Roslin-Kalliolasta tdlld eriiii,
mytihemmin lisdd.

Ja sitten romaani "Inkeri".

INKERI

Perhemuistoja isonvihan ajoilta

Kirjoittanut Mathilda Roslin-Kalliola
w.s. 1907

Romaani alkaa kuvauksella Rantasal-
men pappilasta, jossa pastori Orelius on
tehnyt raskaan pddt<iksen.

Vaikka vendldiset ovat tulossa, pappi on
peettenyt jdddii seurakuntalaistensa kes-
kuuteen. Vaimo ja nuorukaisiiissd oleva
G abriel-poika pliiittdv?it my<is i ii ddi. M ut-
ta I 2-vuotias Inkeri-tyter liihtekiirin palve-
lustytiin Vapun kanssa kauas Hdmeenlin-
naan turvaan. Palvelust\rttd olikin He-

meestii kotoisin.
Ennen kuin tyttit saatiin liihetetyiksi

matkaan veniildiset tulivat ylldttden. He
rytistivdt talon ja veivdt papin ja Gabriel--
nuorukaisen mennesssd?in - eikd heistd
sen koommin ole mitiidn kuultu. lnkeri ia
palvelustyttti lymysivdt olkikasan alla ia
sdiistyivdL

Vihollisten liihdettyii pastorska varusti
tytiit kiireesti matkaan, mutta ennen kuin
hevonen enniitti pihasta, tuli uusi vihollis-
ioukko. Tytiit pddsiviit hevosellaan hiidin
tuskin karkuun, mutta siitd vimmastunee-
na yksi sotilas surmasi papin emiinndn
aitan rapulle, niin ettd Inkerikin enndtti
sen niihdd.

" Silloin oli kesti 1714. tuo Suomen
papeille kdrsimyksistti niin muistorikas
vuosi."

Niiin kertoi Inkeri-romaani. Mutta
mikd oli syntyjii?in teme aitan rapulle
surmattu papinemiintd? Antakaamme
Inkeri-romaanin kertoa edelleen, sivu 14:

"Pastori Orelius, joka oli kappalaisena
Rantasalmella Isonvihan aikana, oli Sor-
tavalnn tienoilta kotoisin. Ylioppilasajal-
han oli hdn Viipurissa tutustunut haava-
lddkiiri Wolffin tyttdreen.

Susannu Wolff oli kaunis tyftA, jonka
kihara tukka kultalaineina aaltoili htinen
kaulallaan...

Susanna oli Inkerissri synrynyt. Aitinsa,
joka oli Inkerin suomalaisia, oli htin jo
varhuin kadottanut. Isd, saksalainen,
kuten nimenstikin osoittaa, oli yksin saa-
nw ryil)n kasvatuksesta huolta pitiiti. Istin
kuoltua oli Susanna sitten muuttanut
Viipuriin eriitin ttidin luo, joka piti koulua
sielh.

Orelius asui Viipurissa enonsu luona,
kauppiasperheessti. ja siellii htin usein
tapasi Susannan, jonka ttidin koulussa
enon tyttdret kiivivdt. Tyt6n miellyttiivd ja
vaatimaton kdytds teki syvdn vaikutuksen
nuoreen ylioppilaaseen, joka lAysi tunteel-
lensa vastineen nuoren neidon sydtimessti.
Susunna oli silloin kahdeksantoista vuot-
ta. Pari vuotta myAhemmin Susanna
Woffista tuli pastoi Oreliuksen puoliso."

Ja mitii tapahtui Inkerille, joka Ran-
tasalmen pappilasta oli h?idin tuskin pe-
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lastunut? Hiin, 12-vuotias papintytiir,
selvisi palvelustytcin kera vaikeasta mat-
kasta. Pakomatkan kuvauksessa herdttiiii
huomiota tyttin mukanaan kuijeitama
perinttiruukku. saviruukku, iota tyttit
varieli kuin silmdteriiiinsii ia josta temii ei
mitenkiidn hennonnut luopua vaan raaha-
si sen uskollisesti perille saakka. Monien
vaiheiden idlkeen Inkerin matka piiiityi
Hdmeenlinnaan, iossa hf,nen onnistui
pii[stii kasvattityttdreksi pormestari Pro-
copdn perheeseen. Inkeri osasi saksaa, ia
koska hiinestd saattoi olla hyiityii kieli-
taitonsa vuoksi, hiin iuuri tiista syyste sai
.iiiiidii Procopdn perheeseen.

Sitten tdrked linkki romaanin iuonessa,
se on sivulla 88, iossa kertomus siirtyy
Janakkalaan:

"Ttirkeii kdiinne kertomuksessamme
vaadi meirri uissri esindmdrin ertiiin uuden
henkilAn, Htin on nuoi ja muhkea mies,
kuten tavallisestikin htinen ammatissuan
olevat miehet. Htin on nimitttiin lukkari
ja palveke titinelliirin Janakkalan seura-
kuntaa.

Gabriel, eli Kaupo, oli isonvihan orpo-
lapsia, joka ei riennyr tarkkaan kodistaan.
Hrin osui mierontielkitin vuoden I7l0
vaiheilla Janakkalan pappilnan, jolloin
itse aneli olevansa kymmenvuotias. Ro-
vasti orti htinet hoiviinsa. Pojalla oli hyvti
lauluniitini, ja samulla kun htin kasvoi
pappilassa mieheksi, htin sai opastusta
veisussa, Iukemisessa ja kirjoittamisessa.
Htinen ehditryritin tdydeksi mieheksi kuoli
lukkai, jonka pitemmtin sairauden aika-
na hrin oli hoitanut irkaa. Ukon kuoltua
pcidsi htin vdliveisaajaksi ja sirten vtiliai-
kaiseksi lukkariksi.

Janakkalan rovasti oli Htimeenlinnan
pormestarin hyvtiystdvti. Kun rovasti kdvi
H rimee n lin nas s a, lu kkai K aapro, j o ka oli
saanut nimekseen Gabiel Bergelin, oli
tavallisesti htinelki kyytimiehenti. Matka
oli noin neljtin penikulman veffan- Ja ertri
kaupunkikonteeri aina otettiin porme$a-
rilla, on selviiti.

