
 
                     JOULUKIRJE 2017 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 ”Yksinäinen karvainen mies käveli pitkin viimaista jäälakeutta. Hän veti perässään 
veristä hylkeenraatoa. Naamallaan hänellä oli tyytyväinen ilme.  
 
Hän oli ensimmäinen suomalainen mies. Kymmenentuhatta vuotta sitten jääkansi alkoi sulaa 
Suomen kamaran yltä, ja jään reunalle ilmestyi tuo ensimmäinen suomalainen mies. Hänellä ei 
ollut nimeä. Kenties häntä kutsuttiin jäänylikulkijaksi. Kuka tietää? Ei kukaan. Hänellä oli 
vaimo, ehkäpä kaksikin. Muuten suomalaisia ei koskaan olisi ollut eikä tullut.  
 
Elämä oli yksinkertaista mutta ei helppoa. Omaisuutta ei ollut paljoakaan. Muuta- 
mia erikokoisia kivenmurikoita, joilla hän koki pyydystää pikkueläimiä. Hän eli nykyaikaa. 
Sitähän eletään aina, olipa aika mikä hyvänsä”. 
  
Mukaeltu sitaatti on Arto Paasilinnan teoksesta – Kymmenentuhatta vuotta – 
Historian kuvia Suomen kansan vaelluksesta. Itsenäisen Suomen täyttäessä tänä vuonna 100 
vuotta muistakaamme, että sukuseuramme jäsenistön geeniperimän ikää mitataan tuhansissa 
vuosissa. Eläköön Suomi! Eläköön sukuseura Dordela-Krämer!  
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
KESÄRETKI 2017 
 
Sukuseuran perinteistä kesäretkeä vietettiin tänä vuonna Loviisan kaupungin kauniissa 
maisemissa 1. heinäkuuta. Retkikohteita oli kaksi: entisen Pernajan kunnan alueella sijaitseva 
Malmgårdin kartano sekä Loviisan kaupunki. 
 
 
MALMGÅRD 
 
Retkikunta aloitti kesäretken saapumalla järjestetyllä Lehtimäen Liikenteen linja-autolla 
Malmgårdin kartanolle, osa sukulaisista tuli omilla autoillaan. Vihannoivien emmerpeltojen 
lomassa sijaitseva Malmgårdin kartano on yli 400 vuotta vanha ja erittäin vaikuttava kohde 
keskellä nykyisen Loviisan alueen maaseutua. Kartanon ympäristössä sijaitsevat Malmgårdin 
panimo sekä kartanopuoti, josta voi ostaa erilaisia tuotteita, jotka on valmistettu tilan oman 
maan antimista. 
 
Perillä meidät otti vastaan kartanon vanhempi kreivi Johan Creutz, pitäen aluksi pienen 
puheen kartanon yläkerran valtavassa salissa ennen varsinaista kartanokierrosta. 
 



Kreivi Johan Creutzin mukaan 
kartanon peltopinta-ala on lähes 
500 hehtaaria ja huoneita itse 
kartanossa on yhtä monta, kuin 
vuodessa on viikkoja, eli 52. 
Kartanosta löytyy muun muassa 
biljardisali, paljon vakuuttavia 
maalauksia ja vanhoja koriste-
esineitä kauniista huonekaluista 
puhumattakaan. Jokainen huone 
on koristeltu viimeisen päälle, 
kuten kartanossa kuuluukin. 
 

Kartanon juhlasalissa. (kuva: Marja Lähdemäki) 

 

Yläkerran salissa valokuvaaminen oli sallittua, mutta muissa huoneissa kiellettyä, sillä 
kyseessä on yksityinen koti, joten kunnioitimme tätä seikkaa ja niinpä valokuvia kartanosta ei 
hirveästi ole. 

