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AlA r-uorA HrsroRrALLrsEEN RoMAANIIN PAPPIORENIUKSENTARINA ISONVIHANAJOILTA
Asia on kiertdnyt mieltlni oikeastaan
sukuni tutkimuksen alusta pitflen- Olin
ensin viihin allapdin. Aloittelijan innolla olisin heti kdrkeen halunnut
saada kdsiini jotakin repflisevfld-Aitini suvusta ei kumminkaan tuntunut
ldytyvin kuin pelkkil torppareita - ja
nekin yleensi ilman mit6en kummempaa mainetta, ei hyvii eikd pahaa. VIhfln kademielli luin ja kuuntelin, kuinka jotkut olivat lOytiineet
suvustaanmaineikastavikei:oli kartano- tai sotaherroja tai muita isopieksuisia- Mutta minl raukka, kun entavoittanut edes yhtii mustakauhtanaista
pappia, en edes lukkaria, kupparista
puhumattakaan - pelkkfrI torpparia
vaanMutta kun piidsin tutkimuksissanivdhdn eteenpdinja havaitsin,ettd sukujuontoni ulettui JanakkalanNuolialan kyldn
Hdrkiiliin taloon. tuli tutkimuksiini hohtoa. Hdrkiildn emdntdnii on 1700-luvun
puoliviilissii ollut Anna Orenia, .ionka
vaiheissaniiytti olevaniotakin arvoituksellista.Sattui viele niin, ettd kuulu riihimiikiliiinen sukututkija Osmo Talarmo
osui oman sukunsatutkimuksissakoukkaamaanhetkeksisamaantaloon - ja samaan Anna Oreniaan. Talarmo sanoo
1750-luvunHdrkiiliin talosta:
" Hdrktildn emrinntiksituli vuonna1742
pitdjdn lukkarin luona okillut AnnaChristersdotterOrenia. Hrin on Reng,onkappalnisenv. I7l3 synrynyttytdr, joka SGvuoden itissti k uolee NuoIi alnn H tir ktikissti... "
Talarmo puhui ihmeellistd asiaa. Sen
mukaanAnna Orenianisd oli ollut kappalaisenaRengossa,
ia Janakkalanlukkarin
vaimo,joka oli nimelt?i?in
Ingrid Orenia,
ilmeisestioli Annan sisar. Talarmo tiesi
vield, ette kappalainen Orenius oli
)L

l4.1.l7OO vihitty Rengossaavioliittoon
Elisabeth Hindersdotterinkanssaja t?imdn kuoltua uudeksipuolisoksioli tullut
SusannaWolff.
Ndin olin miniikin piiiissyt pappissliii"
ft^rn

Mutta palionjiinnitt?iviimpiiiioli tarjolla. Kaarlo Kerkkosenvuonna l93l iulkaisemaJanakkalanhistoria niiyttiiii nimitt?iintarioavan lngrid Orenialle aivan
toisenlaisensukupuun - ja sen mukaan
lngridistd, tuosta Janakkalan lukkarin
puolisosta.on kerrottu paljon.
Kun Kerkkonentekee selkoaJanakkalan lukkareista,tuntuu ettii ovi aukeaa
suureenia jiinnittdvddn:
"Gabriel Bergelin oli lukkaina I73l 1758.Puolisooli IngeborgOrenia,s. 1705,
k. 17.4.1793.VanhemmatRantasalmen?
kappalainen Krister Oreniusja Susanna
wolf.
Ingeborg Orenia on kirjailija Roslin-K alliolan I N K ERl-romuanin ptidhenkilA.
Sukutarinanmukaan vietiin Inkerin istija
veli ison vihan aikana Vendjdlk, ja diti
murhattiin kotipihalla lnkerin pddstesst)
palvelustytAn kanssa pakenemaan. Htin
saapui lopuksi Hiimeenlinnaan, jossa
j outui kasvanityntireksipormestariProcopelle? Gubriel Bergelin oli Janakkalan
kirkkohenan kyyti miehenii H iimeenlinnan
mutkoilla ja siten tutustui hdn kirkkoherran vierailkssa pormestarin luona Inkeriin, .ionka sai puolisokseen."
Kerkkosenja Talarmon tiedot olivat
siis pahasti ristiriidassa,mutta asiassaoli
jo nyt niin paljon dramatiikkaa, ettii juttu
oli selvitett?iv?i
iuurta jaksainja ettii Inkeri-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?iinhdn ei voi olla.
Aluksi on vield syytdhetkeksipysiihtyii
selvittflmddnpiiiihenkiltin nimeii. Olen
kirjoittanut Rantasalmenpapin nimen
muotoonOrelius.silld ndin se todellisuudessaon. Kerkkonen.Janakkalanhistorian kirjoittaia, on ilmeisesti ollut hieman
epiivarmaja keyttenytnimeii Orenius.
se ettd papin tytteriste puhuttaessa
k?iytet?i?in
nimedOrenia,johtuu siitd,ette
Oreniaon Orenius-sanan
feminiinimuoto.
Mutta kuka on kirjailija Matilda Roslin-Kalliola,joka on kirjoittanutromaanin
INKERI.
Nimi oli outo minulle - ja kai monelle
muullekin - eikd nimel kaikistakiriallisuuden historioista edes liiydy. Vuosisadan alussailmestynytA.O. Kallion kiriallisuudenhistoriamainitseehdnestii:
"Kansankirjailijoita:
Ldnsi-Suomea
edustaa emdntd M athilda Roslin-Kalliola,
o.s.Ahlroth,s. Merikamialla 28.5. 1837.
-Aiheensatdmd idkds kansankirjailij utar
tavallisesti ottaa perhe- ym. muistoista,
jotka "lnkerissd" ulottuvat isoon vihaan
saakka. K aikessa koruttomuudessa htinen
kenomuksensaovat varsin mielenkiintoisi a, luontaist a kirj ailij akykyti osoitt avia. "
SeMatildaRoslin-Kalliolasta
tdlld eriiii,
mytihemminlisdd.
Ja sittenromaani"Inkeri".
INKERI
Perhemuistojaisonvihan ajoilta
Kirjoittanut Mathilda Roslin-Kalliola