Siell(i sitten lukkarimme istuskeli talnus-
huoneissa ja seurasi silmillMn toimissaan
htidrivi ti palve li j at t aia, j o it a porm e st ari n
kasvanirytiir Inkeri Orelius ruitavasti
johti. Edellisiin htin ei kuitenkann paljon
huomiota kiinnitttinyt, vean se oli Inkerin
2 6

kaunis vaatimaton esiinryminen, ioka
hdntii puoleensa veti. "

Monien jdnnitt?iviel vaiheiden kautta
lnkeristii tuli lukkari Bergelinin puoliso -

niin epiisiiiityinen kuin liitto olikin.
Romaani kertoo edelleen, ettii kun

hiiistl oli kulunut puolitoista vuotta, Inke-
ri makaa lapsivuoteessa. Tilanne on vaka-
va ia Inkeri hourailee. Hiin ndkee, ettii
hdnen Veniij?ille viety Gabriel-veljensii
tulee hlntii tapaamaan ja tuo terveisid
isiilt?i, joka kyllii io oli kuollut lnkeri olisi
toivonut veljen ji6viin, mutta tiimd ilmoit-
ti. ette se ei hdnelle ole sallittu, mutta
ettd lnkeri saa toisen Gabrielin hdnen
sijaansa - ve[ien haamu hiiipyi.

Pieni tiiydennys rekisteritiedoista itse
romaanin sisdltiiiin:

Inkeri Orenia, lukkari Bergelinin vai-
mo, on Janakkalan syntyneiden luettelon
mukaan synnyttiinyt 28.9. 1730 pojan, joka
sai nimen Gabriel. Poika kuoli kuitenkin
jo seuraavana vuonna. Lukkarin perhee-
seen syntyi monta lasta, mutta kuolema-
kin vieraili usein

Sitten taas suoraan romaanin sivulta
172:

"Monta kestid oli jo kutonut vihe-
ritipohjaisia kukkardijyjtuin ia monta
talvea levitellyt valaistuj a vilttej iirtn van-
han rovastin haudalk -.-

Ntiin oli eleny jo vuoteen 1749, mutta
nyt vuoden ihanana aikana heintikuun 19
ptiivdnti, listiiinryi perhe pojalla. Ja sehtin
oli merkkitapaus koko perheelle, itsestiiiin
on selviiti, ettd poika sai nimekseen Gab-
riel. Aiti oli nhan aikaan 47 ja vanhin

rytiir 19 ja nuorin 7.
Sistiiselki luottamukselln, vaikka tosin

kaihomielin oli tiiti nrimti kaksi vuosikym-
mentd tiitii poikaa odottanut. Ja nyt tunsi
han itsensii tdydellisesti ryydyteryksi, hiin
tunsi ktiyneensii tdrkedtti ekimtinkoulua.
Htin oli kasvattava pojastaan papin.

Erotus huomattiinkin pian tiidin kasva-
tustavassa, vaikkei hdn sistiisimpitt aja-
tuksiaan ilmaissutkann. Hlln oli aina jo
pienestii pitden puhutellut ryfttiridiin suo-
menkielelki, jota isiikin puhui ja joka siis
oman maan kielenti oli itseoikeutettu
perhekiek, mutta pojalken puhui hlin
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ainoastaan saksaa.
Aluksi se vtihiin kummastutti isiin ja

ryfiiirid, mutta samalla se huvitti heitd.
Aiti vain hymyili onnellisena ja puhui
saksaa pojalleen. .la kun poika rupesi
puhumaan, oli se saksaa eikd suomeu,
jota hiin jokelsi."

Perheen lukkari-isii kuoli kuoli yhdek-
sdn vuotta Gabrielin syntymin jiilkeen.
Inkeri-iiiti eleli sen jiilkeen pienessd mri-
kissd Janakkalan kirkolla Hiimeenlinnaan
vieviin tien ddressii. H[n piti hyvdd huolta
papiksi opiskelevasta pojastaan.

Aika kului. Ja muutamien vuosien pe-
rdstd sai Inkeri ilokseen kiinteimmdn
toiveensa tdytetyksi, kun pappina sai sul-
kea Gabrielin syliinsd.

Romaanin kerronta siirtyy nyt Ruove-
delle. Sivu 183:

"KtirkeltJn talnssa Ruovedelki, jossa
Gabiel Bergelin oli pittijtinapulaisena ja
mainitun talon omistajana, eli vanha tiiti
kunnioitettuna ja rakastettuna viimeiset
ekimdnvaiheensa. Y hdeksrin viimeistd ikii-
vuottaan eli htin sokeana. Vdsyneet silmtit
sammuivat. Se tuli vitkaan ja edelki tietry-
nii eikti sen vuoksi sdikdyttdnyt Jumalan
tahdolle aina nAyrtisti alistuvaa Inkerid.
Priinvastoin kiitti htin Jumalaa siitti. etta
htin oli stiilyttrinyt hrinelle tdmdn htinen
ulkoisen pimeytensri ajalla sisdisen valon.
Ja kun hrinen poikansa luki hrinelki ra-
kasta postillaansa ja aina lahelltJ olles-
saan kiiruhti htintti tukemaan, koska hiin
tiesi, ettii hdnen apunsa oli riidilk mielui-
sin, sanoi diti vdliin hymyillen:

- Sinti olet minulle silmtinri ja sauvana.
Ntiiden vuosien ajalla oli talossa usein

emAnndn vieraina erris hdnen ysttiviinsd,
rouva Levon ja ttimtin pieni tytcir Greta
Liisa. Ja koska talossa oli kolme pientri
ryuifttl jotka tamitsivat opetusta ja joh-
toa, halusi pastorinrouva Greta Liisaa
heitd openamaan. Trimd nuori neiti kiheni
mydftiluntoisesti vanhoa sokeaa isotiitiri,
jolla hdnen mielestritin oli niin lempedt ja
piiivtinvaloiset kasvot. Ja vanha mummo
kiinryi hdneen.