Kartanokierroksen jälkeen siirryttiin Malmgårdin panimoon, jossa tapasimme nuoremman 
kreivin Henrik Creutzin, joka nykyisin ylläpitää kartanoa. Panimon tuotteista erityisesti 
mieleenpainuvin oli alkuvilja emmeristä pantu ale-tyyppinen olut, jota osa retkeilijöistä 
maistelikin panimon pubin puolella.  
 
Panimon yhteydessä olevasta kartanopuodista sukuseuralaiset ostivat muistoksi tilan omia 
tuotteita, muun muassa emmer-pastaa ja emmer-lakritsia oli saatavilla. Kartanopuotia hoiti 
vanhemman kreivin vaimo. 
 

 
 

Vasemmanpuoleisessa kuvassa kreivi Johan Creutz sekä 
erityiskiitoksen ansaitseva linja-autonkuljettajamme ja 
oikeanpuoleisesssa kuvassa kreivi Johan Creutz sekä 
matkanjohtajamme sihteeri Salme Toivonen. (kuvat: Marja 
Lähdemäki)  



LOVIISAN KAUPUNKI 
 
Kartanokierroksen jälkeen suunnattiin linja-autolla Loviisan sydämeen Ulrikanhoviin, jossa 
ruokailtiin herkullisia konjakki-kermakastikkeessa haudutettuja lihapullia ja nautittiin kahvit 
leivonnaisten kera sekä tietenkin nautittiin myös toistemme hyvästä seurasta. 
 
Kun vatsat olivat täynnä, oli aika siirtyä vielä Loviisan kiertoajelulle. Kyytiimme nousi Porvoo 
Toursin matkaopas esittelemään kaupungin nähtävyyksiä. Tässä vaiheessa on pakko antaa 
erityiskiitos ammattitaitoiselle linja-autokuskillemme, joka selvisi Loviisan todella kapeista 
kaduista ilman kolhuja. Jopa liikennemerkkiä jouduttiin taivuttamaan eräässä erittäin 
tiukassa mutkassa, jotta linja-auto mahtui kääntymään.  
 
Matkaopas johdatti retkikunnan halki vanhan Loviisan kaupungin. Kirkolla oli käynnissä 
ruusuhäät, joita seurattiin myös hetken aikaa. Kuljettaja töräytti torvea avioparin kunniaksi. 
Pääsimme myös katsastamaan sataman sekä vanhoja raunioita. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Loviisan raatihuone. (kuva: Emil Paavola) 

 

 
UUSIA HALLITUKSEN JÄSENIÄ TOIVOTAAN 
 
Vuoden 2018 syyskesällä pidetään sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous, jossa jälleen 
valitaan hallituksen jäsenet tulevaksi kaksivuotiskaudeksi. Kokous pyritään pitämään 
sukuseuran synnyinseudulla Orimattilassa. Sukuseuran hallituksessa on kahdeksan jäsentä ja 
toivomme löytävämme hallitukseen uusia henkilöitä, kun joitakin hallituspaikkoja on tulossa 
avoimeksi. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan iloiseen joukkoomme sukuseuran 
hallitukseen tai sinulla on tiedossa ehdokas, niin otathan yhteyttä 
sihteeriimme Salme Toivoseen puh. 0400 252 269. Hallituksen jäsenyyden edellytyksenä on 
ainoastaan se, että valittava henkilö kuuluu Dordela-Krämer –sukuun ja tältä löytyy 
innostusta ja aikaa toimia sukuseuran hyväksi.



Sukuseuran tämänhetkinen jäsenmäärä on 368 jäsentä, joka pieneni edellisestä lukemasta, 
sillä olemme poistaneet jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kolmeen vuoteen, 
poislukien tietenkin 80v täyttäneet sekä kunniajäsenet. Tämä kirje toimitetaan sähköpostina 
tai kirjeenä. 
 

 
 

Kuva: Emil Paavola 

  
  
 Toivotamme kaikille oikein Hyvää Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta! 
     
  Dordela-Krämer -sukuseuran hallitus 
 
 