w.s. 1907
Romaanialkaa kuvauksellaRantasalmen pappilasta,jossa pastori Orelius on
tehnytraskaanpddt<iksen.
Vaikkavendldisetovattulossa,pappion
peettenytjdddii seurakuntalaistensa
keskuuteen.Vaimo ja nuorukaisiiissd
oleva
Gabriel-poikapliiittdv?itmy<isi ii ddi. M utta I 2-vuotiasInkeri-tyterliihtekiirin palvelustytiinVapunkanssakauasHdmeenlinnaan turvaan. Palvelust\rttdolikin He-

meestiikotoisin.
Ennen kuin tyttit saatiin liihetetyiksi
matkaanveniildisettulivat ylldttden.He
rytistivdttalon ja veivdt papinja Gabriel-- eikd heistd
nuorukaisenmennesssd?in
kuultu.
lnkeri ia
mitiidn
koommin
ole
sen
palvelustytttilymysivdtolkikasanalla ia
sdiistyivdL
Vihollistenliihdettyiipastorskavarusti
tytiit kiireestimatkaan,mutta ennenkuin
hevonenenniittipihasta,tuli uusivihollishiidin
ioukko. Tytiit pddsiviithevosellaan
mutta
siitd
vimmastuneekarkuun,
tuskin
na yksi sotilas surmasipapin emiinndn
aitan rapulle,niin ettd Inkerikin enndtti
senniihdd.
" Silloin oli kesti 1714. tuo Suomen
papeille kdrsimyksistti niin muistorikas
vuosi."
Niiin kertoi Inkeri-romaani. Mutta
mikd oli syntyjii?inteme aitan rapulle
surmattu papinemiintd? Antakaamme
Inkeri-romaaninkertoaedelleen,sivu 14:
"Pastori Orelius,joka oli kappalaisena
RantasalmellaIsonvihanaikana, oli Sortavalnn tienoilta kotoisin. Ylioppilasajalhan oli hdn Viipurissatutustunuthaavalddkiiri Wolffin tyttdreen.
SusannuWolff oli kaunistyftA,jonka
kihara tukka kultalaineinaaaltoili htinen
kaulallaan...
Susannaoli Inkerissrisynrynyt.Aitinsa,
joka oli Inkerin suomalaisia,oli htin jo
varhuin kadottanut. Isd, saksalainen,
kuten nimenstikinosoittaa,oli yksin saanw ryil)n kasvatuksesta
huolta pitiiti. Istin
kuoltua oli Susanna sitten muuttanut
Viipuriin eriitin ttidin luo,joka piti koulua
sielh.
Orelius asui Viipurissa enonsu luona,
ja siellii htin usein
kauppiasperheessti.
tapasi Susannan,jonka ttidin koulussa
enontyttdret kiivivdt. Tyt6n miellyttiivdja
vaatimatonkdytdsteki syvdnvaikutuksen
joka lAysitunteelnuoreenylioppilaaseen,
lensavastineennuorenneidonsydtimessti.
Susunnaoli silloin kahdeksantoistavuotta. Pari vuotta myAhemmin Susanna
Woffista tuli pastoi Oreliuksenpuoliso."
Ja mitii tapahtui Inkerille, joka Rantasalmenpappilastaoli h?idintuskin pez)

lastunut? Hiin, 12-vuotias papintytiir,
selvisipalvelustytcinkera vaikeastamatherdttiiii
kasta.Pakomatkankuvauksessa
huomiota tyttin mukanaan kuijeitama
perinttiruukku. saviruukku, iota tyttit
varieli kuin silmdteriiiinsii
ia josta temii ei
mitenkiidnhennonnutluopuavaanraahasi sen uskollisestiperille saakka.Monien
vaiheidenidlkeen Inkerin matka piiiityi
Hdmeenlinnaan,iossa hf,nen onnistui
pii[stii kasvattityttdreksipormestari ProInkeri osasisaksaa,ia
copdnperheeseen.
koska hiinestd saattoi olla hyiityii kielitaitonsa vuoksi, hiin iuuri tiista syystesai
.iiiiidiiProcopdnperheeseen.
Sittentdrkedlinkki romaaniniuonessa,
se on sivulla 88, iossa kertomus siirtyy
Janakkalaan:
"Ttirkeii kdiinne kertomuksessamme
vaadi meirriuissriesindmdrinertiiin uuden
henkilAn,Htin on nuoi ja muhkeamies,
kuten tavallisestikin htinen ammatissuan
olevat miehet. Htin on nimitttiin lukkari
ja palveke titinelliirin Janakkalan seurakuntaa.
Gabriel, eli Kaupo, oli isonvihan orpolapsia,joka ei riennyrtarkkaan kodistaan.
Hrin osui mierontielkitin vuoden I7l0
vaiheilla Janakkalan pappilnan, jolloin
itse aneli olevansakymmenvuotias.Rovasti orti htinet hoiviinsa. Pojalla oli hyvti
lauluniitini, ja samulla kun htin kasvoi
pappilassa mieheksi, htin sai opastusta
veisussa,Iukemisessaja kirjoittamisessa.
Htinen ehditryritintdydeksimieheksikuoli
lukkai, jonka pitemmtin sairaudenaikana hrin oli hoitanut irkaa. Ukon kuoltua
pcidsi htin vdliveisaajaksi ja sirten vtiliaikaiseksilukkariksi.
Janakkalan rovasti oli Htimeenlinnan
pormestarinhyvtiystdvti. Kun rovasti kdvi
H rimeenlin nassa, lu kkai K aapro,j oka oli
saanut nimekseenGabiel Bergelin,oli
tavallisesti htinelki kyytimiehenti. Matka
oli noin neljtin penikulman veffan-Ja ertri
kaupunkikonteeri aina otettiin porme$arilla, on selviiti.
Siell(isitten lukkarimme istuskelitalnushuoneissaja seurasisilmillMn toimissaan
htidrivi ti palveli j attaia, j oit a pormestari n
kasvanirytiir Inkeri Orelius ruitavasti
johti. Edellisiin htin ei kuitenkannpaljon
huomiota kiinnitttinyt, vean se oli Inkerin
26