Pitkind puhteina, kun vanha isotiiti
valvoi ja toiset perheen jrrtenet jo nukkui-
vat, pisttiysi tyttd mielelkitin isotiidin
kamariin hetkeksi j uttelemaan.

Tiillaisina hetkind avasi vanha Inkeri
vtihitellen sydtimensti nuorelle ystdvhlleen.
Tdhtin mennessti htin oli tuntenut, ettd
jokin piddni hrintd. Nyt htin tunsi tametta
ajatusten vaihtoon ja kenoi nuorelle
ystdvdllcen vaiheikkaan, vaikka vtihtin
huomatun ja pilvenvarjoisen eldmdnsii,
kertoi sellaista, jota ei kellektiiin omista
Iapsistaan ollut kenonut...

Ja puhellessaan unhottivat he kokonaan
ikderotuksen... Isotiiti ymmrirsi, ettd maa-
ilmassa oli ihminen, joka ymmdrsi arvos-
tella hrinen ekimdntaakkansa painoa...
Miksi olisi htin vienyt sen koskematta
hautaan? Kun siinti oli koko htinen eki-
m ti ns ci sistilldn ke s ki pi st e, "

Tiillainen oli Inkeri-romaanin sanoma.
Uskoako, vai ei? Minulla alkoi kiih-
keii faktojen etsimisen kausi.

Mitd sanoo Ruovesi? Tunnetaanko siel-
lii pastori Bergelinid?
- Jo vain tunnetaan. Ruoveden historia II

vuodelta 1967, sivu 391:
"Pitdjdnapuhisia:
l5: Gabriel Bergelin (1774-01), synt.

Junakkalassa 2L6. 1749. Vanhemmat:
lukkari Gabiel Bergelin ja Rantasalmen
kappalaisen rytdr Ingrid Orelius, ktivi
koulua Hdmeenlinnassa, ylioppilas I 768,
vih. papiksi 24.12.1771, mtidrtittiin Hci-
meenlinnan papiston apulaiseksi. Ruove-
den pitdjtinapulainen I 774, Merikarvian
kirkkohenaksi 1801. Pitdjrinapuluinen
" Krirkeliini" oli kansan pitdmti pappi, jota
seurakuntalaiset vielti yittivdt saada ta-
kaisin kirkkohenan viran tultua avoimek-
si, Gabriel Bergelin kuoli Merikarvialla
1 4 . t 1 . 1 8 1 6 .

Puoliso l. vuonna 1772 Sofia Orell, s.
1742, k. 4.2.1795: perhetarun mukaan So-
fia Orell oli papin tytdr Uudeltamaalta.

2. puoliso Elisabeth Lev6n, synt.26.10.
1763. k. 27.7.1853. Isii karselmuskirjuri
Messykykistti."

Edelliseen liittyen tiirkee rekisteritieto:
Ruoveden kuolleiden luettelon mukaan
Ingrid Orenia on kuollut Ruovedelld poi-
kansa luona 24.4. 1793,89 vuoden idssd.

Inkeri-romaanin tiedot ndyttdvdt siis
pitdvdn paikkansa, ainakin osaksi. 

"r,:i



kuka oli tuo Greta-Liisa, nuori tyttti, iolle
vanha Inkeri uskalsi kertoa suuren salai-
suutensa'l

Ruoveden historia kertoi edelie, ette
pappi Bergelinin ensimmdinen vaimo kuo-
li Ruovedella l'195 ja ettii hdnen uudeksi
vaimokseen tuli Elisabet Levon, jonka isd
oli katselmuskiriuri Messukyldstii.

Edellii oli sitaatti INKERl-romaanista
.joka koski vaihetta jossa vanha Inkeri
kertoi eliimiinsd vaiheista:

" Ntiiden vuosien ajallu oli talossa usein
emrinnrin vieraina erds htinen ysfivAnsd,
rouva Levon ja ttimtin pieni tytrir Greta
Liisa. Ju kosku talossa oli kolme pientd
tytdrtd, jotka turvitsivat opetusta ja joh-
toa, hulusi pastorinrouva Greta Liisaa
heitd opettamaun.

Pitkinii puhteina, kun vanha isotiiti
valvoi ja toiset perheen jtisenet .io nukkui-
vut, pistriysi tynd mielelltitin isoaidin ka-
mariin het keksi j uttekmaan.

Tdllaisina hetkinti avasi vanha Inkei
vrihitellen sydrimensti nuorelk ystiivdl-
leen..."

Pappi Bergelinin toinen vaimo oli
Elisahet Levon - romaani puhuu Greta
Liisasta.
Tfrmd nuori neiti oli siis ensin Bergelinin
tyttrijen kotiopettaj a i a isodidin tarinoiden
kuunteliia - ja sitten myrihemmin pastorin
uusi vaimo.

Entii kiriailiia Matilda Roslin-Kalliola,
kuka hiin oli? Mit?i Merikarvia sano<r
hiinestii, sillii siellii hdn on syntynyt ia
eldnyt. ja sinne muutti pappi Bergelin
kirkkoherraksi.
Tunnetaanko siell2i Rantasalmen Orelius
vaiko Rengon Orenius?

Merikarvian historia (1961 ), toimitta-
nut Maftti Santavuori.

s. 339: Seurakuntaeldmd-
" .. khra Kriander kuoli 1798.

K ianderi n j tilkee n seurakunnan sielun-
paimeneksi valittiin Gabriel Bergelin.
Hiinen isiinsii oli Janakkalan lukkari, diti
Rantasalmen kappalaisen Oreliuksen
ryfir, Ingid. Bergelin ok synrynyt 1749,
tuli ylioppilaaksi 1768 ja vihittiin papiksi
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177r."

Merikarvian historia s. 561 kertoo lisdii
Matilda Rosiin-Kailioiasta.

.. Avioliitto ryamies Kustaa Roslinin
kanssa ei ollut onnistunut, ja pariskuntu
asui erillridn. Matilda Roslin-Kallioln oli
kirkkoherra Bergelinin ryftdrenryftir.
Vuonnu 1896 llmestyi MatiHan ensim'
mtiinen novelli.

