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Kirjat Redsvenit 500 vuotta Savossa.
Toimittaja Mirja Karjalainen. Sukututkimus Mirja Karjalainen, Reetta Väänänen, Seija Haikkala. Tekstit Mirja
Karjalainen, Seija Haikkala, Taito Hakkarainen, Matti Laamanen.
Laamasten – Redsvenien sukuseura. Julkaisija Media Wallius 2013, 495 sivua.
Skotlannin nummien sotilassuvun sirpale, Redsvenit, on asunut itäisessä Savossa 500 vuotta ja elää yhä, erityisen
vahvasti Savonlinnan seuduilla.
Laamasten – Redsvenien sukuseura ry:ssä kiinnostus toisen sukuhaaran kohtaloihin on tuottanut paikallishistoriallisesti
ansiokkaan sukukirjan, Redsvenit 500 vuotta.
Mirja Karjalaisen toimittamassa kirjassa esitellään suvun vaiheet 1500-luvulta tähän päivän. Tutkimustyö on ollut
perusteellista ja siinä ovat Karjalaisen lisäksi ansioituneet myös Reetta Väänänen ja Seija Haikkala.
– Seija Haikkalan kanssa oltiin kuin Lemminkäisen äiti Tuonelan virralla, haravoitiin kokoon Redsvenien suvun jäänteitä,
mutta joukkoa olikin harvinaisen paljon, Mirja Karjalainen kertoo.
Kattavan sukutauluosuuden lisäksi, lähes 1 500 taulua, syvyyttä kirjaan tuovat runsas kuvitus ja aiheiksi valikoituneet
tarinat historian kulusta ja ihmisten elämästä.
Mielenkiintoinen, kaikessa aikansa tavanomaisuudessaan, on kertomus Seija Haikkalan esi-äiti Catharina Redsvenistä,
joka syntyi 1814 Kerimäellä ”Haferilan” talossa, joka nykyään tunnetaan Linnanmäkenä Enonkosken Simanalassa.
Olli Muhosen emäntänä Ilvessalossa elämäntyönsä tehneen Catherinan jälkeläisiä on noin tuhat. Se ansioittaa itse
kahdeksan lasta synnyttäneen äidin sukunsa merkkihahmoksi, elämää säilyttäneeksi kantaäidiksi.
Redsvenit tulivat Savonlinnan seudulle lännestä, kuninkaan miehinä ja Olavinlinnan vaikutuksesta.
Veriveroa maksettiin Ruotsin suurvallan puolesta Euroopan sotatantereilla.
Kamppailuissa kotoisista elinehdoista ja jokapäiväisestä leivästä tukeuduttiin viisaasti savolaiseen kansaan. Aviositein
sotilassuku liittyi vävyinä Makkosiin, Pesosiin, Muhosiin, Nousiaisiin ja muihin paikallisiin talonpoikaisperheisiin.
Savolaisiksi vanhan Kerimäen alueelle sulautunut suku on ollut mukana historian polveilevissa vaiheissa, niin hyvässä
kuin pahassa.
Kirja kuljettaa lukijaansa Redsvenien, Mölsien, Makkosten, Laamasten, Pennasten ja suvun muiden jäsenten mukana
Enonkosken kivisillan rakentajista yrittäjiksi, tiloille isänniksi, viimeisten sotien sankareiksi, Riitasensuon vankileirille,
nykyajan uusille ammateille ja suvaitsevimmille elintavoille.
Sukukirja on palapelin kokoamista historiallisista tosiasioista, rippikirjoista, voudintileistä, maakirjoista ja kiehtovista
sukutarinoista. Yksi kirjan tekstittäjistä, savonlinnalainen Matti Laamanen toteaa Redsven-sukunsa kohtaloksi, ei
suinkaan sukupuuton, vaan oivallisen selviytymisen olemassaolon taistelussa. Monista on tullut yhteiskunnallisia
vaikuttajia, kotiseudullaan ja laajemminkin. Erääseen aikaan monet vaihtoivat keskiaikaisen sukunimensä suomalaiseksi.
Toisen maailmansodan jälkeen suku on löytänyt elinympäristöjään vanhan Kerimäen ulkopuolelta, erityisesti
pääkaupunkiseudulta.
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