kaunis vaatimaton esiinryminen,ioka
hdntii puoleensaveti."
Monien jdnnitt?iviel vaiheiden kautta
lnkeristii tuli lukkari Bergelinin puoliso niin epiisiiiityinenkuin liitto olikin.
Romaani kertoo edelleen, ettii kun
hiiistl oli kulunut puolitoistavuotta,InkeTilanneon vakari makaalapsivuoteessa.
Hiin ndkee, ettii
Inkeri
hourailee.
va ia
hdnen Veniij?ille viety Gabriel-veljensii
tulee hlntii tapaamaanja tuo terveisid
isiilt?i,joka kyllii io oli kuollut lnkeri olisi
toivonutveljenji6viin, mutta tiimd ilmoitti. 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 vaimo, on Janakkalansyntyneidenluettelon
mukaansynnyttiinyt28.9. 1730pojan,joka
sai nimen Gabriel. Poika kuoli kuitenkin
jo seuraavanavuonna.Lukkarin perheeseensyntyi monta lasta, mutta kuolemakin vieraili usein
Sitten taas suoraan romaanin sivulta
172:
"Monta kestid oli jo kutonut viheritipohjaisia kukkardijyjtuin ia monta
talvea levitellyt valaistuj a vilttej iirtn vanhan rovastin haudalk-.Ntiin oli eleny jo vuoteen1749, mutta
nyt vuodenihanana aikana heintikuun 19
ptiivdnti, listiiinryi perhe pojalla. Ja sehtin
oli merkkitapaus koko perheelle,itsestiiiin
on selviiti, ettd poika sai nimekseen Gabriel. Aiti oli nhan aikaan 47 ja vanhin
rytiir 19 ja nuorin 7.
Sistiiselki luottamukselln, vaikka tosin
kaihomielin oli tiiti nrimti kaksi vuosikymmentd tiitii poikaa odottanut. Ja nyt tunsi
han itsensii tdydellisesti ryydyteryksi, hiin
tunsi ktiyneensii tdrkedtti ekimtinkoulua.
Htin oli kasvattava pojastaan papin.
Erotus huomattiinkin pian tiidin kasvatustavassa, vaikkei hdn sistiisimpitt ajatuksiaan ilmaissutkann. Hlln oli aina jo
pienestii pitden puhutellut ryfttiridiin suomenkielelki, jota isiikin puhui ja joka siis
oman maan kielenti oli itseoikeutettu
perhekiek, mutta pojalken puhui hlin
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ainoastaansaksaa.
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."
Perheenlukkari-isiikuoli kuoli yhdeksdn vuotta Gabrielin syntymin jiilkeen.
Inkeri-iiiti eleli senjiilkeen pienessdmrikissdJanakkalankirkolla Hiimeenlinnaan
vieviin tien ddressii.H[n piti hyvddhuolta
papiksi opiskelevastapojastaan.
Aika kului. Ja muutamienvuosien perdstd sai Inkeri ilokseen kiinteimmdn
toiveensatdytetyksi,kun pappina sai sulkea Gabrielin syliinsd.
Romaanin kerronta siirtyy nyt Ruovedelle.Sivu 183:
"KtirkeltJn talnssa Ruovedelki, jossa
Gabiel Bergelin oli pittijtinapulaisena ja
mainitun talon omistajana, eli vanha tiiti
kunnioitettuna ja rakastettuna viimeiset
ekimdnvaiheensa.
Yhdeksrinviimeistdikiivuottaaneli htin sokeana.Vdsyneetsilmtit
sammuivat.Setuli vitkaanja edelki tietrynii eikti sen vuoksi sdikdyttdnyt Jumalan
tahdolle aina nAyrtisti alistuvaa Inkerid.
Priinvastoinkiitti htin Jumalaa siitti. etta
htin oli stiilyttrinyt hrinelle tdmdn htinen
ulkoisenpimeytensriajalla sisdisenvalon.
Ja kun hrinen poikansa luki hrinelki rakasta postillaansa ja aina lahelltJ ollessaan kiiruhti htintti tukemaan, koska hiin
tiesi, ettii hdnenapunsa oli riidilk mieluisin, 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 opetustaja johtoa, halusi pastorinrouva Greta Liisaa
heitd openamaan.Trimd nuori neiti kiheni
mydftiluntoisesti vanhoa sokeaa isotiitiri,
jolla hdnen mielestritinoli niin lempedtja
piiivtinvaloiset kasvot. Ja vanha mummo
kiinryi hdneen.
Pitkind puhteina, kun vanha isotiiti
valvoija toisetperheenjrrtenet jo nukkuivat, pisttiysi tyttd mielelkitin isotiidin
kamariin hetkeksij uttelemaan.

Tiillaisina hetkind avasi vanha Inkeri
vtihitellen sydtimenstinuorelle ystdvhlleen.
Tdhtin mennesstihtin 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
Iapsistaanollut kenonut...
Ja puhellessaanunhottivathe kokonaan
ikderotuksen...Isotiiti ymmrirsi,ettd maailmassaoli ihminen,joka ymmdrsi arvostella hrinen ekimdntaakkansa painoa...
Miksi olisi htin vienyt sen koskematta
hautaan? Kun siinti oli koko htinen ekimti nsci sistilldn keski pi ste,"
Tiillainen oli Inkeri-romaaninsanoma.
Uskoako, vai ei? Minulla alkoi kiihkeii faktojen etsimisenkausi.
Mitd sanooRuovesi?Tunnetaankosiellii pastori Bergelinid?
- Jo vain tunnetaan.RuovedenhistoriaII
vuodelta1967,sivu 391:
"Pitdjdnapuhisia:
l5: Gabriel Bergelin (1774-01), synt.
Junakkalassa 2L6. 1749. Vanhemmat:
lukkari Gabiel Bergelinja Rantasalmen
kappalaisen rytdr Ingrid Orelius, ktivi
koulua Hdmeenlinnassa,ylioppilas I 768,
vih. papiksi 24.12.1771,mtidrtittiin Hcimeenlinnanpapiston apulaiseksi.Ruoveden pitdjtinapulainen I 774, Merikarvian
kirkkohenaksi 1801. Pitdjrinapuluinen
" Krirkeliini" oli kansanpitdmti pappi,jota
seurakuntalaisetvielti yittivdt saada takaisin kirkkohenan viran tultua avoimeksi, Gabriel Bergelin kuoli Merikarvialla
14.t1.1816.
Puoliso l. vuonna 1772 Sofia Orell, s.
1742,k. 4.2.1795:perhetarunmukaanSofia Orell oli papin tytdr Uudeltamaalta.
2. puoliso ElisabethLev6n, synt.26.10.
1763.k. 27.7.1853.Isii karselmuskirjuri
Messykykistti."
Edelliseenliittyen tiirkee rekisteritieto:
Ruoveden kuolleiden luettelon mukaan
Ingrid Orenia on kuollut Ruovedelldpoikansaluona 24.4.1793,89vuodenidssd.
Inkeri-romaanin tiedot ndyttdvdt siis
pitdvdn paikkansa,ainakin osaksi.
"r,:i