Inkeri-romaanin enimmhinen luonnos
on jo vuodelta 1889, ja sen alkuperriinen
nimi oli "Rikkein ruukku". ( Muistanette,
ettd ruukusta oli puhetta io silloin, kun
tytttinen Inkeri pakeni Rantasalmen pap-
pilasta H dmeenlinnaan. )

Edelleen lainausta Merikarvian histo-
riasta: Matilda Roslin - Kalliola, ioka eli
elrimdnsri Merikamialla, muutti sielki
vuonna 1897 omaan kotiin, iolle h(in
antoi nimen Kalliola.

M. R-K. kuului kasvatukseltaan, hen-
geltddn ja olemukseltaan siihen vanhem-
paun historiallis-isrinmaalliseen kirialli-
seen aikukauteen, jonka lSAGfuvun rea-
lismi syrjdytti. Huomattava osa hiinen
tuotannostaan kuuluu viimemainitun
j yrkemm dn todellisuuskuvauksen piiriin.

- M. R-K:n kirjallisten ffiiden pysyvin
merkitys lienee siinri, ettd ne stiilyttiivat
tulevilk sukupolville kuvauksia kansanta-
voista ja uskomuksista kehiryskaudeltu,
jolloin hrinen synrymdseutunsa kansan
keskuudessa tapasi vielti alkupertiistd
luo nnonlast en ekim riti j a aj atu stapuu.

Varsin mielenkiintoinen yksityiskohta
ldytyy Merikarvian historian sivulta 564.
Siind on kuva saviruukusta, johon liittyy
teksti:

"Kuva 198. Ruukku, joka Kaarle
XI aikana kulkeutui vtilskdi Woffin
mukana Inkeristti Viipuriin ja sieltd Wolf-
jin Susannu-tyttiiren kotiin Oreliukselk ja
nriiden ryftdren Ingridin paetessa l7l4
ventikiisiti Hdmeenlinnaan. Ingrid meni
naimisiin Janakkalan lukkarin G. Bergeli-
nin kanssa. Heiddn poikansa oli Merikar-
vian kirkkoherra, jonka kotoa ruukku tuli
Matilda Roslin- Kalliolan omaisuudeksi.
On ollut aiheena kertomukseen "Rikkein
ruukku". Satakunnan museo."
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Hieman t?iydennystd sukutarinan syn-
tyyn: Pappi Bergelinin toinen vaimo Mar-
gareta Elisabet Levon, eli Greta Liisa, on
kuollut Merikarvialla 1853. Kirjailija
Matilda kertoo Bergelinin perhemuistel-
missaan, miten hiin lapsena kuunteli pal-
jon tuota vanhaa eloisasti juttelevaa ho-
peahiuksista vanhusta joka puolestaan
nuorena tyttiinii oli kuunnellut vanhan
Ingridin muisteluksia.

On syytii huomata, ettd koska Matilda
Roslin-Kalliola on kirjoittanut Inkeri-ro-
maanin ldhes pari sataa vuotta kirian
dramaattisten alkutapahtumien jiilkeen ja
koska tieto on vdlittynyt kahden vanhan
naisen muisteluksien kautta ja joita kum-
paakin on kuunnellut nuori tyttd, virhei-
den mahdollisuus on erittdin suuri.

Kaiken luetun ja kuullun idlkeen on
tiiysi syy kysyii:

1.- Onko Janakkalan lukkari Bergelinin
Inkeri-puoliso sukuaan Orelius vai
Orenius?

2. - Onko Inkeri Rantasalmen kappalai-
sen vai Rengon kappalaisen tytiir?

Probleman ratkaisemisessa on vield
yksi ndk<ikulma kdsittelemdttd. Esitykseni
otsikkona on: Ald luota historialliseen
romaaniin. Sen mukaan pitiiisi kysyii asiaa
Rantasalmelta.

Vastaus on yllettdve. - Rantasalmi ei
sano mitddn.

Rantasalmen historia ei tunne pastori
Oreliusta. Rantasalmen historia ei tunne
kappalaispappilan ry<istdii eikd polttoa, ei
pastorin ja tdmdn pojan Veniii?ille viemis-
td, ei pastorskan murhaa jne. Rantasal-
men kirkonkirjat ovat tosin vuosilta 1713
- 1716 kateissa, mutta Inkeri-romaani
antaa ymmdrtdd, ettii pastori Orelius olisi
ollut Rantasalmella jo vuosia ennen vend-
liiisten tuloa. Isonvihan ajoista Rantasal-
men historia kylld kertoo melko paljon-
kin... - ja Savon historia III kertoo lis?iii -
ja kun se selvittelee isonvihan aikoja
Rantasalmella, se puhuu vallan outoja.
Sivu 18:

" kansan j utt uj a i sostavihasta:
Kansa kaskusi vtiikktiiisti ja liioitel-

len. - Rantasalmenkin seuduilla oli 'koi-

rankuonolaisia' kuljeskellut. Ventikiiste)
vdkeri olivat ne olleet, ja pdd oli niilki

ollut kuin koiralla, muu ruumis kuin ihmi-
selki. Kun lepdsivdt, niin istuivat koipien-
sa varassa kuin koirat konsanaan, pillilki
imivtit veret ihmisistd ja jdttivdt ruumiit
siihen. Vainu oli ollut niillci niin tarkka
kuin koiralla, ja maata nuuskien kulkivat
ne ihmisten pakopaikoille, saloille saakka,
joten niiltd ei kukaan olf sddsrynyt"

Mutta Orelius-tapausta ei Savon histo-
riakaan tunne.

Inkeri-romaanin tiedoissa on muutakin
epiiilyttiiviiii.

Kaksitoistavuotiaan Inkeri-tytiin pako
Hdmeenlinnaan on ihmeen heikosti moti-
voitu -ei oikeastaan mitenkdiin. Miksi
iuuri Hdmeenlinnaan? - Tuntuu lisiiksi
siltd, ettii tytto lopuksi aivan sattumalta
joutui pormestarin perheeseen.

