TUOKIOKUVIA KAJAANIN HISTORIASTA
Kreivi Pietari Brahe ja rouva Kristiina
Pietari Brahe perusti Kajaanin kaupungin vuonna
1651. Tuolloin Kajaani oli reilun sadan asukkaan
kyläpahanen, jonne ei ollut tietä. Pietari Brahe sai
vuonna 1650 kuningatar Kristiinalta Kajaanin
vapaaherrakunnan, jota aikaa kesti 30 vuotta. Tuo
aika Kajaanin seudulla oli suurten myönteisten
muutosten aikaa.
Kristiina-rouva ei ole ennen käynyt Kajaanissa, ja hän
ihmettelee miehensä aikaansaannoksia. Mitä kaikkea
Pietari Brahe toikaan Kajaaniin?

Posti-Stiina
Postinkanto
Paltaniemelle
alkoi 1860-luvulla.
Posti-Stiina kuljetti postia virheettömästi Kajaanista
Paltaniemelle yli 25 vuoden ajan. Aluksi hän haki postin
Kajaanista kerran viikossa, myöhemmin kahdesti viikossa.
Postin kuljettaminen oli säädetty postin johtosäännössä, ja
sitä Stiina noudatti kirjaimellisesti! Mitä Stiinalla on
kerrottavana postireissuiltaan, ja miksi Stiinalla oli mukanaan
revolveri ja tikari?
Agnes Castren
sekä piiat
Miina ja
Liina
Neiti Agnes Castren kertoo Renforsien perheen
elämästä 1890-luvulla. Agnes saapui opettajaksi
Kajaanin tyttökouluun ja tutustui tehtailija
Herman Renforsiin, joka sai Agnesin
kiinnostumaan monista asioista.
Heidän välillään syttynyt romanssi johti häihin.
Agnes ja piintyneenä poikamiehenä pidetty
Herman avioituivat kesäkuussa 1893. Agnes oli
24-vuotias, Herman parikymmentä vuotta
vanhempi. Agnes Castren sekä piiat Miina ja Liina
tapaavat kaupungilla.

Maria Lönnrot
Maria Lönnrot, Elias Lönnrotin vaimo, muistelee elämäänsä
Kajaanissa. Mielenkiintoisia tarinoita liittyy Marian ja
Eliaksen ensitapaamiseen sekä Oulussa pidettyihin häihin.
Torimyyjä Vanni Karjalainen
Vanni Karjalainen on tullut torille myymään pottuja ja
juureksia. Hän on Paltamon murretta puhuva maalaistalon
emäntä Variskylästä ja tullut laivalla Oulujärveä pitkin
kaupunkiin, kuten 1950-luvun puolivälissä oli tapana. Hän on
nähnyt monet markkinat ja kuullut juttuja surmanajajastakin.
Eihän Vanni kaikkea itse ole nähnyt, kuullut vain.

Torimyyjä Serafina Heikkinen
Eletään 1800-luvun jälkipuoliskoa
Kajaanin kaupungissa. Serafiina on
tullut Raatihuoneen torille
Murtomäestä myymään lintuja ja
nahkoja. Lapsena hän on nähnyt
itsensä keisari Aleksanteri I:n
vierailun Kajaanissa. Mitähän
Serafiinalla on sanottavaa
pikkukaupungin elämänmenosta
tai keisarin vierailusta?

Torimyyjä Caisa Moilanen
Caisa Moilanen on mökin emäntä Kajaanista. Hänellä on
mies ja kolme lasta sekä lehmä. Lisätienestiä Caisa hankkii
torikaupalla. Caisalta voi kysellä, millaista oli elämänmeno
Kajaanin kaupungissa 1850-luvulla. Caisa kyllä kertoo
mielellään ja jos ei tiedä niin on tietävinään.
Johannes ja rouva Lucia Messenius
Kajaanin linnan kuuluisin vanki Johannes Messenius ja
hänen vaimonsa Lucia Grothusen viettivät parikymmentä
vuotta Kajaanin linnassa. Messenius ja rouva Lucia
kertovat raskaasta vankeusajastaan Kajaanissa. Elämä ei
ollut helppoa erämaalinnassa, mutta silti Messenius
kirjoitti täällä ollessaan Ruotsin ja Pohjoismaiden
historiateoksen Scondia Illustrata.
Rooliesitysten tilaukset: kajaanin.matkailuoppaat@gmail.com tai
puh. 044 500 5276, 044 500 4471. Yhden roolihenkilön esitys
kestää noin 15 - 20 min, hinta 65 euroa.