kuka oli tuo Greta-Liisa,nuori tyttti, iolle
vanha Inkeri uskalsikertoa suurensalaisuutensa'l
Ruovedenhistoria kertoi edelie, ette
pappiBergelininensimmdinen
vaimokuoli Ruovedellal'195ja ettii hdnenuudeksi
vaimokseen
tuli ElisabetLevon,jonka isd
oli katselmuskiriuriMessukyldstii.
Edelliioli sitaattiINKERl-romaanista
.joka koski vaihetta jossa vanha Inkeri
kertoi eliimiinsdvaiheista:
"Ntiiden vuosienajallu oli talossausein
emrinnrinvierainaerdshtinenysfivAnsd,
rouva Levon ja ttimtin pieni tytrir Greta
Liisa. Ju kosku talossa oli kolme pientd
tytdrtd, jotka turvitsivat opetustaja johtoa, hulusi pastorinrouva Greta Liisaa
heitd opettamaun.
Pitkinii puhteina, kun vanha isotiiti
valvoija toisetperheenjtisenet.io nukkuivut, pistriysi tynd mielelltitin isoaidin kamariin hetkeksi j uttekmaan.
Tdllaisina hetkinti avasi vanha Inkei
vrihitellen sydrimensti nuorelk ystiivdlleen..."
Pappi Bergelinin toinen vaimo oli
Elisahet Levon - romaani puhuu Greta
Liisasta.
Tfrmdnuori neiti oli siis ensin Bergelinin
tyttrijenkotiopettaja i a isodidintarinoiden
kuunteliia- ja sittenmyrihemminpastorin
uusivaimo.
Entii kiriailiia Matilda Roslin-Kalliola,
kuka hiin oli? Mit?i Merikarvia sano<r
hiinestii,sillii siellii hdn on syntynytia
eldnyt. ja sinne muutti pappi Bergelin
kirkkoherraksi.
Tunnetaankosiell2iRantasalmenOrelius
vaiko RengonOrenius?
Merikarvian historia (1961), toimittanut Maftti Santavuori.
s. 339:Seurakuntaeldmd" .. khra Kriander kuoli 1798.
K ianderi n j tilkeen seurakunnansielunpaimeneksi valittiin Gabriel Bergelin.
Hiinen isiinsii oli Janakkalan lukkari, diti
Rantasalmen kappalaisen Oreliuksen
ryfir, Ingid. Bergelin ok synrynyt 1749,
tuli ylioppilaaksi 1768ja vihittiin papiksi
2B

177r."
Merikarvianhistorias.561kertoolisdii
Matilda Rosiin-Kailioiasta.
.. Avioliitto ryamies Kustaa Roslinin
kanssaei 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 "Rikkeinruukku". ( Muistanette,
ettd ruukusta oli puhetta io silloin, kun
tytttinen Inkeri pakeni Rantasalmenpappilasta H dmeenlinnaan.
)
EdelleenlainaustaMerikarvian historiasta: Matilda Roslin- Kalliola, ioka eli
elrimdnsri Merikamialla, muutti sielki
vuonna 1897 omaan kotiin, iolle h(in
antoi nimen Kalliola.
henM. R-K. kuului kasvatukseltaan,
geltddnja olemukseltaansiihen vanhempaun historiallis-isrinmaalliseenkirialliseenaikukauteen,jonka lSAGfuvun realismi syrjdytti. Huomattava osa hiinen
tuotannostaan kuuluu viimemainitun
j yrkemmdn todellisuuskuvauksen
piiriin.
- M. R-K:n kirjallisten ffiiden pysyvin
merkitys lieneesiinri, ettd ne stiilyttiivat
tulevilk sukupolville kuvauksiakansantavoista ja uskomuksista kehiryskaudeltu,
jolloin hrinen synrymdseutunsakansan
keskuudessa tapasi vielti alkupertiistd
luonnonlasten ekimriti j a aj atustapuu.
yksityiskohta
Varsinmielenkiintoinen
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 Wolfjin Susannu-tyttiirenkotiin Oreliukselkja
nriiden ryftdren Ingridin paetessa l7l4
ventikiisiti Hdmeenlinnaan. Ingrid meni
naimisiin Janakkalan lukkarin G. Bergelinin kanssa.Heiddn poikansaoli Merikarvian kirkkoherra, jonka kotoa ruukku tuli
Matilda Roslin- Kalliolan omaisuudeksi.
On ollut aiheena kertomukseen"Rikkein
ruukku". Satakunnanmuseo."
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Hieman t?iydennystdsukutarinan syntyyn: Pappi Bergelinintoinen vaimo MargaretaElisabetLevon, eli Greta Liisa, on
kuollut Merikarvialla 1853. Kirjailija
Matilda kertoo Bergelinin perhemuistelmissaan,miten hiin lapsenakuunteli paljon tuota vanhaaeloisastijuttelevaa hopeahiuksistavanhusta joka puolestaan
nuorena tyttiinii oli kuunnellut vanhan
Ingridin muisteluksia.
On syytii huomata,ettd koska Matilda
Roslin-Kalliolaon kirjoittanut Inkeri-romaanin ldhes pari sataa vuotta kirian
jiilkeenja
dramaattistenalkutapahtumien
koska tieto on vdlittynyt kahden vanhan
naisenmuisteluksienkauttaja joita kumpaakin on kuunnellutnuori tyttd, virheiden mahdollisuuson erittdin suuri.
Kaiken luetun ja kuullun idlkeen on
tiiysi syy kysyii:
1.- Onko Janakkalanlukkari Bergelinin
Inkeri-puoliso sukuaan Orelius vai
Orenius?
2. - Onko Inkeri Rantasalmenkappalaisen vai Rengonkappalaisentytiir?
Probleman ratkaisemisessaon vield
yksi ndk<ikulmakdsittelemdttd.Esitykseni
otsikkona on: Ald luota historialliseen
romaaniin.Senmukaanpitiiisi kysyiiasiaa
Rantasalmelta.
Vastauson yllettdve. - Rantasalmiei
sanomitddn.
Rantasalmenhistoria ei tunne pastori
Oreliusta.Rantasalmenhistoriaei tunne
kappalaispappilan
ry<istdiieikd polttoa,ei
pastorinja tdmdnpojan Veniii?illeviemistd, ei pastorskanmurhaa jne. Rantasalmen kirkonkirjat ovat tosin vuosilta 1713
- 1716 kateissa, mutta Inkeri-romaani
antaaymmdrtdd,ettii pastori Oreliusolisi
jo vuosiaennenvendollut Rantasalmella
liiisten tuloa. Isonvihanajoista Rantasalmen historia kylld kertoo melko paljonkin... - ja SavonhistoriaIII kertoo lis?iiija kun se selvittelee isonvihan aikoja
Rantasalmella,se puhuu vallan outoja.
Sivu 18:
"kansanj uttuj a i sostavihasta:
Kansa kaskusi vtiikktiiisti ja liioitellen. - Rantasalmenkinseuduilla oli 'koirankuonolaisia' kuljeskellut. Ventikiiste)
vdkeri olivat ne olleet, ja pdd oli niilki