Entd pormestari Procopd! Hdmeenlinna
oli tuohon aikaan pahainen kyld - ia ro-
maani antaa ymmdrtdd, ettd pormestari
eli kuin suurta hovia.

Mit?i sanoo Hdmeenlinna siihen?
Hdmeenlinnan kaup. historia II. K.O.

Lindeqvist Sivu 48.
Lindeqvist toteaa aluksi, ettd pienelle

kaupungille oman pormestarin pito oli
raskasta.

"Vv. 1685 - 1695 oli pormestarina Yrji)
Willandt. Sen jdlkeen Hdmeenlinnalla ei
ollut entiii omaa pormestaria, vaan Stidks-
miien tuomari hoiti virkaa aina vuoteen
1747 usti. Ensimm. ndistti oli Erik Los-
kdld ja htinen jtilkeensii Gahriel Tamme-
Iin, joka nilkyy asuneenkin Htimeenlin-
nassa. silki ainakin 1708 htinet mainitaan
kaupungin manttaaliluettelossa. G. Tam-
melin kuoli 1716."

Ja vielii yksi painava ep?iselvyys. Ja-
nakkalan lukkarin vaimo on Ingrid Orenia
- ei siis Orelius - ja Ingrid Orenialla kai-
ken todenn?ikiiisyyden mukaan on ollut
Anna-niminen sisar - Nuolialan Hiirkiiliin
emdntii sittemmin - ja minun esiditini.
Mutta Inkeri-romaanin Ingrid Oreliuksella
ei ollut sisarta.

Olisiko tiissd nyt k?iynyt niin veikeiisti,
ettd Inkeri-romaanin vauhdikkaat tiedot
olisivat sahanneet kolmea pitiii iinhistorian
kirjoittaiaakin silmdiin?

Kerkkonen muuten julkaisi uudistetun
2 9



painoksen Janakkalan historiasta vuonna
1976.Siinii hdn puhuu lukkari Bergelinin
vaimosta varovaisemmin. lngrid Orenian
vanhemmat ovat tdlld kertaa kappalainen
Krister Orenius ja Susanna Wolff - mutta
Susanna Wolff tiiytyy tiissiikin olla muka-
na. Jo vuoden 1931 historiassaan Kerkko-
nen niiyttiid epdilleen INKERIN tarinaa,
koska hdn oli varustanut sanat Rantasalmi
ia Procopd kysymysmerkeillii.

Osa Il

eli pappi Oreniuksen tarina isonvihan
ajoilta- Lopuksi yritdn selvittiii, voisi-
ko kappalainen Orenius olla sisarusten
Inkeri ja Anna Orenian isi.

Tutkiskelin aikoinaan Hdmeen Heimo-
liiton toimittamaa Hiimeen Historiaa ja
siitd isonvihan aikoja. Sen osasta lll 2 ja
sivulta 676 alkoi tulvia tdyttd asiaa:

"Heti syksyllii l7l3 ruhtinas Golitsyn
kut sutti j uuri val loittamansa H iimeen
maakunnan papit Htimeenlinnaan. Kaik-
kien oli saavuttava ruhtinaan puhutteluun,
ei edes vaikeaa sairautta hyvdksytty es-
teeksi. Viimeisilldtin oleva Tammelan
rovasti Gottkben olisi sairasvuoteeltaan
viety Hdmeenlinnaan ellei kuolema olisi
tullut vtiliin htintri hakemaan ldheteryn
ventikiisen upseein vieki ollessa pappilns-
sa. Ilmeisesti juuri tdssd Hdmeenlinnan
ko kou k se s sa pupit m tiiirtit t ii n veron kant a-
jiksi ju heille unnettiin tehttividdn koske-
vat ohjeet. Uusi "pappeinkokous" pidettiin
samasse tarkoituksessa alusstt vuotta
1715. Muuan tritilki silloin tiedusteluret-
kelW ollut ruotsalainen upseeri oli silloin
ndhnyt melkein kaikkien maakunnan
puppien olleen ruotu- ja manttaaliluette-
loineen mat kalla H cimee nlinnaan.

Rauhanteon jtilkeen tapahtuneissa
selvittelyissri vencikiisvallan aikaisista
kiirsimy k si st tidn kat ke roitune et t alonpoj at
j os ku s syy n ivrit veronkant aj i na t oi mineit a
pappejaan vddryyksistd ja omanvoiton-
pyynnistti. Poikkeuksetta ndmd syyfikset
havaittiin aiheettomiksi. Edelki mainittua
Kristian Oreniusta vastoan esittivrit renko-
laiset v. 1723 kaikenlaisia syytdksid; htin
oli muka mieluummin istunut olutkannun
iirire s sii kui n palve llut heit ri puppi svirkan-
3 0

sa mukaisesti, kdyttdnyt heiltd kantami-
aan veroja omaksi hyvdkseen, jne. Kun
asiaa tarkemmin tutkittiin, kiivi ptiinvas-
toin iimi, ettd Orenius oli joutunut istu-
maan "tornissa" kaiketi Htimeenlinnan
vankityrmtissci, kun ei ollut saanut koo-
t u k si ny n ti vero m ddrdii seurakun nas t aan,
ja ettti hiinen oli tdytynyt lunastaa itsensd
vapaaksi 2 hopealusikalla, 13 kannulla
paloviinaa ja yhdelki ntitidtinnahalla.
Vero n ka n no n my 6 htisry mi se n vuo k si hrin-
tti oli kerran seisotettu lumessa paljain
jaloin.

Kun Oreniuksen syyttrijdt eivdt voineet
ndyttdd toteen ainoatakaan syyfistdiin,
mddrdttiin heidtit esittdmddn julkinen
ant e e k s ipyy nt d. K ang,asalan v.t. kirk koher-
rana toiminutta Petrus Widbomia syyttivdt
erridt ptilktinekiiset vendkiisvallan aikana
tehdyistti vtitiryyksistti. Hdnen vtiitettiin
yhdessti vaimonsa kanssa "turmelleen"
koko Kangasalan pittijtin ja sen kautta
ri kast u nee n. T ds sdkin t apau kse s sa syytet ry
vapaut e t t ii n, j a htine st d piii nvas t oi n t odi s-
tettiin. ettd hdn vendisvallan aikana oli
monin tavoin ollut pitrijdkiisilken avuksi
ja huojennukseksi."

Seuraavassa esitdn kronologian isonvi-
han aioista. Onhan niin, ettd vaikka olem-
me moneen kertaan tuon kovan ajan vai-
heet kuulleet tai lukeneet. monesti kuiten-
kin asioiden tullessa ylliittiien esiin, muisti
pettiid, vuosilukuien kohdalla ainakin.
Pieni tietojen kertaus on paikallaan.

l69Gluvun jdlkipuolisko oli ollut jii?it?i-
vdn kylmdd ja talvi 1697 niiliinhiidiin
vuoksi kaamea kuolonaika.

Sitten parin vdhdn paremman vuoden
iiilkeen alkoi Suuri Pohjan sota alkutal-
vesta 1700. Narvan voittoisa taistelu oli
saman vuoden marraskuun 20. piiiviinii.

Vuodet 1703 -l7W olivat Suomessa
enemmdn tai vdhemmiin ndldn aikaa.
vuosina 1708 ja 1709 raivosi lisiiksi rutto,
joka oli aasialaista paiseruttoa eli mustaa
surmaa. Se kuritti maan eri seutuja kovin
epdtasaisesti. Helsingistii se surmasi ldhes
puolet asukkaista, kun taas Hiimeenlinna
sddstyi miltei kokonaan, mutta Hiimeen-
linnan liepeillii sijaitsevasta Janakkalasta
menehtyi 8l henked.

Ruotsi-Suomen armeijan pddosa oli
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vuosina 1700 - 1708 pdlasiassa Baltiassa.
Taistelut, mutta erikoisesti taudit vaativat
suunnatonta veroa. Kotimaa sai jatkuvasti
lehettee tiiydennystd, miehid, miehiii,
kalustoa-..

Kesiikuussa 1708 Kaarle XII vei armei-
jansa Ukrainaan, yritti kai sitii kautta
Moskovaan.

Poltavan ratkaiseva taistelu oli vuotta
my<ihemmin eli29.6. 1709. Siellii tuhoutui
Ruotsi-Suomen armeija. Suomi oli sen
jiilkeen liihes avoin veneleisten tulla.

Viipuri menetettiin menetettiin kese-
kuussa 1710. Sen jiilkeen seurasi kuiten-
kin rauhallisempi jakso, sillii tsaari Pietari
ilmeisesti odotteli Kaarle XII:n suostuvan
rauhaan.

Kun Ruotsi ei ollut taipuvainen rau-
haan, tsaari Pietari pddtti valloittaa koko
Suomen. Suomessa armeijan ylipiiiillik<iksi
oli tullut kelvoton Lybecken.

Vendliiisten hyrikkiiys alkoi toukokuus-
sa l7l3 rohkealla maihinnousulla Helsin-
kiin.

Touko-kesdkuussa suomalaisten pdd-
joukko majaili H.l. Koskella tekemiittii
juuri mitdlin Lybecken perii?intyi Hii-
meenlinnan 22.6. Suomen armeijan kunto
oli surkea, muonana jokus vain jauhamat-
tomia jyvid. - Meit?i my<ihempien p?iivien
suomalaisia on joskus moitittu suunpieksi-
j<iiksi, kun olemme todenneet, ettii aina-
han yksi suomalainen kymmenelle ryssllle
piirjee. Vuonna l7l3 tilanne kuitenkin
ilmeisesti oli sellainen, ette jo kamppailu
yksi yhtii vastaan oli suomalaisille ep?i-
edullinen.

Suomen armeijan yhpeeilikttksi tuli
urhea, mutta ainaisen epiionnen vaivaama
ArmfelL

Syykuun 20. l7l3 vendldiset, yhL 16.000
miestd, l?ihtivtit Helsingistii kohti Hii-
meenlinnaa.

25.9. Hausj?irven Turkhaudalla Uitta-
mon sillalla - kotikyl?ini liepeillii muuten
-kiiytiin vdhdinen kahakka, josta pieni
suomalaisjoukko vdistyi

Armfelt luovutti Hiimeenlinnan ilman
taistelua, mutta asettui asemiin Piilkdneen
Kostianvirralla, jossa k?iytiin kiivas taiste-
lu lokakuun kuudentena.

Armfelt perii?intyi joukkojensa jddnncis-
ten kanssa Tammerkoskelle ja vetiiytyi

sieltd 12. lokakuuta.
Piilkdneen taistelun jiilkeen komp-

panioittain miehid karkasi koteihinsa.
Vendldiset olivat luvanneet koteihinsa
palanneille sotilaille hengen ja omaisuu-
den turvan. Tdmdn lupauksen vendldiset
yleensd pitiviit ja kohtelivat palanneita
siviilivliesttind.

Partio- ia sissitoiminta iatkui vuoden
l7l4 loppuun saakka. Se oli kohtalokas
suomalaiselle siviilivdestrille. Syyskuussa
1714 Armfelt vetiiytyi Ruotsin puolelle
loppuine ryysyl?iisarmeij oineen.

Kaarle XII palasi Turkista l7l5 ja

ryhtyi keriiiimddn uutta armeijaa. 1718
alkoi onneton Norian sotaretki. Kaarle sai
surmansa marraskuun viimeisend 1718.
Tammikuun 4. l7l9 armeijan iddnntikset
liihtivet tuhoisalle marssille yli Norjan
tunturien. Rauha tuli vuonna 1721.

Seuraavana katsaus siviilieliimii?in,
hallintoon ia erikoisesti veronkantoon,
jonka synkkiin sydvereihin Rengon kappa-
lainen Oreniuskin niiyttii?i pahoin sotkeu-
tuneen:

Virkamiehist<i pakeni suurimmaksi
osaksi, mutta papeista vain noin viidesosa,
maahan j [dneet joutuivat veronkantomie-
hiksi.