ollut kuin koiralla,muu ruumiskuin ihmiselki. Kun lepdsivdt,niin istuivat koipiensa varassakuin koirat konsanaan,pillilki
imivtit veret ihmisistd ja jdttivdt ruumiit
siihen. Vainu oli ollut niillci niin tarkka
kuin koiralla, ja maata nuuskienkulkivat
ne ihmistenpakopaikoille,saloillesaakka,
joten niiltd ei kukaan olf sddsrynyt"
Mutta Orelius-tapausta
ei Savonhistoriakaantunne.
Inkeri-romaanintiedoissaon muutakin
epiiilyttiiviiii.
KaksitoistavuotiaanInkeri-tytiin pako
Hdmeenlinnaanon ihmeenheikostimotivoitu -ei oikeastaan mitenkdiin. Miksi
iuuri Hdmeenlinnaan? - Tuntuu lisiiksi
siltd, ettii tytto lopuksi aivan sattumalta
joutui pormestarinperheeseen.
EntdpormestariProcopd!Hdmeenlinna
oli tuohon aikaan pahainenkyld - ia romaani antaa ymmdrtdd,ettd pormestari
eli kuin suurtahovia.
Mit?i sanooHdmeenlinnasiihen?
Hdmeenlinnankaup. historiaII. K.O.
Lindeqvist Sivu 48.
Lindeqvist toteaa aluksi, ettd pienelle
kaupungille oman pormestarin pito oli
raskasta.
"Vv. 1685- 1695 oli pormestarina Yrji)
Willandt. Senjdlkeen Hdmeenlinnallaei
ollut entiii omaapormestaria,vaan Stidksmiien tuomari hoiti virkaa aina vuoteen
1747 usti. Ensimm. ndistti oli Erik Loskdld ja htinenjtilkeensii Gahriel TammeIin, joka nilkyy asuneenkin Htimeenlinnassa.silki ainakin 1708htinet mainitaan
kaupungin manttaaliluettelossa.G. Tammelin kuoli 1716."
Ja vielii yksi painava ep?iselvyys.
Janakkalanlukkarin vaimoon Ingrid Orenia
- ei siis Orelius- ja Ingrid Oreniallakaiken todenn?ikiiisyyden
mukaan on ollut
Anna-niminensisar- NuolialanHiirkiiliin
emdntii sittemmin - ja minun esiditini.
Mutta Inkeri-romaaninIngridOreliuksella
ei ollut sisarta.
Olisiko tiissdnyt k?iynytniin veikeiisti,
ettd Inkeri-romaaninvauhdikkaattiedot
olisivatsahanneetkolmeapitiiiiinhistorian
kirjoittaiaakinsilmdiin?
Kerkkonen muutenjulkaisi uudistetun
29

painoksenJanakkalanhistoriastavuonna
1976.Siiniihdn puhuu lukkari Bergelinin
vaimostavarovaisemmin.lngrid Orenian
vanhemmatovat tdlld kertaakappalainen
Krister Oreniusja SusannaWolff - mutta
SusannaWolff tiiytyy tiissiikinolla mukana.Jo vuoden1931historiassaan
Kerkkonen niiyttiid epdilleenINKERIN tarinaa,
koskahdnoli varustanutsanatRantasalmi
ia Procopdkysymysmerkeillii.
Osa Il
eli pappi Oreniuksentarina isonvihan
ajoilta- Lopuksi yritdn selvittiii, voisiko kappalainen Orenius olla sisarusten
Inkeri ja Anna Orenian isi.
TutkiskelinaikoinaanHdmeenHeimoliiton toimittamaa Hiimeen Historiaaja
siitd isonvihanaikoja.Sen osastalll 2 ja
sivulta 676 alkoi tulvia tdyttd asiaa:
"Heti syksyllii l7l3 ruhtinas Golitsyn
kutsutti j uuri valloittamansaH iimeen
maakunnanpapit Htimeenlinnaan.Kaikkien oli saavuttavaruhtinaanpuhutteluun,
ei edes vaikeaa sairautta hyvdksytty esteeksi. Viimeisilldtin oleva Tammelan
rovasti Gottkben olisi sairasvuoteeltaan
viety Hdmeenlinnaanellei kuolema olisi
tullut vtiliin htintri hakemaan ldheteryn
ventikiisenupseein vieki ollessapappilnssa. Ilmeisesti juuri tdssd Hdmeenlinnan
kokouksessa pupit mtiiirtit t ii n veronkantajiksi ju heille unnettiin tehttividdnkoskevat ohjeet. Uusi "pappeinkokous"
pidettiin
samasse tarkoituksessa alusstt vuotta
1715. Muuan tritilki silloin tiedusteluretkelW ollut ruotsalainen upseeri oli silloin
ndhnyt melkein kaikkien maakunnan
puppien olleen ruotu- ja manttaaliluetteloineenmatkalla H cimee
nlinnaan.
Rauhanteon jtilkeen tapahtuneissa
selvittelyissrivencikiisvallanaikaisista
kiirsimyksisttidn kat keroituneet t alonpoj at
j oskus syyn ivrit veronkantaj i na t oi mineita
pappejaan vddryyksistdja omanvoitonpyynnistti. Poikkeuksettandmd syyfikset
havaittiin aiheettomiksi.Edelki mainittua
Kristian Oreniustavastoanesittivrit renkolaiset v. 1723 kaikenlaisiasyytdksid;htin
oli muka mieluumministunutolutkannun
iiriressii kuin palvellut heitri puppisvirkan30