'Ialonpoikaisviiestii pakeni paikoin
aluksi metsiin, kalleuksia kdtkettiin tur-
vaan - usein turhaan - silld veniildisilll oli
tarkka vainu - koirankuonolaiset! Vend-
lflisten tullessa Hdmeen kansa kuitenkin
oli yleensd passiivista, sotaan vdsynyttd,
mikfi oli tilanteelle eduksi. Veniiliiisten
ylip[iillikkOnd oli ruhtinas Golitsyn. Hd-
nelld on hyvd maine, mutta henkeen ei
tiiysin kyennyt estiiii i oukkojensa j ulmuut-
ta. Hauhon ia Plilkdneen seudut klirsiviit
pahiten, samoin Hdmeen pohjoiset seu-
dut, joissa sissien toiminta iirsytti
vendliiiseL

Paikallisen hallintopddllikdn asemassa
oli Hdmeenlinnan komendantti. Tdssd
virassa toimi ainakin vuodesta 1715 leh-
tien miltei veniildisvallan loppuun saakka
eversti Petr Zasjetski, jonka julmuuksista
on paljon kerrottu. Onneksi hiin oli altis
lahjuksille, ja niit?i antamalla saatettiin
hdnen valtaansa joutuneiden kohtaloa
lieventdd, jopa ostaa vankeja vapaaksikin.



Kun korkein virkamiehistri yleensii
poistui maasta, valloittaja uusi hallinto-
koneiston. Oikeuslaitos toimi perinteiseen
tapaan ja vanhoja lakeia noudattaen.
Kiiriiiiii pidettiin, mutta niiden siidnntilli-
syydest?i ei ole tietoa, koska piiytiikiriat
ovat kadonneel

Pitiiiiin asettiin iiilleen nimismiehid.
H allintoi?iriestelmd .iatkui alaspiiin kyliin
ia manttaalikuntiin kyldnvanhin- eli sta-
rostilaitoksena. Starostin tehtevenii oli
kantaa verot piirinsii asukkailtaja avustaa
veronkannon virkamiehistiid.

Se ettii veniildiset kiiyttiviit kdskyjensd
toimeenpanoa varten pappeja, johtui
tietenkin siitii, ettd papit olivat tottuneet
toimimaan veestdn luottamusmiehinii, ja
tekemelle papit vastuunalaisiksi verotuk-
seen kuuluvissa tehtevisse vendliiiset
saattoivat valvoa tiitii, heidiin kannaltaan,
ep?iillytt?iviiii virkakuntaa.

Vendliiisten veronkantojdrjestelmd oli
yksinkertainen. Maa iaettiin veropiireihin
- 'ryssdnmanttaaleihin' - yhteen manttaa-
liin kuului n. l0 taloa. Vendldisten verot
eivdt olleet korkeat, mutta ne olivat ras-
kaat, koska vdestri oli kiiyhiiii ja koska
veroien kannossa oltiin tiukkoja-

Venlldisvallan loppuaikana vero mant-
taalia kohti oli 8 ruplaa rahaa sekii 6
tynnyrid 23t/z kappaa ruista. Se ei sindnsd
ollut raskas, mutta se ei ollut ainoa- Ve-
niildisen armeijan ylliipitoa varten oli eri
maksu. Vuonna l719 se oli3k muona-an-
nosta eli rationia manttaalilta- Rationiin
kuului I kappa kauroja, sama meere
silppuia, 16 naulaa heinid ja I olkilyhde
vuorokaudessa 7 kuukauden ajan. Sitten
oli mytis joitakin yksityisie veroja, mm.
voi-, juusto-, ryyni- ja humalavero. Hevo-
sia ja teuraskarjaa vaadittiin manttaalilta
useaan otteeseen.

Pakkoty<it olivat kiusallisia, ja l[hes
palkattomia. Hiimeestd asti vendldiset
kulietuttivat hirsid Pietarin rakennuttami-
seen. Kulietuksia oli jopa Tampereen
seudulta saakka. Messukyldn Haiharan
isdntd oli kuliettanut hiniii Han-
koniemeen lainatulla h?ir?illii, mutta hdrkd
oli matkalla hdvinnyt. Tflllainen Hangon
matka hiiriillii kesti viikko-, jopa kuu-
kausikaupalla - talon omat tytit idiviit sillii
J Z

aikaa tekem?ittii. Kyyditykset olivat ras-
kaat Heikot kyytihevoset saattoivat sor-
tua matkalla, mutta mitddn korvausta ei
tullut

Yksi riesa 'verotuksessa' oli veniildisten
harjoittama ihmisvero. Vendldiset rytisti-
vdt nuoria poikia -ia tytttijii. "Koivu ia
tehti" -kertomuksella on pohjaa. Vuonna
1720 venaldiset alkoivat vaatia 'manttaali-

miehid' Vendiiin armeijaan, ja kun vapaa-
ehtoisia ei ollut, kdytettiin pakkoa. Sinne
joutuneiden osa oli surkea. Pit?ij?iii koh-
den tuli tdllaisia manttaalimiehid pari-
kymmentii, mutta yksittdisten pitiijien
kohdalla tilanne vaihteli suuresti. Tamme-
lasta oli esim. 43 miestd, mutta Janakka-
lasta vain kolme. Kaikkiaan maasta vie-
tiin n. 2000 manttaalimiestd ja heid?it
kulietettiin kauas Persian rajalle, jossa
oli sota. Vain 400 manttaalimieste peesi
palaamaan kotimaahan.

Hdmeen papisto - siis myris kappalai-
nen Orenius -ioutui veniiliiisvallan aikana
toimimaan vaikeissa olosuhteissa; talon-
poiat vielii vaikeammissa. Ei ihme ettd
Rengon talonpoiat syyskiir?ijill2i 1723
syyttiviit pappiaan, jonka oikeus - kuten
edelld jo on todettu - kuitenkin vapautti
syytteiste.