sa mukaisesti,kdyttdnyt heiltd kantamiaan veroja omaksi hyvdkseen,jne. Kun
asiaa tarkemmin tutkittiin, kiivi ptiinvastoin iimi, ettd Orenius oli joutunut istumaan "tornissa" kaiketi Htimeenlinnan
vankityrmtissci,kun ei ollut saanut koot uksi ny n ti veromddrdii seurakunnast aan,
ja ettti hiinen oli tdytynyt lunastaaitsensd
vapaaksi 2 hopealusikalla, 13 kannulla
paloviinaa ja yhdelki ntitidtinnahalla.
Veronkannon my6htisrymisen vuoksi hrintti oli kerran seisotettu lumessapaljain
jaloin.
Kun Oreniuksensyyttrijdt eivdt voineet
ndyttdd toteen ainoatakaan syyfistdiin,
mddrdttiin heidtit esittdmddn julkinen
v.t.kirk koheranteeksipyyntd. K ang,asalan
rana toiminutta PetrusWidbomiasyyttivdt
erridt ptilktinekiiset vendkiisvallan aikana
tehdyistti vtitiryyksistti. Hdnen vtiitettiin
yhdessti vaimonsa kanssa "turmelleen"
koko Kangasalanpittijtin ja sen kautta
ri kastuneen. Tdssdkin tapauksessasyytetry
vapautet t ii n, j a htinestd piii nvast oi n t odistettiin. ettd hdn vendisvallanaikana oli
monin tavoin ollut pitrijdkiisilken avuksi
ja huojennukseksi."
esitdnkronologianisonviSeuraavassa
han aioista.Onhanniin, ettd vaikkaolemme moneenkertaantuon kovan ajan vaiheetkuulleettai lukeneet.monestikuitenkin asioidentullessaylliittiienesiin,muisti
pettiid, vuosilukuien kohdalla ainakin.
Pieni tietojen kertauson paikallaan.
l69Gluvunjdlkipuoliskooli ollut jii?it?ivdn kylmdd ja talvi 1697 niiliinhiidiin
vuoksikaameakuolonaika.
Sitten parin vdhdn paremmanvuoden
iiilkeen alkoi Suuri Pohjan sota alkutalvesta 1700.Narvan voittoisataistelu oli
samanvuoden marraskuun20. piiiviinii.
Vuodet 1703 -l7W olivat Suomessa
enemmdn tai vdhemmiin ndldn aikaa.
vuosina1708ja 1709raivosilisiiksirutto,
joka oli aasialaista
paiseruttoaeli mustaa
surmaa.Se kuritti maan eri seutujakovin
Helsingistiise surmasildhes
epdtasaisesti.
puolet asukkaista,kun taas Hiimeenlinna
sddstyimiltei kokonaan,mutta Hiimeenlinnan liepeillii sijaitsevasta
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vuosina1700- 1708pdlasiassaBaltiassa.
Taistelut,mutta erikoisestitaudit vaativat
veroa.Kotimaasaijatkuvasti
suunnatonta
lehettee tiiydennystd, miehid, miehiii,
kalustoa-..
Kesiikuussa
1708KaarleXII vei armeijansa Ukrainaan, yritti kai sitii kautta
Moskovaan.
Poltavanratkaisevataistelu oli vuotta
my<ihemmin
eli29.6.1709.Sielliituhoutui
Ruotsi-Suomenarmeija. Suomi oli sen
jiilkeen liihesavoin veneleistentulla.
Viipuri menetettiin menetettiinkesekuussa1710.Senjiilkeen seurasikuitenjakso,sillii tsaariPietari
kin rauhallisempi
ilmeisestiodotteliKaarleXII:n suostuvan
rauhaan.
Kun Ruotsi ei ollut taipuvainenrauhaan,tsaari Pietaripddtti valloittaakoko
Suomen.Suomessa
armeijanylipiiiillik<iksi
oli tullut kelvotonLybecken.
Vendliiistenhyrikkiiysalkoi toukokuussa l7l3 rohkeallamaihinnousullaHelsinkiin.
Touko-kesdkuussa
suomalaistenpddjoukko majaili H.l. Koskella tekemiittii
juuri mitdlin Lybecken perii?intyi Hiimeenlinnan22.6.Suomenarmeijankunto
oli surkea,muonanajokus vainjauhamatp?iivien
tomiajyvid. - Meit?imy<ihempien
suomalaisia
onjoskusmoitittusuunpieksij<iiksi,kun olemmetodenneet,ettii ainahanyksisuomalainen
kymmenelleryssllle
piirjee. Vuonna l7l3 tilanne kuitenkin
ilmeisestioli sellainen,ette jo kamppailu
yksi yhtii vastaanoli suomalaisilleep?iedullinen.
Suomen armeijan yhpeeilikttksi tuli
urhea,muttaainaisenepiionnenvaivaama
ArmfelL
Syykuun20. l7l3 vendldiset,yhL 16.000
miestd, l?ihtivtit Helsingistii kohti Hiimeenlinnaa.
25.9. Hausj?irvenTurkhaudallaUittamon sillalla - kotikyl?iniliepeillii muuten
-kiiytiin vdhdinen kahakka,josta pieni
vdistyi
suomalaisjoukko
Armfelt luovutti Hiimeenlinnanilman
taistelua,mutta asettuiasemiinPiilkdneen
Kostianvirralla,jossak?iytiinkiivas taistelu lokakuunkuudentena.
Armfelt perii?intyijoukkojensajddnncisten kanssa Tammerkoskelleja vetiiytyi

sieltd 12.lokakuuta.
Piilkdneen taistelun jiilkeen komppanioittain miehid karkasi koteihinsa.
Vendldiset olivat luvanneet koteihinsa
palanneillesotilaillehengenja omaisuuden turvan. Tdmdn lupauksenvendldiset
yleensdpitiviit ja kohtelivat palanneita
siviilivliesttind.
Partio- ia sissitoimintaiatkui vuoden
l7l4 loppuunsaakka.Se oli kohtalokas
suomalaisellesiviilivdestrille.Syyskuussa
1714Armfelt vetiiytyi Ruotsinpuolelle
loppuineryysyl?iisarmeij
oineen.
Kaarle XII palasi Turkista l7l5 ja
ryhtyi keriiiimddn uutta armeijaa. 1718
alkoi onnetonNoriansotaretki.Kaarlesai
surmansamarraskuunviimeisend 1718.
Tammikuun4. l7l9 armeijaniddnntikset
liihtivet tuhoisalle marssilleyli Norjan
tunturien.Rauhatuli vuonna 1721.
Seuraavana katsaus siviilieliimii?in,
hallintoon ia erikoisesti veronkantoon,
jonka synkkiinsydvereihinRengonkappalainen Oreniuskinniiyttii?ipahoin sotkeutuneen:
Virkamiehist<i pakeni suurimmaksi
osaksi,muttapapeistavain noinviidesosa,
maahanj [dneetjoutuivatveronkantomiehiksi.
'Ialonpoikaisviiestii pakeni paikoin
aluksi metsiin, kalleuksiakdtkettiin turvaan- useinturhaan- silld veniildisillloli
Vendtarkka vainu - koirankuonolaiset!
lflisten tullessaHdmeenkansakuitenkin
oli yleensd passiivista,sotaan vdsynyttd,
mikfi oli tilanteelle eduksi. Veniiliiisten
ylip[iillikkOndoli ruhtinasGolitsyn.Hdnelld on hyvd maine, mutta henkeenei
tiiysin kyennyt estiiiii oukkojensaj ulmuutta. Hauhonia Plilkdneenseudutklirsiviit
pahiten,samoin Hdmeenpohjoisetseudut, joissa sissientoiminta iirsytti
vendliiiseL
Paikallisenhallintopddllikdnasemassa
oli Hdmeenlinnan komendantti. Tdssd
virassatoimi ainakinvuodesta1715lehloppuunsaakka
tien miltei veniildisvallan
everstiPetr Zasjetski,jonka julmuuksista
on paljon kerrottu. Onneksihiin oli altis
lahjuksille,ja niit?i antamallasaatettiin
hdnen valtaansajoutuneiden kohtaloa
lieventdd,jopa ostaavankejavapaaksikin.

Kun korkein virkamiehistri yleensii
poistui maasta,valloittaja uusi hallintokoneiston.
Oikeuslaitostoimi perinteiseen
tapaan ja vanhoja lakeia noudattaen.
Kiiriiiiii pidettiin, mutta niiden siidnntillisyydest?iei ole tietoa, koska piiytiikiriat
ovat kadonneel
Pitiiiiin asettiin iiilleen nimismiehid.
H allintoi?iriestelmd
.iatkui alaspiiinkyliin
ia manttaalikuntiinkyldnvanhin-eli starostilaitoksena.Starostin tehtevenii oli
kantaaverot piirinsiiasukkailtajaavustaa
veronkannonvirkamiehistiid.
Se ettii veniildiset kiiyttiviit kdskyjensd
toimeenpanoa varten pappeja, johtui
tietenkin siitii, ettd papit olivat tottuneet
ja
toimimaanveestdnluottamusmiehinii,
papit
tekemelle
vastuunalaisiksi
verotukseen kuuluvissa tehtevisse vendliiiset
saattoivatvalvoatiitii, heidiinkannaltaan,
ep?iillytt?iviiii
virkakuntaa.
Vendliiistenveronkantojdrjestelmd
oli
yksinkertainen.Maa iaettiin veropiireihin
- 'ryssdnmanttaaleihin'
- yhteen manttaaliin kuului n. l0 taloa. Vendldistenverot
eivdt olleet korkeat, mutta ne olivat raskaat, koska vdestri oli kiiyhiiii ja koska
veroienkannossaoltiin tiukkojaVenlldisvallanloppuaikanavero manttaalia kohti oli 8 ruplaa rahaa sekii 6
tynnyrid 23t/zkappaa ruista. Se ei sindnsd
ollut raskas,mutta se ei ollut ainoa-Veniildisenarmeijanylliipitoa varten oli eri
maksu.Vuonnal719 se oli3k muona-annosta eli rationia manttaalilta-Rationiin
kuului I kappa kauroja, sama meere
silppuia, 16 naulaa heinid ja I olkilyhde
vuorokaudessa
7 kuukaudenajan. Sitten
oli mytis joitakin yksityisie veroja, mm.
voi-,juusto-,ryyni-ja humalavero.Hevosiaja teuraskarjaavaadittiin manttaalilta
useaanotteeseen.
Pakkoty<it olivat kiusallisia, ja l[hes
palkattomia. Hiimeestd asti vendldiset
kulietuttivat hirsid Pietarin rakennuttamiseen. Kulietuksia oli jopa Tampereen
seudulta saakka. Messukyldn Haiharan
isdntd oli kuliettanut hiniii Hankoniemeenlainatullah?ir?illii,
mutta hdrkd
oli matkalla hdvinnyt.Tflllainen Hangon
matka hiiriillii kesti viikko-, jopa kuu- talon omat tytit idiviit sillii
kausikaupalla
JZ