Katsaus kappalaisen Kristier Oreniuk-
sen persoonaan ja perheeseen olisi var-
maan paikallaan, mutta valitettavasti
miehest?i ei tiedetd juuri mitiiiin muuta
kuin edellii kerrottu. Kuitenkin jotakin:

Matinollin Turun hiippakunnan pai-
menmuistio l72l - 1803; Hattula pitii-
jdnapulaiset:

Kristern Orenius pitdj tinapulaisena w-
1724 -1732. Syntynyt ntihtdvtisti Lopella,
isti kirkkohena Kristern Orenius. Helsin-
gin koulussa 1691. Ylioppiltts, tav. Turus-
sa 1693. Rengon kappalainen 1709. Hoiti
isonvihan aikana Vihdin kappalaisen
virkaa ja suoritti myils papillisia tehtavia
Hattulassa. Hattulnn pitdjtinapulainen
vuodesta 1724, k. 1732. Pso. I. N.N., k.
H attulassa (haudattu joulukuussa I 723 )

2. Pso Hiimeenlinnassa 5.1I. 1724
Sofia Katarinu Ahlman, s. Stidksmtiellti
1673, k. Hattulassa 15.2. 1732.
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Matinollin paimenmuistio johtaa Kris-
tern Oreniuksen juuret Lopelle. Lopen
kirkkoherra Oreniuksesta ei sitten paljon
muuta tiedetdkdiin kuin lyhyt maininta
paarimaksuj en j a multarahojen luettelossa
vuodelta 1691, jolloin Christiern Mattia
Orenius on kuollut Lopen kirkonkirjoja
ei tuolta ajalta ole, joten hdnen perhees-
tddn ei voi saada tietoia.

Lopen Oreniuksen poika, Kristern, tuli
Rengon kappalaiseksi vuonna 1709. Ren-
gon kirkonkirjat ovat tuolta ajalta puut-
teelliset, joten Kristernin perheeste ei ole
tietoja, paitsi aivan irrallinen merkintd.
Vihitty 14.7. 1740 venerabilis Christierne
Orenius, ja Elisabet Hindersdotter.

Kristern Orenius on tullut Hattulaan
ilmeisesti vuonna 1719.

Hattulan vanhat kirkonkirjat ovat
kadonneet Rippikirjat ison vihan jiilkeen
alkavat vasta 1732, historiakirjat suunnil-
leen samalta aialta. Oreniuksen perhesuh-
teista ei siis saa tietoja sieltiikddn.

Hattulan kuolleiden luettelot alkavat
vuodesta 1732. Siinii on useita varsin
pitkid muistokirjoituksia vainajista, mm.
seuraava.

"Kuollut 15.2. 1732 Pekkolan. Pikku
Paturilta, kappal. Krister Oreniuksen
rakas puoliso, synt. 1673,59 vuotiaana.

Sofia Katarina Ahlman synt. Sddksmai-
en pttrijdssti ja Tapolan talossa. Palvellut
hena kihlakunnantuomoi Lo schhldhilki
Konhossa kaikkiaan 12 wotta. Mennyt
naimisiin ensimmriisen kenan kruunun
nimismiehen Karl Stenforssin kanssa
vuonna 1700, eldnyt hrinen kanssaan 14
vuotta ja saanut hdnen kanssaan 6 kap-
paletta lapsia, joista 5 on kuollut, mutta
yksi ryft| ekiti. Mennyt naimisiin toisen
kenan lasimestarin ja Hrimeenlinnan
raatimiehen Jacob Fossin kanssa ja eki-
nyt hdnen kanssaan 7 vuotta. Puolentoista
vuoden kskeyden jrilkeen astui kolman-
teen avioon kappalaisen hra Christer
Oreniuksen kanssa ja ekinyt htinen kans
saan rakkaudessa 7 vuotta ja 3% kuu-
kautta. Kesrctryddn monia ja usein uudis
tuneita kramppeja ja lopuksi saanut

kohtauksia ja kaatuillut, mikti olikin
varsinainen kuoleman syy. Kolmannen
kohtauksen jdlkeen nauttinut Henan
ehtoollisen ja keskiy\n aikaan helmikuun
I5 pdivtin vastaisena yi)nd nukkunut pois
Herran nimessti. Haudattu kirkkoon Pa-
tuin hautaan 27. helmikuutu."

Hattulan historia, s. 288 kertoo, ettii
Orenius tuli Hattulaanioko vuonna 1718
tai 1719 ja kuoli siellli pitiij?inapulaisena
1732. Orenius mainitaan vuoden 1731
piispantarkastuksessa ahkeraksi saarna-
mieheksi, joka kulki jatkuvasti ympiiri
pitiij?i2i jakamassa lohdutusta ihmisille.

Christer Orenius kuoli siis muutama
kuukausi vaimonsa iiilkeen. Hattulan
kuolleiden luettelossa siitd ei kuitenkaan
ole mainintaa.

Sursillin sukukiria vuodelta 1850, s. 479
kertoo Hoffren suvun yhteydessd, ettd
Christer Oreniuksella on ollut Johan-ni-
minen poika, joka on valmistunut papiksi
1740-luvulla ja kuollut 1764 Kuopiossa.
Hdn toimi Kuopion kirkkoherran apu-
laisena.

Christer Oreniuksen perhesuhteista
tiedetdiin toivottoman vlihiin. Niiclen
poh.jalta pit?iisi kuitenkin pysty?i p?iiittii-
miiiin, oliko Janakkalan lukkari Bergelinin
trngrid-vaimo Rantasalmen kappalaisen
Oreliuksen vaiko Rengon-Hattulan kap-
palaisen Oreniuksen tytiir - ja itselleni
tdrke ii : oliko tiill ii lngridill ii A nn a-ni minen
sisar - minun esiiiitini monen sukupolven
takaa.

Esitelmdni aiheen nimi "Alii luota his-
torialliseen romaaniin" io antoi vihieen
lopputuloksesta. Valintani on siis Ren-
gon ja Hattulan kappalainen Christer
Orenius. Ja piitdksessiini seison enkd
muuta voi - vaikka kolme pitfljinhisto-
riaa - ja vanha haavaliikiri Wolffin
perint6ruukku Satakunnan museossa -
vlittiisivdt toista! Onko joku muu
joutunut Orenius-Orelius kiistan pauloi-
hin. Olisi mielenkiintoista kuulla toisten
kokemuksia.
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