aikaa tekem?ittii.Kyyditykset olivat raskaat Heikot kyytihevosetsaattoivatsortua matkalla, mutta mitddn korvaustaei
tullut
Yksi riesa'verotuksessa'
oli veniildisten
harjoittama ihmisvero.Vendldisetrytistivdt nuoria poikia -ia tytttijii. "Koivu ia
tehti" -kertomuksellaon pohjaa. Vuonna
'manttaali1720venaldisetalkoivat vaatia
miehid'Vendiiin armeijaan,ja kun vapaaehtoisiaei ollut, kdytettiin pakkoa.Sinne
joutuneiden osa oli surkea.Pit?ij?iiikohden tuli tdllaisia manttaalimiehidparikymmentii, mutta yksittdisten pitiijien
kohdallatilannevaihtelisuuresti.Tammelasta oli esim.43 miestd,mutta Janakkalasta vain kolme. Kaikkiaan maastavietiin n. 2000 manttaalimiestdja heid?it
kulietettiin kauasPersianrajalle,jossa
oli sota. Vain 400 manttaalimiestepeesi
palaamaankotimaahan.
Hdmeen papisto- siis myriskappalainen Orenius-ioutui veniiliiisvallanaikana
toimimaan vaikeissaolosuhteissa;talonpoiat vielii vaikeammissa.Ei ihme ettd
Rengon talonpoiat syyskiir?ijill2i 1723
syyttiviit pappiaan,jonka oikeus - kuten
edelld jo on todettu - kuitenkin vapautti
syytteiste.
KatsauskappalaisenKristier Oreniuksen persoonaanja perheeseenolisi varmaan paikallaan, mutta valitettavasti
miehest?iei tiedetd juuri mitiiiin muuta
kuin edellii kerrottu. Kuitenkinjotakin:
Matinollin Turun hiippakunnan paimenmuistio l72l - 1803; Hattula pitiijdnapulaiset:
Kristern Orenius pitdj tinapulaisena w1724 -1732. Syntynyt ntihtdvtisti Lopella,
isti kirkkohena Kristern Orenius. Helsingin koulussa 1691.Ylioppiltts,tav. Turussa 1693. Rengonkappalainen 1709.Hoiti
isonvihan aikana Vihdin kappalaisen
virkaa ja suoritti myils papillisia tehtavia
Hattulassa. Hattulnn pitdjtinapulainen
vuodesta1724, k. 1732. Pso. I. N.N., k.
H attulassa (haudattujoulukuussa I 723)
2. Pso Hiimeenlinnassa 5.1I. 1724
Sofia Katarinu Ahlman, s. Stidksmtiellti
1673,k. Hattulassa 15.2.1732.
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Matinollin paimenmuistiojohtaa Kristern Oreniuksenjuuret Lopelle.Lopen
kirkkoherra Oreniuksestaei sitten paljon
muuta tiedetdkdiin kuin lyhyt maininta
paarimaksuj
enj a multarahojenluettelossa
vuodelta 1691,jolloin ChristiernMattia
Orenius on kuollut Lopen kirkonkirjoja
ei tuolta ajalta ole, joten hdnenperheestddn ei voi saadatietoia.
Lopen Oreniuksenpoika, Kristern, tuli
Rengonkappalaiseksivuonna 1709.Rengon kirkonkirjat ovat tuolta ajalta puutteelliset,joten Kristerninperheesteei ole
tietoja, paitsi aivan irrallinen merkintd.
Vihitty 14.7. 1740venerabilis Christierne
Orenius,ja ElisabetHindersdotter.
Kristern Orenius on tullut Hattulaan
ilmeisestivuonna 1719.
Hattulan vanhat kirkonkirjat ovat
kadonneet Rippikirjat ison vihanjiilkeen
alkavat vasta 1732,historiakirjatsuunnilleen samaltaaialta.Oreniuksenperhesuhteista ei siis saatietoja sieltiikddn.
Hattulan kuolleiden luettelot alkavat
vuodesta 1732. Siinii on useita varsin
pitkid muistokirjoituksiavainajista,mm.
seuraava.
"Kuollut 15.2.1732 Pekkolan.Pikku
Paturilta, kappal. Krister Oreniuksen
rakaspuoliso,synt. 1673,59 vuotiaana.
Sofia Katarina Ahlman synt. Sddksmaien 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 kanssaan6 kappaletta lapsia, joista 5 on kuollut, mutta
yksi ryft| ekiti. Mennyt naimisiin toisen
kenan lasimestarin ja Hrimeenlinnan
raatimiehen Jacob Fossin kanssaja ekinyt hdnenkanssaan7 vuotta. Puolentoista
vuoden kskeyden jrilkeen astui kolmanteen avioon kappalaisen hra Christer
Oreniuksenkanssaja ekinyt htinen kans
saan rakkaudessa 7 vuotta ja 3% kuukautta. Kesrctryddnmonia ja usein uudis
tuneita kramppeja ja lopuksi saanut

kohtauksia ja kaatuillut, mikti olikin
varsinainen kuoleman syy. Kolmannen
kohtauksen jdlkeen nauttinut Henan
ehtoollisenja keskiy\n aikaan helmikuun
I5 pdivtin vastaisenayi)nd nukkunut pois
Herran nimessti.Haudattu kirkkoon Patuin hautaan27. helmikuutu."
Hattulan historia, s. 288 kertoo, ettii
Oreniustuli Hattulaaniokovuonna1718
tai 1719ja kuoli siellli pitiij?inapulaisena
1732.Oreniusmainitaanvuoden 1731
piispantarkastuksessa
ahkeraksi saarnamieheksi, joka kulki jatkuvasti ympiiri
jakamassalohdutustaihmisille.
pitiij?i2i
Christer Orenius kuoli siis muutama
kuukausi vaimonsa iiilkeen. Hattulan
kuolleidenluettelossasiitd ei kuitenkaan
ole mainintaa.
Sursillinsukukiriavuodelta1850,s. 479
ettd
kertoo Hoffren suvunyhteydessd,
Christer Oreniuksellaon ollut Johan-niminen poika,joka on valmistunutpapiksi
1740-luvullaja kuollut 1764 Kuopiossa.
Hdn toimi Kuopion kirkkoherran apulaisena.
Christer Oreniuksen perhesuhteista
tiedetdiin toivottoman vlihiin. Niiclen
poh.jaltapit?iisikuitenkin pysty?ip?iiittiimiiiin,oliko Janakkalanlukkari Bergelinin
trngrid-vaimo Rantasalmen kappalaisen
Oreliuksenvaiko Rengon-Hattulankappalaisen Oreniuksentytiir - ja itselleni
tdrkeii : oliko tiill ii lngridill ii A nna-niminen
sisar- minun esiiiitini monensukupolven
takaa.
Esitelmdniaiheennimi "Alii luota historialliseenromaaniin"io antoi vihieen
lopputuloksesta.Valintani on siis Rengon ja Hattulan kappalainen Christer
Orenius. Ja piitdksessiini seison enkd
muuta voi - vaikka kolme pitfljinhistoriaa - ja vanha haavaliikiri Wolffin
perint6ruukku Satakunnan museossavlittiisivdt toista!
Onko joku muu
joutunut Orenius-Oreliuskiistan pauloihin. Olisi mielenkiintoistakuulla toisten
kokemuksia.
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